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La presència de les dones al conjunt
del sector salut i social és majoritari, es
calcula aproximadament un 70% del
conjunt de persones que hi treballen.
Amb tot, i quan hem de posar la mirada
en les funcions de responsables,
comandaments i persones directives,
aquests percentatges s’inverteixen.
Aquest fet va ser posat de relleu per
l’Institut Català de la Salut que durant
l’any 2019 va iniciar conjuntament amb
UCF una 1a edició del Programa
d’Expertesa Universitària en Lideratge
en Femení a 25 metgesses d’hospitals
de la seva xarxa i li va donat continuïtat
amb una 2a edició durant el 2021 per
un nou grup de metgesses.
De les diferents metgesses que hi van
participar algunes ja han promocionat i
assolit nivells de responsabilitat
directiva dins l’estructura ICS.

A partir del seu funcionament, i de
manera conjunta, l’Institut Català de la
Salut, La Unió, i el Consorci de Salut i
Social de Catalunya, amb la
col·laboració de la Societat Catalana de
Gestió Sanitària i mitjançant Unió
Consorci Formació, impulsen una 3a
edició, en aquest cas en obert, durant
el 2022. L’èxit d’inscripció i l’acollida i
avaluació per part de les alumnes fa
que ens plantegem la programació
d’una 4a. edició.
Aquesta nova edició s’adreçarà també
a 25 dones i professionals del sistema
de salut i social de Catalunya, que
vulguin fer un pas endavant cap als
àmbits del Lideratge i la gestió de
serveis, persones i equips.
Continuarem plegats en el compromís
que aquest i altres programes
contribueixin a la igualtat de gènere al
sector.

ANTECEDENTS
I 4a EDICIÓ
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.01

LIDERATGE
EN FEMENÍ

Estem avui dia en un context on com molt
bé deia la paraula VUCA (Volàtil, Incert,
Complex i Ambigu) que hem utilitzat en els
darrers temps per definir-ho ja se’ns ha
quedat petita. Per això d’altres parlen
també de BANI: B-Fràgil, Ansietat, No
lineal, i Incomprensible).
Al sector salut i social, alhora, estem
immersos en un procés de canvi i de
transformació, no tant sols per la
digitalització, que també, sinó de model,
de maneres de fer, d’organització del
treball, de proposta de valor, de redisseny
dels processos, amb el risc alhora que
moltes de les coses bones que han
funcionat aquest temps quedin en res i
tornem enrere.
Aquests canvis de paradigma han de venir
acompanyats de nous estils de lideratge,
amb més participació, més capacitat
d’inclusió, més col·laboració i consens,
més facilitat per acompanyar els
processos de canvi, amb empatia i
sensibilitat cap a les diferències.

Del llibre de “Lliçons de Management” de la
Clínica Mayo s’identifica que les claus per a
crear una cultura corporativa veritablement
centrada en les persones té a veure amb:
• La necessitat de treballar i de dirigir des
dels Valors i el Professionalisme
• El desenvolupament del màxim potencial
i talent de les persones i els equips
• La preocupació constant per la qualitat,
la seguretat i l’excel·lència de
l’experiència de les persones ateses
• Una gestió àgil, eficient, que acompanyi
pràctiques clíniques de valor i
personalitzades
Potenciar el lideratge en femení és clau per
al futur del sistema. El lideratge femení de
la salut i la medicina s'ha d'apoderar,
organitzar i fer xarxa, com diu la Dra.
Candela Calle, per tal de donar resposta
als reptes i necessitats de manera alineada
amb els objectius del quàdruple AIM.
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.02

DADES
BÀSIQUES
DURADA DEL PROGRAMA
El programa formatiu té una durada de 120
hores.

DESTINATÀRIES
Professionals assistencials dones, amb potencial
de creixement per a ocupar càrrecs de
comandaments o responsables d’equip, o que faci
poc que hagin assumit aquest càrrec (caps de
serveis, caps d’unitat, supervisores, adjuntes,
etc.).

LLOC DE REALITZACIÓ
Les sessions presencials d’aquesta edició en
obert es desenvoluparan a Barcelona a les
instal·lacions d’UCF al Parc Sanitari Pere Virgili i
les sessions online a través del nostre campus
virtual.
Amb tot, des d’UCF volem apropar el programa i
fer algunes edicions a nivell territorial, i per tant
no deixeu de contactar amb nosaltres si és del
vostre interès donat que intentarem organitzar-ho
també a la Catalunya Central, i a les províncies de
Tarragona, Lleida i Girona, pendents de confirmar
les places mínimes.

DATES D’IMPARTICIÓ
Del 25 d’octubre de 2022 al 13 de juny de 2023.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Els requisits indispensables per superar el
programa són:
•
Assistència mínima del 75% a les sessions.
•
Obtenir una qualificació d’Apte al Pla de
Desenvolupament Personal.
•
Realitzar la part online del programa, superant
el qüestionari d’avaluació final.
La participant podrà justificar la falta d’assistència
sempre que quedi recollida a les causes
justificables següents: malaltia, defunció d’un
familiar fins a segon grau de consanguinitat,
obligació d’assistència a procediments de
compliment de responsabilitat com a ciutadà,
permís laboral per matrimoni o baixa maternal.
Per tant, no s’acceptaran justificants de caràcter
laboral o que no es recullin en les especificacions
anteriors.

