
Comprendre  com  des  del  rol  directiu
puc  afavorir  el  desenvolupament  del

meu  equip  de  treball .

Potenciar  la  mentalitat  de
creixement  i  l ’agil itat  del  meu  equip
per  adaptar-se  als  canvis  constants .

Promoure  hàbits  d ’aprenentatge  de
manera  connectada  amb
l ’experiència  professional .

Util itzar  els  mapes  de  talent ,  com  a
eina  per  a  gestionar  el  potencial  i  el

rendiment  de  l ’equip .

Afavorir  les  converses  per  al
desenvolupament  professional ,  com  a
motor  de  creixement  de  les  persones .

 

 

 

 

 
PRESENTACIÓ 
Una de les competències clau avui dia de
responsables i directius, és el desenvolupament de
persones i equips. 

Potenciar la mentalitat de creixement, generar espais
i hàbits d'aprenentatge en els equips, acompanyar i
desenvolupar el seu talent, ens permetrà generar més
compromís, més valor i millors resultats.
 

En aquesta formació apropem noves estratègies, eines
i metodologies per a facilitar el desenvolupament del
talent a les organitzacions.

Totes  les  persones  amb
funció  directiva  i  de

responsabil itat .
 

A QUI VA DIRIGIT

Facil itar  eines  i  metodologies  a  les
persones  amb  funció  directiva ,  per  tal

que  acompanyin  als  seus  equips  a
anticipar-se  als  nous  escenaris ,  a
aprendre  i  desenvolupar-se  per

adaptar-se  de  manera  àgil  i  audaç .

 

OBJECTIU GENERAL

DESENVOLUPAMENT 
DE PERSONES I
EQUIPS
20 HORES

WWW .UCF .CAT

100% Subvencionat per:

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 de les habilitats directives.
en el marc



1.Entorn de canvi

2.Canvi i transformació a les
organitzacions de salut i social

3.Competències directives

4.Competència Desenvolupament de
persones i equips

5.Mentalitat de creixement i cultura
d ’aprenentatge

6.Learnability i Ecosistemes d ’aprenentatge

7.PLE i hàbits d ’aprenentatge

8.Altres estratègies per a fer créixer l ’equip

9.La importància del feedback i la
retroalimentació

10.Un 1% de millora diari

11.Mapes del talent

12.Converses per al desenvolupament

DESENVOLUPAMENT DE
PERSONES I EQUIPS

CONTINGUTS

en el marc de les
habilitats directives.

Altres persones amb funció directiva estan
combinant aquesta formació amb aquesta altra: 

LIDERATGE D’EQUIPS 

en el marc dels processos de canvi i
transformació actuals (30h)

Autoconeixement directiu

Rol i lideratge 

Estils de lideratge 

Líder coach i líder transformador 

Pla d’acció directiva 

Lideratge i gestió d’equips 

Automotivació 

Valors i professionalisme 

Resolució de conflictes 

Anàlisi de problemes i presa de decisions

La suma d’ambdós
programes et permetrà
potenciar equips d’alt

rendiment. 
 

MICROTRAJECTÒRIA 
RECOMANADA

UCF és una iniciativa conjunta de:

Subscriu-te a la 

Newsletter:
Segueix-nos a 

LinkedIn:
Per a més informació:

 formacio.subvencionada@ucf.cat 

CONSULTA EL PROGRAMA COMPLET

https://www.ucf.cat/portfolio-items/habilitats-directives/

