
  

 

Una conversa 
amb savis 

  

Continguts 
 

• La intel·ligència que ens 
connecta. 
• Gestió del talent. 
• Estratègies corporatives 
pel desenvolupament de la 
creativitat en equips 
humans. 
• Eines per a la creació i 
gestió de la creativitat en 
equips humans. 
• r+d+r 

 
 

Data 
 

• 03/03/10 
 

Hora 
 

• de 16:00 a 20:00 h 
 
 
 

Metodologia 
 

• Pràctica, exposició de 
casos, elaboració de full 
de ruta i borsa de 
propostes. 

 
 
 

 
 
‘Res no mor tan 
ràpidament com una idea 

dins d’una ment tancada’ 

 

Innovació i creativitat 

Continguts 
 

• “El saber dels altres pot 
ser el nostre saber i el 
propi saber pot ser el 
saber dels altres” 

• Una trobada amb 
persones interessants, que 
ens faran gaudir amb les 
seves preguntes i les seves 
aportacions. 

• La gestió del talent 
contempla la transferència 
d’informació com una font 
respectuosa de 
coneixement i 
reconeixement. 
 
 

Data 
 

• 24/03/10 
 

Hora 
 

• de 16:00 a 20:00 h 
 
 
 
 

Metodologia 
 

• Pràctica, exposició de 
casos, elaboració de full 
de ruta i borsa de 
propostes. 
 
 

‘El savi, pot canviar 
d’opinió, el neci, mai’. 
Emmanuel Kan 

Continguts 
 

• La clau del conflicte és 
a les emocions. 

• El valor de la diferència. 
• La cultura de la 
mediació. 

• Eines. 
• Casos reals i pràctiques. 
 
 

Data 
 

• 21/04/10 
 

Hora 
 

• de 16:00 a 20:00 h 
 
 
 

Metodologia 
 

• Pràctica, exposició de 
casos, elaboració de full 
de ruta i borsa de 
propostes. 

 
 
‘Parla perquè jo et conegui’.  
 

Sócrates (470 AC-399 AC) 

Filòsof grec. 
 

‘Si el que vas a dir no és 
més bell que el silenci: 
no ho diguis’. 
 
Proverbi àrab 

 

Continguts 
 

• Motivar-nos quan hem 
perdut la confiança 

• Un pla de motivació 
anti-crisi 

• L’automotivació com a 
habilitat clau a la vida 

• Saber motivar als 
altres 

• La motivació a la feina 

• Casos reals i 
pràctiques 
 
 

Data 
 

• 19/05/10 
 

Hora 
 

• de 16:00 a 20:00 h 
 
 

Metodologia 
 

• Pràctica, exposició de 
casos, elaboració de 
full de ruta i borsa de 
propostes. 

 
“El millor moment del 
dia sempre ha estat ara 

mateix…” 

Continguts 
 

• Una altra forma 
d’aprendre, més enllà de 
l’aula 

• Treballarem les 
habilitats de la 
“cooperació” i la 
“negociació” 

• Es durà a terme en un 
espai obert 

• Cal apuntar-se amb 15 
dies d’antelació 
 
 

Data 
 

• 16/06/09 
 

Hora 
 

• de 16:00 a 20:00 h 
 
 

Metodologia 
 

• Pràctica, exposició de 
casos, elaboració de 
full de ruta i borsa de 
propostes. 

 
 
 

‘Visquem d’aquella 
manera que faci, que les 
generacions futures, 
quan pensin en pau i 
esperança puguin pensar 
en nosaltres’ 
 
 
 

Continguts 
 

• Negociar vol dir 
comunicar 

• Taller de comunicació 
personal 

• La negociació més enllà 
del guany 

• Vídeo – Rol play i 
coaching. 
 
 

Data 
 

• 22/09/09 
 

Hora 
 

• de 16:00 a 20:00 h 
 
 
 

Metodologia 
 

• Pràctica, casos, 
Elaboració fulls de ruta, 
vídeo sessions, rol-play, 
borsa de propostes. 