ACREDITACIÓ
Les participants al programa obtindran un Títol
d’Expert en Lideratge en Femení per la
Universitat de Vic – Universitat Central de
Catalunya, prèvia superació dels requisits
d’avaluació.
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.03

ADN DEL
PROGRAMA
El programa articularà els continguts a través de tres pilars

HEART MIND

WORK

SENTIR

RE-PENSAR

•

Experiències que
ens faran sentir.

•

Reptes que ens
permetran créixer i
desenvolupar-nos.

•

Accions que
promouran la
intel·ligència
emocional i el
treball en equip.

APROFUNDIR

•
•
•

Habilitat per
consolidar les
nostres fortaleses.
Eines per
entendre, aprendre
i emprendre.
Metodologies per
potenciar relacions
de confiança.

•

Cultura que inspirarà
innovació i canvi.

•

Procés per adaptarnos a noves realitats i
necessitats.

•

Presa de decisions i
orientació a
l’excel·lència.
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ITINERARI
D’APRENENTATGE

07

05. METODOLOGIA

Programa d’Expertesa Universitària en Lideratge en Femení

UN PROGRAMA HÍBRID

Activitats presencials

Jornades
Experiencials

Tallers
Formatius

La participant
al centre

Sessions de
Mentoria

Activitats digitals

Tallers via
Teleformació

Webinars i
Vídeos

Simulació i
Continguts
online

Aprenentatge col·laboratiu

Aprendre fent

Aprendre a aprendre

Desenvolupament d’habilitats i
coneixements experts a través de
sessions dinàmiques, participatives,
experiencials, amb pràctica, debats, i
discussió de casos i experiències. Es
requerirà una participació activa i
l’assistència del 80% de les sessions.

Aplicació pràctica a través
d’un Projecte tutoritzat
vinculat a un pla de
desenvolupament personal i
que serà presentat en la
Jornada final.

Aprenentatge en equips i individual, a
partir també de videoconferències,
xerrades expertes, simulacions online i
materials didàctics interactius. S’afavorirà
l’aprenentatge autònom i lliure amb tots
els materials complementaris associats.
.
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EQUIP
DOCENT

L’equip docent que impartirà
el programa està composat
per professionals i referents
del sector salut i social, en
diferents camps i disciplines,
així com formadores i
expertes externes.

Sra. Teresa Baró,
Directora i formadora a
Verbal no verbal.

Sra. Sylvia Comas,
Fundadora de Mindfulness
con corazón.

Sra. Carme Bonet,
Consultora i formadora
experta en
Desenvolupament.

Sra. Meritxell Davins,
Directora de transformació i
salut digital a l’Hospital
Universitari Germans Trias i
Pujol.

Sra. Montse Bordas,
Facilitadora de procesos
d’aprenentatge i
Desenvolupament.

Sra. Roser Fernández,
Directora General de La
Unió.

Sra. Palmira Borràs,
Directora Àrea Associativa
del Consorci de Salut i Social
de Catalunya.

Sra. Vanessa Garcia,
Responsable d’Igualtat a la
Direcció de Persones de
l’Institut Català de la Salut.

Sra. Mònica Buqueras,
Cap de Desenvolupament de
l’Hospital de Granollers.

Sra. María Gutiérrez,
Infermera i enginyera,
responsable de processos
a Vall d'Hebron.

Sra. Johanna Cáceres,
Directora de Comunicació i
Responsabilitat Social
Corporativa a l’Hospital de
Mataró.

Sra. Yolanda Lejardi,
Directora Gerent de l’Institut
Català de la Salut.

.
Sra. Àngels Paredes,
Consultora i responsable
acadèmica del programa
Update Directiu d’UCF.
Sra. Ester Risco,
Cap Àrea de Recerca,
Innovació i Docència
Consorci Corporació
Sanitària Parc Tauli Hospital
Universitari.
Sra. Glòria Sánchez,
formadora i consultora.
Sra. Nerea Sánchez,
Professora d’ecosistemes
d’aprenentatge a la
Universitat de Mondragón,
Dra. Núria Serrat,
Professora de la Facultat de
Pedagogia, experta en
formació de formadors.
Sra. Esther Somoza,
Consultora i experta en
desenvolupament personal.
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MENTORIA
La mentoria té un rol clau d’acompanyar al llarg de tot el programa a les
participants, en la realització del projecte final.
Està previst que cada mentora realitzi 2 sessions de tutoria grupal i 2
sessions de tutoria individual amb les participants que li siguin assignades.

EQUIP DE MENTORES
Dra. Candela Calle,
Directora General Fundació
Sant Francesc d'Assís

Sra. Ana Sedano,
Directora de Persones a
l’Institut Català d’Oncologia.

