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PRESENTACIÓ

L’espai laboral és cada dia més complex.
A vegades, és tranquil, com la mar en calma.
D’altres, en canvi, s’alça una tempesta que posa a prova les nostres 
habilitats per a superar les dificultats.
Aquestes habilitats ens poden permetre la millora del clima, l’augment 
de la satisfacció dels col·laboradors, la disminució de l’estrès i la millora 
de la productivitat.
 
Es tracta d’un catàleg de tallers breus amens, útils i dissenyats per al 
desenvolupament de les persones i dels equips.
Aquest catàleg proposa 10 tallers breus, enfocats a aportar 
coneixements i eines molt pràctiques i aplicables.
La durada proposada és de 10 hores, que es poden dividir en dues o 
tres sessions.
 
Tots els tallers es poden personalitzar i adaptar, per satisfer les 
necessitats específiques de cada client i grup de participants.
També es poden complementar amb:
• Una aula virtual, on poder obrir un espai de reflexió, compartir material 
i fer el seguiment de tasques personalitzades
• Sessions de seguiment grupals, un temps després d’haver acabat 
l’acció formativa, per a millorar l’impacte i aprofundir en la transferència 
a la realitat laboral dels participants
• Amb coachings individuals, que acompanyin a la aplicació directe a 
un equip, a una situació determinada o a l’assumpció d’un rol



Objectius formatius Continguts

Motivació i 
automotivació personal

Adreçat a

• Millorar la pròpia capacitat d’anàlisi i 
d’autoconeixement
• Conèixer quins són els mecanismes 
de funcionament de l’automotivació 
• Reconèixer emocions i situacions que 
fan disminuir la meva motivació 

Elements de la motivació de les 
persones; Què em motiva? 
• Què motiva als altres? 
• Autoconeixement i automotivació; 
Intel.ligència emocional 
•Dificultats i barreres per a 
l’automotivació 
• Prevenció dels processos de
 desmotivació Totes aquelles persones que es trobin 

interessades en l’autoconeixement i 
en el desenvolupament de les seves 
motivacions.

La motivació és una empenta interna que 
ens ajuda a fer les coses amb passió. 
A la feina i a la vida en general tenir la 
capacitat d’automotivar-se és font de 
salut i de satisfacció. Al taller proposem 
vàries tècniques d’automotivació.



Objectius formatius Continguts

Aquelles persones interessades en 
indagar en el perquè dels conflictes 
interpersonals.

Anàlisi del conflicte 
interpersonal

Adreçat a

• Analitzar què és el conflicte
• Detectar les principals causes del 
conflicte
• Prendre consciència de l’aportació 
que cada un fa als conflictes

• Conflictes interpersonals;
Identificació dels conflictes 
interpersonals
• Definir què és un conflicte
• Obstacles per conviure amb l’altre
• Creences
• Punts de vista
• Acceptació

En el context laboral igual que en l’àmbit 
personal, de manera freqüent ens trobem 
immersos en conflictes interpersonals de diferent 
nivell. Aquesta formació proposa analitzar en 
quins tipus de conflicte ens trobem més sovint, 
quines són les causes, quines preocupacions 
o conflictes ens genera, i quines estratègies al 
voltant dels conflictes podem posar en marxa, 
per tal de transformar el conflicte en una 
estratègia per l’auto coneixement, consciència 
personal i millora de l’entorn.  



Objectius formatius Continguts

Emocions i conflictes

Adreçat a

• Identificar les emocions bàsiques 
que ens generen els conflictes. 
• Ampliar el registre d’eines i 
estratègies efectives que tenim 
per resoldre les situacions que ens 
bloquegen. 
• Prendre consciència de l’aportació 
que cada persona té en el conflicte. 
• Desenvolupar estratègies emocionals 
i eines per dimensionar els conflictes i 
acceptar-los com a una part més de la 
vida. 

• El paper de les emocions i la intuïció 
en les nostres accions i decisions 
• Objecció i eliminació del judici, el 
prejudici i els estereotips. 
• Estrategies per sortir del conflicte
• Conviure amb el conflicte

Totes les persones

Perquè ens afecten tant 
aquestes situacions?  I quines 
eines d’intel·ligència emocional 
puc fer servir per gestionar-les 
millor? Et proposem transformar 
el conflicte en una oportunitat 
d’autoconeixement, consciència 
personal i millora de l’entorn. 



Objectius formatius Continguts

Motivació: les 4 portes 
del cervell

Adreçat a

• Detectar les portes del cervell que 
tenim més obertes i les que només 
s’entre obren.  
• Fer propòsits de desenvolupament 
de les nostres portes dèbils
• Aplicar la reflexió sobre les portes a 
l’auto i hètero motivació 

• Identificació de quina és la meva porta 
principal i com afecta a les meves decisions 
• Característiques de cada porta 
• Conseqüències en l’àmbit del treball en 
equip 
• Com desenvolupar cada porta i augmentar 
l’obertura 
• Viure i treballar amb tot el cervell 
• Les resistències a obrir portes 
• Aplicació a la motivació i els meus 
interessos 
• Flexibilitat i obertura 
• Com ajudar els companys/es a motivar-se 

Totes aquelles persones que es trobin 
interessades en l’autoconeixement i 
en el desenvolupament de les seves 
motivacions.