 
 
 
 
 

‘La carrera no la guanyen 
pas els que més corren, si 
no aquells que no deixen 

de fer-ho’ 

 

Negociació i 
imatge personal 

Recuperar la 
motivació 

 
 

 

Outdoor Trainning 

 

Resolució de 
conflictes i mediació (II) 
 

en Organitzacions d’Alt 
Rendiment 

 

 
formació    creativitat    proacció   propostes 

l’Anoia, una terra d’oportunitats 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Continguts 
 

• Taller de Networking 
professional i 
personal 

• L’habilitat de 
treballar en xarxa 

• Les teves habilitats 
socials al teu servei 
durant quatre hores 

• Regenera i reactiva la 
teva agenda 

• Cal que t’apuntis amb 
antelació i omplis el 
qüestionari 

• Aquest serà un espai 
d’oportunitats! 

 
 

Data 
 

• 20/10/10 
 
 

Hora 
 

• de 16:00 a 20:00 h 
 
 
 
 

Metodologia 
 

• Taller de networking, 
seminari i gestió 
d’agenda. 

 
 
 

“Si vols conèixer a una 
persona, no li preguntis el 
que pensa, sinó el que 
estima” Sant Agustí 
 

Continguts 
 

• Els models de 
desenvolupament ‘kaizen’ i 
la cultura de la renovació, 
la creativitat i el talent 

• Als éssers humans ens 
costa entendre que les coses 
canvien i que nosaltres 
canviem amb elles. Resistir-
se al canvi es tradueix en 
‘morir en vida’ 

• El canvi és la nostra gran 
oportunitat de convertir la 
mort en vida i la tristor en 
esperança. 

• El temps de tornar a ser, 
 el temps de reinventar-nos, 
podria aparèixer en 
qualsevol moment de la 
nostra vida per transformar-
te… 
 
 

Data 
 

• 24/11/10 
 
 

Hora 
 

• de 16:00 a 20:00 h 
 
 
 

Metodologia 
 

• Pràctica, casos, 
Elaboració fulls de ruta, 
rol-play, borsa de 
propostes 

 

 
“Sigui quin sigui el teu passat, 
fes que no sigui pas una llosa, 

sinó una rica herència” Re-Ser 

Continguts 
 

• La importància dels 
projectes individuals i 
col.lectius 

• Gestió de projectes i 
psicologia 

• L’inici, el decurs i el 
comiat 

• Habilitats emocionals, 
el millor equipatge 
 
 

Data 
 

• 15/12/10 
 
 

Hora 
 

• de 16:00 a 20:00 h 
 
 
 
 

Metodologia 
 

• Pràctica, exposició de 
casos, elaboració de 
full de ruta i borsa de 
propostes. 

 
 
 
 
 

‘El secret de la 
felicitat no és fer 
sempre el que es vol 
sinó estimar sempre el 
que es fa’ 
 
Leon Tolstoi (1828-1910) 

Escriptor rus. 

Inscripcions 
 

• Accés gratuït. 
• Inscripció prèvia: 

o Tel. +34938050409 
o ignovaempresa@aj-igualada.net 
o www.gestiodeltalent.com 

 
 

Emplaçament 
 

• IG-NOVA EMPRESA, 
Avda. Mestre Muntaner, 86, 
Igualada. 

 
 

Adreçat a: 
 

• Persones emprenedores. 
• Persones amb càrrecs 

directius, i comandaments 
intermedis. 

• Persones que vulguin 
millorar les seves 
competències professionals. 

• Persones demandants 
d’ocupació. 

 
 

Organitza 
 

 
 

 
 
 
 

En el marc d’ 
 

 
 
 

Amb el finançament de : 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
“Aquesta actuació està subvencionada 
pel Projecte “Treball a les 4 
Comarques” i està patrocinat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i cofinançat 
pel Fons Social Europeu” 

www.gestiodeltalent.com 

 

Innovació i 
creativitat 

en organitzacions 
d’alt rendiment  

Spinning- Networking 

 

 

 