Dra. Mònica Ballester,
Metgessa especialitzada en
Gestió Sanitària

Dra. Núria Serra,
Directora executiva del
sector sanitari Vallès
Occidental. Àrea
Metropolitana Nord, Servei
Català de la Salut.

Dra. Beatriu Bayès,
Directora de l’Institut de
Nefrologia i Urologia de
l’Hospital Clínic de Barcelona.
Dra. Sònia Pérez,
Cap del Servei d'Atenció
Primària de de Badalona
Serveis Assistencials

Sra. Mireia Subirana,
Directora Infermera
Consorci Corporació
Sanitària Parc Tauli Hospital
Universitari
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08.CRONOGRAMA
S01

25/10/22
De 15.30 a 17h

S02

08/11/22
De 10h a 17h

Mentories: 7h

Total hores: 120

•
•

Individuals: 3h
Grupals: 4h (2 trobades)

Dates i lloc a concretar entre la mentora i
la participant.

S03

ONLINE

S04

S05

S06

S07

16/11/22
De 9.30 a 14.30h

21/11/22
De 9.30 a 14.30h

29/11/22
De 9.30 a 14.30h

01/12/22
De 15.30 a 16.30h

13/12/22
De 15.30 a 17h

Presentació del programa.
Xerrada motivacional 1
(1,5h)
.

Jornada START (7h).

Rol i dimensions del
lideratge.
Autoconeixement (5h)

Període de realització
Del 17/11/22 al 29/05/23
Curs autoformatiu
Habilitats directives
(23h)

Estils de lideratge i
relació amb l’altre (5h)

Creativitat (5h)

Presentació de la guia del
Pla de Desenvolupament
Personal - PDP (1h)

Habilitats relacionals (5h)

Lloc: videoconferència

Lloc: TOP SECRET

Lloc: UCF

Lloc: campus virtual UCF

Lloc: UCF

Lloc: UCF

Lloc: videoconferència

Lloc: UCF

S08

S09

S10

S11

S12

S13

S14

S15

Xerrada motivacional 2
(1,5h)

Comunicació. Impacte i
influència (5h)

Mindfulness per cultivar
presència i claredat (5h)

Xerrada motivacional 3
(1,5h)

Claus per la gestió dels
equips (5h)

Negociació i gestió de
conflictes (5h)

Jornada Team LAB
Col·laborar i cooperar.
Treball en equip (5h)

Marca Personal i
Networking (5h)

Lloc: videoconferència

Lloc: UCF

Lloc: UCF

Lloc: UCF

Lloc: UCF

Lloc: UCF

Lloc: UCF

S16

S17

S18

S19

S20

S21

S22

Toolbox digital per a
productivitat personal (3h)

Innovació i agents de
canvi (3,5h)

Gestió de reunions i
dinamització virtual (3h)

Projectes estratègics (5h)

Gestió de persones, del
capital humà i del talent
(2h)

Xerrada motivacional 4
(1,5h)

Jornada final
TRANSFORM! (6h)

Lloc: videoconferència

Lloc: UCF

15/12/22
De 15.30 a 17h

18/04/23
De 15.30 a 18.30h

24/01/23
De 9.30 a 14.30h

25/04/23
De 9.30 a 14.30h

02/02/23
De 9.30 a 14.30h

09/05/23
De 15.30 a 18.30h

07/02/23
De 15.30 a 17h

Lloc: videoconferència

23/05/23
De 9.30 a 14.30h

Innovació en processos
assistencials. Simulador
(1,5h)
Lloc: videoconferència

Lloc: UCF

21/02/23
De 9.30 a 14.30h

30/05/23
De 9.30 a 14.30h

28/02/23
De 9.30 a 14.30h

08/06/23
De 15.30 a 17h

07/03/23
De 9.30 a 14.30h

13/06/23
De 9 a 15h

Eines per un lideratge
participatiu (3h)
Lloc: videoconferència

*La organització del curs es reserva el dret de fer canvis en el calendari, si s’escauen.

Lloc: UCF

Lloc: UCF

21/03/23
De 9.30 a 14.30h
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JORNADES
EXPERIENCIALS

11

START

TRANSFORM

Desconnectar per a
reconnectar.

Dels projectes a l’acció per a
evolucionar.

Sortir de l’àrea de confort habitual,
del nostre entorn professional,
allunyades de distraccions, sorolls,
per sentir i sentir-nos a través d’un
escenari natural.

Presentació i defensa dels
projectes de desenvolupament
personal (PDP) realitzats al llarg
del programa.

Identificar les pors que ens fan
retrocedir o aturar, però també les
motivacions i els objectius que
perseguim, conversant amb
nosaltres mateixes, escoltant i
compartint, deixant de banda
prejudicis i abraçant nous reptes.

Team LAB
Col·laborar i cooperar per a
millorar.
Treballant en equip, amb un
propòsit compartit, sumant des de
les diferències, utilitzant noves
metodologies àgils i de design
thinking.
Enfortint una nova mirada des del
lideratge en la gestió de persones,
compromeses amb el seu
creixement i desenvolupament, de
manera innovadora i oberta, per
repensar les maneres de fer.