Per què hi ha coses que m’interessen 
i que a altres no li atreuen per res? 
Per què determinats projectes a 
algunes persones els hi semblen 
molt més importants que a d’altres? 
Cadascú és diferent, ens interessen 
i motiven coses diferents. Estudis 
recents de neuropsicologia han 
posat al nostre abast reflexions al 
voltant de les 4 portes del cervell i la 
seva aplicació.



ContingutsObjectius formatius

Tècniques creatives per a la 
millora continua i la innovació

Adreçat a

• Afavorir la participació de totes 
les persones d’un equip a les fases 
d’anàlisi i síntesi d’un problema i 
proposta de possibles solucions 
• Implementar tècniques de creativitat 
en els processos de treball i dirigir-les 
en espais adequats. 

Quatre tècniques creatives i 
participatives: 
• Open space. 
• World coffee. 
• L’ analogia i la metàfora. 
• SCAMPER.
• La importància del setting, cuidar el 
procés per obtenir millors resultats.
• Resistències a fer servir tècniques 
creatives amb l’equip.
• Superació del centralisme del cap i 
millora de la co-responsabilitat en la 
millora continua.

Aquelles persones que habitualment 
lideren reunions i equips de treball.

La creativitat és una eina imprescindible per 
l’organització i per a la vida. Tothom és creatiu, 
però sovint  forcen un pensament convergent, 
mirant de trobar una solució correcta en 
un problema lògic i analític. Això redueix el 
nostre prisma, i quan tenim problemes no 
tenim l’hàbit de generar múltiples solucions 
innovadores i creatives. En el context actual, 
els problemes i les decisions a prendre són de 
molta complexitat i el pensament lineal és un 
obstacle per a trobar respostes innovatives.



ContingutsObjectius formatius

Tècniques participatives per 
a la presa de decisions

Adreçat a

• Afavorir la participació de tots els 
membres d’un equip a qualsevol de 
les fases d’anàlisi, síntesi i proposta 
de la presa de decisions
• Implementar tècniques de 
participació, facilitació de reunions 
i presa de decisions col·laborativa.

• Pluja d’idees 
• Phillips 66  
• Metaplan  
• El debat 
• Els sis barrets per pensar
• Els beneficis i inconvenients de la 
participació en la presa decisions.
• Superació del centralisme del cap i 
augment de la co-responsabilitat de 
l’equip.
• Escala dels nivells de la participació, 
de la informació a la responsabilitat.

Aquelles persones que habitualment 
lideren reunions i equips de treball.

Moltes vegades prendre decisions col·lectives en 
un equip sembla impossible! Algunes persones 
dediquen molta energia a l’anàlisi de les dades, altres 
s’avorreixen i volen arribar directament a la decisió 
sense fer cap anàlisi, altres no saben que dir i la 
presa de decisions es fa llarga i ineficient. No obstant, 
la participació de tots els membres de l’equip en la 
presa de determinades decisions es beneficiosa per 
l’organització i per a la motivació envers la seva feina. 
Aquest taller proposa tècniques senzilles i de fàcil 
aplicació, a l’àmbit laboral amb la intenció d’arribar, 
amb la participació de tots/es, a una decisió encertada 
i consensuada. 



Objectius formatius Continguts

Curs de gestió eficient 
del temps

Adreçat a

• Descobrir les actituds i creences 
limitants i inconscients vers el temps. 
• Identificar els lladres del temps: 
     Interns: Reconèixer els hàbits de
     conducta que fan “perdre temps”.
     Externs: Identificar punts clau de
     pèrdua de temps en funció dels
     objectius del lloc de treball. 
• Aprendre a prioritzar tasques i fer un 
càlcul real del temps destinat a cada 
tasca.
• Conèixer eines i estratègies que 
facilitin una gestió del temps més 
eficient

• La percepció del temps 
• Els lladres del temps
• Analitzar el passat i planificar el futur
• Eines 2.0 i estratègies per a la gestió 
eficient del temps

Caps, tècnics, venedors i administratius

Les frases “no tinc temps!”, o “avui tinc la sensació 
de no haver avançat res!”, són freqüents en moltes 
persones, sobretot en relació a l’àmbit laboral. 
El concepte de temps, ha sofert un canvi important 
amb la generalització de les tecnologies de la 
informació, donant una sensació d’acceleració 
imparable i de no arribar a tot. Aquest taller 
reflexiona sobre la nostra percecpió del temps i 
l’ús que en fem. Alhora que facilita eines i recursos 
per a una gestió més eficient del temps i reduir la 
sensació de “no tenir temps”.



