campuscambra
Formació d’empresaris i directius

PROGRAMA
LIDERATGE POSITIU
Com liderar els actuals canvis disruptius
Febrer-Març 2021

-10%

per a socis Business
del Club Cambra

• Cóm liderar en moments de canvis i incertesa com l’actual?
• Cóm convertir-te en un líder inspirador per fomentar el compromís entusiasta dels teus col·laboradors i empleats
en aquest context advers?
• Cóm motivar i infondre optimisme al teu equip?
• Com augmentar la productivitat i el benestar dels teus col·laboradors?
• Com resoldre els conflictes en el teu equip de treball?
Les investigacions més recents en la psicologia del talent i la pràctica del management han demostrat que per
superar la crisi i les dificultats el més important és un nou tipus de lideratge. En aquest programa t’ensenyarem
a aplicar LES 5 ESTRATÈGIES DEL NOU LIDERATGE INSPIRADOR®, metodologia premiada com a programa de
management per Nacions Unides.
Gràcies als 2 formadors sènior d’aquest programa (prestigiosos consultors amb presència freqüent als mitjans
de comunicació), adquiriràs de forma pràctica les competències i habilitats per a crear Equips d’Alt Rendiment,
sobre la base dels casos d’èxit.
QUÈ ACONSEGUIRÀS?
• Potenciar les teves fortaleses i virtuts perquè efectuïs un salt exponencial en el teu acompliment com a líder.
• Generar entusiasme i compromís respecte les estratègies de la teva empresa, en lloc de mera adhesió o conformitat.
• Millorar significativament la motivació, optimisme i benestar dels teus empleats i col·laboradors i, per tant, la
teva pròpia felicitat professional.
• Redoblar la productivitat i rendiment de la teva empresa u organització.
• Millorar les relacions personals del teu equip.
• Aprendre a gestionar millor els canvis.
• Crear i desenvolupar Equips d’Alt Rendiment.
A QUI VA ADREÇAT?
Empresaris/ies, directors/es i gerents de petites i mitjanes empreses i, en general, qualsevol càrrec de l’empresa
amb responsabilitat de coordinació de persones.
METODOLOGIA
Aquest curs es desenvolupa en Aula Virtual-videoconferència
• Exposicions exemplificades, usant recursos audiovisuals basats en les recerques actuals, i recursos de
gamificació. Aplicarem el learning by doing: resolució de situacions simulades.
• Practicant les eines a cada sessió, aplicant els instruments pràctics per mitjà d’exercicis i posada en comú.

PROFESSORAT
Rosa Rabbani. Doctora en Psicologia Social. Formadora empresarial i reconeguda coach amb més de 1.600 casos
d’èxit, és una de les principals autores de les revistes Mente Sana, Objetivo Bienestar i CuerpoMente, i autora als
diari El País, La Vanguardia i El Confidencial. Guardonada per la Generalitat de Catalunya en 2001 per les seves recerques, és autora de diversos llibres entre els quals El buen carácter. Claves para sacarle partido a tu forma de ser.
Arash Arjomandi. Doctor en Humanitats. Professor d’Organització i Direcció Empresarial en la Universitat Autònoma de Barcelona, i autor de diversos llibres, el més recent sobre les actuals incerteses. Convidat a participar
en debats i programes de TVE i TV3 en prime time, ha estat entrevistat en les contraportades dels diaris El País, La
Vanguardia i El Mundo i publica en els diaris Expansión, El País i ABC.
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Programa
• LES 5 ESTRATÈGIES DEL NOU LIDERATGE
INSPIRADOR®
Estratègia 1: Parlar el llenguatge de les virtuts
Utilitzar el poder transformador de les virtuts i
qualitat interiors.
Utilitzar la força modeladora del llenguatge.
Estratègia 2: Identificar i utilitzar els moments
inspiradors per a l’aprenentatge
Com:
– Motivar
– Guiar, dirigir i instruir
– Corregir les fallades i desviacions reincidents
Estratègia 3: Establir límits clars
Aprendre a crear en els equips un clima de:
– Ordre i cooperació
– Seguretat emocional
– Resolució de conflictes (quan sorgeixin)
Estratègia 4: Utilitzar l’art de l’acompanyament i
l’escolta empàtica
Ajudar els equips humans a:
– Trobar claredat en les seves dificultats i buscar
per ells mateixos les seves pròpies solucions.
– Adaptar-se i gestionar els canvis.

Estratègia 5: Inspirar-se
Conrear el que la ciència d’avui denomina necessitats interiors de la persona.
• CREAR EQUIPS D’ALT RENDIMENT
Adquirir i desenvolupar les 4 qualitats cardinals
del caràcter de tot líder
– L’afany de superació i l’excel·lència
– La determinació i la perseverança
Activar les fonts intrínseques de motivació
Deixar de ser competitius i passar a ser competents de cara la missió de l’empresa
Crear cohesió i unitat en els equips
Un mètode inspirador per a la presa conjunta de
decisions
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DURADA I CALENDARI
Formació en Aula Virtual-videoconferència
Durada 21 hores, del 9 de febrer al 2 de març de 2021
(videoconferència) els dies:
9, 16 i 23 de febrer i de 2 de març, matins de 9.00 a 12.00 h.
11, 18 i 25 de febrer, tardes de 15.15 a 18.15 h.
MATRÍCULA I INSCRIPCIONS
El preu de la matrícula és de 665 euros (exempt d’IVA).
Per inscriure’s, els participants hauran d’emplenar el qüestionari que rebran prèviament i lliurar-lo a la Cambra. Un
cop rebut el qüestionari, es confirmarà la plaça per correu
electrònic. Places limitades.
AJUTS A LA FORMACIÓ
•	
Possibilitat de bonificar part de l’import de la matrícula
del programa segons l’establert per la Fundación Estatal
para la Formación en el Empleo. Des de la Cambra us
podem fer aquest tràmit, contacteu-nos i us informarem
de les condicions i requisits establerts per Fundae.
•	Descomptes especials (no acumulables):
	
– 10 % Socis Club cambra Business
	
– 10 % Campus Cambra Alumni
	
– 15 % per a autòmoms

Més informació i reserves
Txus Martínez
mjmartinez@cambrabcn.org

902 448 448 ext. 5396
Cambra Barcelona
@cambrabcn
www.cambrabcn.org