Speech per a despertar la
curiositat i multiplicar les
capacitats d‘aprendre a aprendre,
com a motors de creixement i
desenvolupament més enllà del
programa realitzat, enfortint la
xarxa entre totes.
Avaluació i tancament del mateix.
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.09

DETALL
DE CADA
UNA DE
LES
SESSIONS
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SESSIÓ 01
25 d’octubre de 2022

TEMA:

PRESENTACIÓ DEL
PROGRAMA.
XERRADA MOTIVACIONAL 1
Conversant amb:

Mònica Ballester
Metgessa especialitzada
en Gestió Sanitària

Núria Serra
Directora executiva del
sector sanitari Vallès
Occidental. Àrea
Metropolitana Nord, Servei
Català de la Salut.

Horari: 15.30 a 17:00 h
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SESSIÓ 02
8 de novembre de 2022

TEMA:

DESCONNECTAR
PER TORNAR A
CONNECTAR
DOCENT: Equip Desconnexions
HORARI: 10:00 a 17:00 h

JORNADA
START
Desconnectar per
a reconnectar.
Iniciem aquesta aventura amb una trobada
en un escenari diferent, que ens farà sortir
de l’àrea de confort habitual, del nostre
entorn professional. Desconnectarem per
reconnectar primer de tot amb les nostres
companyes de viatge, amb les que
esbrinarem des d’on partim i on volem
arribar.
Identificarem les pors que ens fan retrocedir
o aturar, però també les motivacions i els
objectius que perseguim, conversant amb
nosaltres mateixes, escoltant i compartint,
deixant de banda prejudicis i abraçant nous
reptes. I com a punt de partida establirem
entre totes que entenem per lideratge en
femení.
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SESSIÓ 03
16 de novembre de 2022

TEMA:

ROL I
DIMENSIONS
DEL LIDERATGE.
AUTOCONEIXEMENT
DOCENT: Àngels Paredes
HORARI: 9:30 a 14:30 h

PRESENTACIÓ:

CONTINGUTS:

Liderar és fonamentalment un exercici
d’influència, contribuir a que les coses es
desenvolupin d’una determinada manera
amb i a través d’un equip de persones.

Tendències que estan afectant la manera de
liderar.
Drivers de canvi
Competències directives clau per a poder
liderar en el futur proper

Per comprendre el lideratge hem de
compartir els trets especials del moment que
vivim al nostre entorn i a les nostres
organitzacions. Quin canvi i quines
necessitats de lideratge reconeixem? hi ha
una mirada, una aportació diferent des de el
lideratge femení?
A partir d’aquesta introducció
l’autoconeixement i la reflexió sobre el
propi model de relació seran una eina
imprescindible.

OBJECTIUS:

•
•

•

Compartir tendències de canvi i
necessitats de lideratge en aquest
moment
Comprendre i debatre al voltant de
les característiques del lideratge
en general i del lideratge en
femení en particular. Existeix un
lideratge femení?
Consolidar el rol i promoure
l’autoconeixement directiu amb
Insights Discovery.

•
•

El rol de comandament i el lideratge d’equips.
El rol de cap en la direcció de persones.
Les dimensions del lideratge.
Característiques del lideratge en femení

•
•
•

Consciència personal i autoconeixement: el
model Insights

•
•
•

Percepció. Què és el que fa que quelcom
sigui correcte per nosaltres i equivocat per
als altres?
Les energies en l’Insights. La primera
etapa del nostre viatge és conèixer-nos
entendre’ns millor a nosaltres mateixes.
El perfil Insights Discovery. Es treballarà a
partir de l’informe de cada persona.

En aquesta sessió treballarem a partir de
l’informe individual generat a través del
Discovery Insights.
S’explicarà el model que hi ha darrera
de l’Insights, es treballarà amb els perfils
personals i es realitzaran exercicis i
dinàmiques per a una millor comprensió i
aplicació del model. La sessió està dissenyada
per ser un punt d’inflexió en l’autodefinició
com a líders del col·lectiu.

Una nova visió d’elles mateixes basada en
realitat en la seva pròpia experiència, en el
dia a dia, i en la vivència durant la mateixa
sessió de dinàmiques i activitats especialment
dissenyades amb aquest objectiu.
Què és Discovery Insights
Una poderosa eina, basada en les
preferències. Es fonamenta en els treballs de
Carl Jung i utilitza els colors com a base d’un
llenguatge comú. Afavoreix l’auto comprensió i
les relacions eficaces.
En la seva essència, el sistema d’aprenentatge
Discovery utilitza quatre energies cromàtiques
bàsiques: Blau Mar, Verda Terra, Groc Sol i
Vermell Foc.