Objectius formatius Continguts

Aportant serenitat en 
situacions de tensió

Adreçat a

• Identificar les emocions generades 
en situacions de tensió o situacions en 
les quals es  desenvolupa un paper 
important (emergència o incident 
rellevant).
•Desenvolupar estratègies de 
consciència corporal per:
   Mantenir la serenitat en situacions
   crítiques.
   Difondre tranquil·litat a les persones 
   afectades i als col·laboradors/es.

• Identificació d’emocions
• La presència
• La calma
• Coordinació de situacions de tensió
• Tècniques de respiració
• Assumpció del rol i lideratge de la situació
• Gestió de les relacions 
• Escolta activa
• Generant confiança des de la comunicació 
verbal i no verbal

Persones que han de gestionar situacions d’emergència i caps que gestionen situacions crítiques.

En algunes organitzacions hi ha 
persones que s’encarreguen de 
situacions d’emergència o de primer 
auxili. La seva intervenció, tècnicament 
correcte, és també un repte emocional: la 
conservació de la serenitat és important 
per totes les persones interessades.



ContingutsObjectius formatius

Intel·ligència emocional 
per a la conducció de reunions

Adreçat a

• Identificar aquells processos 
individuals o grupals que no permeten 
l’èxit d’una reunió. 
• Posar en marxa mecanismes que 
generin processos afavoridors.

• Processos grupals poc afavoridors: 
fuga, aparellament, atacs, ... 
• Processos individuals: distraccions, 
plors, ...
• Anàlisi d’una reunió amb diferents 
perspectives: colors, barrets i rols.
• Mecanismes per moure la reunió 
cap a processos afavoridors Persones que habitualment 

condueixin reunions.

A les reunions es donen situacions 
emocionals a vegades difícil de 
portar per el conductor/a: obstacles, 
conflictes, decisions difícils, acords 
sindicals. Proposem claus de lectura 
d’aquestes situacions i treballem les 
accions més oportunes per facilitar 
l’èxit de la reunió.



Objectius formatius Continguts

Gestionar els canvis 
amb flexibilitat

Adreçat a

• Reflexionar sobre la meva actitud 
davant dels canvis. 
• Ser conscient del paper que 
juguen les idees prèvies, la por i les 
aproximacions negatives.
• Posar en marxa tècniques de 
flexibilitat per a gestió dels canvis. 

• Fases del canvi
• Les resistències al canvi
• Tipus de canvi
• Eines per a treballar noves formes 
d’afrontar els canvis i desenvolupar un 
pensament flexible.
• Pensament rígid o flexible
• La por i el canvi
• Eines per a la gestió de la por

Persones que lideren canvis i persones 
que tenen dificultats per viure amb 
incertesa.

La societat actual es caracteritza en 
part per la velocitat amb la qual es 
produeixen els canvis. Aprendre a 
viure amb alts nivels d’incertesa és una 
habilitat que facilita el creixement de les 
persones en aquest entorn. Aquest taller 
proposa aprendre a gestionar la por que 
ens genera el canvis i desenvolupar 
la flexibilitat mental necassària per 
posicionar-nos de manera ventatjosa 
davant un nou escenari.



METODOLOGIA

L’acció formativa es desenvolupa amb una metodologia que parteix 
de les experiències, necessitats i idees dels participants, a partir de 
elles, proposar exercicis, discussions, simulacions i d’altres metodologies 
que permetin acompanyar en el procés de transferència dels continguts 
treballats a la pròpia vida personal i professional, d’una manera analítica, 
serena i compartida.

Com totes les accions formatives que proposem, cada sessió del taller 
s’articularà en les tres fases del model ROA, respectant el procés 
d’aprenentatge de les persones adultes. 

La formació és un procés d’aprenentatge que resulta més efectiu si es 
gaudeix i per això vetllem per tal que la formació sigui amena, interessant, 
útil i tota una experiència per al participant. En aquest sentit, fem ús de 
nombrosos recursos didàctics i tècniques. A FormAcció el protagonista és 
el participant i el formador/a un facilitador de l’aprenentatge. 

R

Reflexió

Oferir possibilitats 

Aplicació

de formacióO A



EQUIP DE FORMADORS/ES

Letizia Di Bartolomeo
Pedagoga, Doctora en Ciències de l’Educació, Màster en Desenvolupament 
Organitzacional i Consultoria de Processos.

Francesc Esteban Amat
Pedagog, Animador Sociocultural, Màster en Investigació Pedagògica, 
Màster en RRHH. Coach per Augere - CTI, Professor de Formació a 
l’Empresa a la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport 
Blanquerna (Universitat Ramon Llull).

Brenda Pina León
Psicòloga especialitzada en Psicología de les Organitzacions, Màster 
Practitioner en P.N.L., Màster en Desenvolupament Organitzacional i 
Consultoria de Processos, Màster en Danza-Movimiento-Terapia.

Francesca Nogales Talán
Sociòloga especialitzada en Treball i Organitzacions, Màster en 
Didàctica de les Ciències Socials, Postgrau en Govern Local i Màster en 
Desenvolupament Organitzacional i Consultoria de Processos.
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