Cadascuna de nosaltres es caracteritza per
una combinació única d’aquestes quatre
energies cromàtiques i determina les nostres
preferències pel que fa a la nostra forma de
treballar i relacionar-nos.
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FORMACIÓ
ONLINE

CURS
AUTOFORMATIU
D’HABILITATS
DIRECTIVES
DATES
M1. 17/11/22 – 31/12/22

M2 i M3. 09/01/23 – 20/02/23
M4. 06/03/23 – 29/05/23

Al llarg del curs i transversalment al programa,
us proposem seguir aprenent.
Posem a la vostra disposició el curs
autoformatiu d’Habilitats directives, que
haureu de realitzar i finalitzar abans de les
dates establertes al calendari del curs.
El contingut del curs és:
• M1. Mapes del Talent
• M2. La conversa de desenvolupament com
a instrument per al creixement professional.
Bloc I. La conversa de desenvolupament
• M3. La conversa de desenvolupament com
a instrument per al creixement professional.
Bloc II. El desenvolupament de persones
• M4. Desenvolupament de persones i
equips en el marc de les habilitats
directives
En acabar els 4 mòduls de continguts,
trobareu un qüestionari que us permetrà
avaluar els coneixements adquirits sobre
cadascun dels temes corresponents.
Esperem que aquestes temàtiques us ajudin a
incorporar noves eines i maneres de fer en el
vostre dia a dia.
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SESSIÓ 04
23 de novembre de 2022

TEMA:

ESTILS DE
LIDERATGE I
RELACIÓ
AMB L’ALTRE
DOCENT: Àngels Paredes
HORARI: 9:30 a 14:30 h

OBJECTIUS:

•

•
•

Reconèixer els estils dels altres i impulsar els
mecanismes per adaptar-nos-hi i per a
desenvolupar una gestió de persones orientada
a potenciar el millor de l’altre.
Estil i competències de lideratge. Quin és l’estil i
les competències necessàries per a liderar.
Prendre consciència de la importància de com es
pot influir a l’equip a través del nostre rol com a
directives.

CONTINGUTS:

•

•

•

Reconeixent d’altres estils.
En aquest apartat analitzem les claus que ens
permetran reconèixer altres estils de manera
eficaç.
Adaptar-se i connectar.
Adaptant el nostre comportament, podem
connectar amb èxit amb les persones del nostre
entorn, generant millors relacions personals i
relacions d’equip més productives.
Estil i competències de lideratge.
Quin és l’estil i les competències
necessàries per liderar.
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SESSIÓ 05
29 de novembre de 2022

TEMA:

CREATIVITAT
DOCENT: Carme Bonet
HORARI: 9:30 a 14:30 h

PRESENTACIÓ:
La creativitat és una de les
competències més
demandades en l’entorn
VUCA en què naveguem. Ens
cal per respondre davant
del canvi, per presentar un
mapa d’opcions davant d’una
necessitat, per fomentar
l’empatia, per inspirar.
En aquest taller, posarem
èmfasi en la percepció per
encertar en el focus del
problema i ens qüestionarem les
creences que frenen l’evolució.

OBJECTIUS:

•
•

•

Entendre el valor de la
creativitat i definir els
factors que determinen un
estil creatiu
Identificar els principals
obstacles interns i externs
que frenen l’esperit creatiu
(amenaces, creences,
rutines...)
Conèixer i entrenar
tècniques que estimulen la
creativitat dels nostres
equips

•

Aprendre a avaluar-ne
l’impacte i automatitzar- ne
l’ús en les reunions, en
focus group, en sessions
d’anàlisi de casos...

CONTINGUTS:
Mitjançant la facilitació
sistèmica, la metodologia del
coaching i la creativitat,
desenvoluparíem els
continguts següents:
Com pensem, com
aprenem, com ens
emocionem (preàmbul):
• Pensament lateral
• La connexió entre motivació i
creativitat
• Neurociència: el cervell
plàstic, com muscular-ho

La Creativitat s’entrena
(ideació i Acció):

•

•
•

Tècniques de creativitat: 6
barrets de De Bono,
Màscares, Brainstorming,
visual thinking, mapes
mentals, SCAMPER, etc.

Creativitat i persuasió:
aprendre a apoderar la
creativitat dels equips
Fonts d’innovació/fonts
d’inspiració
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SESSIÓ 06
1 de desembre de 2022

TEMA:

PRESENTACIÓ
DE LA GUIA
DEL PLA DE
DESENVOLUPAMENT
PERSONAL
(PDP)
DOCENT: Montse Bordas
HORARI: 15:30 a 16:30 h

CONTINGUTS:
A la sessió es farà una
presentació del que suposa la
realització del Pla de
Desenvolupament Personal
(PDP) que les participants hauran
de portar a terme durant el
programa formatiu.

S’explicarà el perquè del projecte, el
calendari de realització, les tutories
que es realitzaran de forma
transversal a la realització d’aquest,
i també es donaran algunes pautes
per facilitar-ne la realització.
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SESSIÓ 07
13 de desembre de 2022

TEMA :

HABILITATS
RELACIONALS
DOCENT: Montse Bordas
HORARI: 9:30 a 14:30 h

PRESENTACIÓ:
La intel·ligència relacional, és la
capacitat d’una persona per a
establir vincles positius i
aliances beneficioses amb el
seu entorn. Actualment, les
organitzacions necessiten líders
que promoguin l’alineament als
valors i les estratègies, que
desenvolupin equips
col·laboratius amb
professionals que s’expressin
més lliurement i amb autonomia
i que gestionin la diversitat com
un element de valor dins l’equip.
La qualitat de les nostres
relacions determina la qualitat
de vida i facilita adaptar-nos
amb agilitat a qualsevol
situació, fenomen, problema o
persona, i fer-ho amb bons
resultats. La intel·ligència
relacional forma part del talent,
sense desenvolupar la primera
és més difícil que el nostre
talent floreixi i brilli.

OBJECTIUS:

•

Aprendre què és la
intel·ligència relacional i
les habilitats que la
potencien.

CONTINGUTS:

•
•
•
•
•
•

Què és la intel·ligència
relacional i la seva relació
amb l’emocional.
El que creus, crees.
Presència conscient per
generar impacte.
Les emocions i la
comunicació no violenta.
Pautes clau per cultivar i
aplicar-la.
Producte elaborat:
Conclusions extretes sobre
els exercicis i propostes de
treball realitzades en
parelles o petits grups de
treball. Decàleg de
comportaments excel·lents
que apliquin i manifestin
aquesta intel·ligència
relacional.
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SESSIÓ 08
15 de desembre de 2022

TEMA:

XERRADA
MOTIVACIONAL 2
Conversant amb:

Mireia Subirana
Directora Infermera
Consorci Corporació
Sanitària Parc Tauli
Hospital Universitari

Candela Calle
Directora General
Fundació Sant
Francesc d'Assís

Horari: 15.30 a 17:00 h
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SESSIÓ 09
24 de gener de 2023
PRESENTACIÓ:

TEMA:

COMUNICACIÓ.
IMPACTE I
INFLUÈNCIA
DOCENT: Mª Teresa Baró
HORARI: 9:30 a 14:30 h

Generar impacte i saber ser influent són
qualitats bàsiques per un bon professional.
Aquesta sessió pretén aconseguir una
millora en la comunicació, a través de
l’autoconeixement de la imatge i comunicació
personal de les participants, millorant
l’impacte cap a l’exterior i la pròpia influència
cap al seu entorn.

OBJECTIUS:

•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

El llenguatge verbal i no verbal per
conquerir l’espai i crear engagement.

•

•

Entendre com comuniquem per ser més
efectives amb els nostres interlocutors.
Crear un storytelling coherent, efectiu i
autèntic.

•

•

Conèixer la imatge projectada amb
l’objectiu de millorar l’impacte i la
influencia.

Gestionar eficaçment la comunicación

•

CONTINGUTS:

Més emoció i connexió amb el nostre
interlocutor.
Flexibilitzar la comunicació segons
interlocutor.
Ser conscient de la manera en que hem
d’influir per comunicar millor.

•
•

La teoria de la iconologia de la imatge
aplicada a la imatge personal.

jectius d’imatge de manera objectiva
iCoherència de la imatge personal i
l’expressió.
Establir els ob realista.
Autoconsciència de l’impacte de la
meva imatge i com treballar els seus
components

Les característiques de l’expressió oral i les
seves aplicacions segons els objectius
personals i professionals
La gestió i descobriment dels diversos
registres comunicatius
Ser conscients de la importància de la
planificació en qualsevol conversa

Revisar i analitzar la conducta diària en
relació amb l’impacte de la influència de
l’energia
Pautes de motivació i positivitat en la
comunicació.
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SESSIÓ 10
2 de febrer de 2023

TEMA:
MINDFULNESS
PER CULTIVAR
PRESÈNCIA i
CLAREDAT
DOCENT: Sylvia Comas
HORARI: 9:30 a 14:30 h

PRESENTACIÓ:
L’exercici d’un lideratge eficaç en les
organitzacions no es base ja en el FER
o en el SABER sinó en el SER, en la
capacitat dels directius de mantenir-se
presents en allò que està succeint,
malgrat sigui incert, difícil o incòmode,
sense perdre l’equilibri i
afrontant-ho amb una mirada nova,
creativa i col·laborativa.
Una presència conscient i oberta afavoreix
l’habilitat de fomentar la participació i la
col·laboració, de generar vincles i de crear
un diàleg generatiu entre tots els actors
implicats en la organització per crear
consens.
Mindfulness permet també relacionar-se
amb l’experiència de manera més eficaç i
promoure una millor presa de decisions.
Aquesta sessió introdueix Mindfulness o
Consciència Plena i dona pautes sobre com
cultivar la capacitat de parar i veure abans
d’actuar.
A partir de la comprensió del funcionament
dels processos de percepció i de la
influència dels models mentals en aquests
processos, s’analitzen les diferències dels
dos sistemes de presa de decisió i es
presenten els beneficis de la pràctica del
Mindfulness per prendre consciència del
que realment està passant.

S’abordarà també com desenvolupar
intel·ligència emocional de forma pràctica,
cultivant la consciència emocional i
practicant la regulació emocional,
especialment d’aquelles emocions
aflictives que suposen una barrera a l’hora
d’abordar amb equanimitat situacions
conflictives que impedeixen assolir un
consens.

CONTINGUTS:

•
•
•
•
•
•

Què és Mindfulness?
Como es practica i entrena: Atenció a la
respiració i consciència corporal.
Quins beneficis té en el
desenvolupament del lidertge
Mantenir-se present en la complexitat:
presa de consciència de la percepció i
els baixos.
Cultivant intel·ligència emocional:
regular
les emocions aflictives amb Mindfulness
El valor de la auto-consciència: estar en
la zona òptima
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SESSIÓ 11
7 de febrer de 2023

TEMA:

XERRADA
MOTIVACIONAL 3
Conversant amb:
Palmira Borràs
Directora Àrea
Associativa del
Consorci de Salut i
Social de Catalunya.

Beatriu Bayès
Directora de l’Institut de
Nefrologia i Urologia de
l’Hospital Clínic de
Barcelona.

Roser Fernández
Directora General de
La Unió.

Horari: 15.30 a 17:00 h
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SESSIÓ 12
21 de febrer de 2022

TEMA:
CLAUS PER
LA GESTIÓ
DELS EQUIPS
DOCENT: Montse Bordas
HORARI: 9:30 a 14:30 h

PRESENTACIÓ:
El treball en equip planteja una oportunitat
en la gestió d’un equip de treball i dona les
claus fonamentals a l’hora d’impulsar un
equip cap a l’assoliment de resultats mentre
creix i es desenvolupa personalment i
professionalment en el context d’una
organització. Conèixer aquests fonaments
del treball en equip en facilita la seva
gestió, extraure els talents de cada persona
i fer que contribueixi en l’equip per contribuir
en alguna cosa més gran de forma fluida i
amb resultats d’impacte.

OBJECTIUS:

•

•

Analitzar els principals conceptes
relatius al treball en equip com a
metodologia per endreçar i gestionar
els seus objectius, resultats i
creixement del seu talent.
Identificar els aspectes del treball en
equip aplicables al funcionament dels
equips presents o de futur representats
en el grup en formació.

CONTINGUTS:

•
•
•
•
•
•

Grup, equip, equip d’alt rendiment.
Què és un equip de treball?
Fases en l’evolució d’un equip.
Organització de l’equip de treball: normes,
planificació, seguiment i avaluació.
Construir confiança i relacions empàtiques
en aquesta nova realitat.
Producte elaborat: conclusions extretes
sobre els exercicis i propostes de treball
realitzades en petits grups de treball.
Decàleg de comportaments excel·lents
que evidenciïn una bona capacitat per
gestionar i treballar en equip.
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SESSIÓ 13
28 de febrer de 2023
PRESENTACIÓ:

TEMA:

NEGOCIACIÓ
I GESTIÓ DE
CONFLICTES
DOCENT: Esther Somoza
HORARI: 9:30 a 14:30 h

Construir relacions a llarg termini,
constructives i enriquidores, és més que una
necessitat una conveniència. Aprendre a
influir amb honestedat, comprendre a altres i
ser comprès, són eines bàsiques per establir
relacions duradores.

OBJECTIUS:

•

•

La negociació és una eina útil en la
gestió de conflictes amb la família, amb
els col·laboradors, entre organitzacions,
departaments, amb el nostre entorn.

•

Aquesta sessió, eminentment pràctica, a partir
d’un model de negociació exitós, la participant
aprèn a gestionar amb èxit situacions de
conflicte d’interessos entre parts, així com a
crear relacions constructives duradores i de
valor. Aprendrà una forma activa de resoldre
problemes socials, personals i laborals. El
mètode Harvard és un dels més utilitzats a
nivell internacional per la seva simplicitat i la
seva potencia al mateix temps.

•

•

•

•

Aprendre que la negociació és un procés
interactiu en el que dos o més parts
intenten arribar a un acord mutu.
Establir la metodologia més útil per a
negociar amb èxit en entorns personals i
professionals.

CONTINGUTS:

•
•

Aprendre a utilitzar les diferents
estratègies en negociació.

•
•

creació de valor
Augmentar la capacitat d’influència

•
• Comunicació i assertivitat
• Desenvolupament de la intel·ligència

Facilitar conèixer-nos amb negociadores,
i treballar altres estils de negociació per
ampliar recursos.

Aprofundir en les 5 claus de la negociació:
identificar interessos, creativitat per
generar opcions, desenvolupar les
competències de la intel·ligència
emocional, desenvolupar relacions
constructives i crear valor en la negociació.

•
•

• Tècniques de reclam de valor i de

Analitzar els criteris òptims per definir les
estratègies correctes.

Conèixer les eines per preparar de
forma eficaç, liderar la negociació fins la
obtenció de resultats i construir relacions
constructives amb el nostre entorn.

Lluny de la taula
Identificar el tipus de negociació
Definir les estratègies negociadores
Liderar la negociació
Els 7 elements del model Harvard
Liderar la negociació: Començar amb
bon peu

•

emocional
Superar obstacles
Gestió constructiva del conflicte

•
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SESSIÓ 14
7 de març de 2023

TEMA:
Team LAB.
COL·LABORAR
I COOPERAR.
TREBALL EN
EQUIP.
DOCENT: Núria Serrat
HORARI: 9:30 a 14:30 h

PRESENTACIÓ:
La metodologia LegoSeriousPlay (LSP) constitueix una
eina de construcció, visualització i projecció en 3D que
col·labora a multiplicitat de competències soft: la presa de
decisions, la comunicació, el lideratge i la reflexió. En
aquesta sessió, LSP s’emprarà com a instrument per a
generar una visualització sobre quin és l’equip que volem,
quines són les seves potencialitats i com el projectem cap
a futur.
Com és ben sabut, el treball en equip contempla molts
components, i sovint, és en situacions complexes i
reptadores quan els podem observar en la seva
multidimensionalitat. Alhora, tots els equips posseeixen
potencialitats que cal cultivar i fer créixer, i la percepció
que tinguem de les mateixes col·labora a transformar
l’equip.

OBJECTIUS:

•
•
•

Visualitzar les potencialitats de l’equip com a punt
zero a partir del qual treballar. De la carència a
l’abundància.
Construir i reforçar el que tenim, no el que manca.
Crear opcions, oportunitats i estímuls per al lideratge
d’equips.

CONTINGUTS:

•
•
•

Identificació de les potencialitats de l’equip i
propostes per fer-les créixer.
Creació d’oportunitats i accions per a la definició de
l’equip que volem fer créixer.
Aplicació de diversos principis d’indagació
apreciativa en el lideratge d’equips.
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SESSIÓ 15
21 de març de 2023

TEMA:
MARCA
PERSONAL I
NETWORKING
DOCENT: Mª Teresa Baró
HORARI: 9:30 a 14:30 h

PRESENTACIÓ:
Històricament les dones han estat en l’àmbit
domèstic, amb poca o nul·la visibilitat pública,
apartada dels negocis, la política i de càrrecs
rellevants en l’administració pública.

En ple segle XXI encara hi ha sectors que
arrosseguen les conseqüències d’aquesta
herència, malgrat l’accés massiu de les dones
a la universitat, la seva bona preparació
acadèmica i ser majoria en sectors com el
sanitari.
La manca de dones en càrrecs directius és
fruit d’aquesta herència que ha castigat la
visibilitat pública, l’ambició i l’autopromoció i
no ha potenciat les habilitats per exercir el
lideratge fora de l’àmbit familiar.
En l’era de la imatge, de les xarxes socials i
de les societats urbanes i interconnectades,
la visibilitat és necessària per poder
optar a càrrecs de responsabilitat, rebre
reconeixements merescuts i ser una veu
referent en el sector.
Per altra banda, establir xarxes professionals
de suport i participar activament en l’activitat
del sector o de la comunitat en general, dona
unes possibilitats impensables si es treballa
individualment.
És per això que cal tenir una estratègia de
visibilització pròpia i unes habilitats per a
portar-la a terme i per ser part activa de
l’entramat professional i social que ens ajuda a
tenir veu i a ser més influents.

OBJECTIUS:

•
•
•

•
•
•

Prendre consciència de la importància de
la visibilitat professional per a una dona
que aspira a càrrecs de responsabilitat.
Veure les creences limitants que frenen la
nostra presència en determinats mitjans
de comunicació, nivells de l’organització,
xarxes socials, etc.
Aprendre què significa ser una marca
personal forta en el sector sanitari i veure
els avantatges que aporta.
Tenir eines per gestionar la marca
personal de manera conscient i
planificada.
Establir objectius a curt i mitjà termini,
assolibles i adequats als objectius de cada
participant.
Desenvolupar habilitats bàsiques per a la
posada en pràctica i seguiment del pla.

CONTINGUTS:
Gestiona la teva marca personal. Planifica
la teva visibilitat

•
•
•
•
•

Estat actual de la teva marca personal
Descripció de la teva marca: valors, estil,
missatges, etc.
Definició d’objectius
Com planificar accions per a una visibilitat
de qualitat: àmbit, mitjans, missatges,
imatge personal, etc.
La importància del networking presencial
i virtual: ús de les xxss, associacions
professionals, voluntariat, contactes
personals, etc.

Entrena les habilitats per afrontar la
visibilitat

•
•
•
•
•
•
•

En funció de la imatge que vols
transmetre, quines habilitats has de tenir?
Utilitza el llenguatge verbal per a la
influència.
Domina conscientment i planificada la
comunicació no verbal.
Com aparèixer a les fotos, com expressarte
davant una càmera de vídeo casolana o a
tv.
Les pautes essencials per parlar en públic i
transmetre allò que tu vols a través de la
teva presència i la teva conducta no verbal.
Com comportar-te en una sessió de
networking presencial.
Com “vendre’t” millor. Posa en valor la
teva trajectòria, els teus coneixements i
aptituds
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SESSIÓ 16
18 d’abril de 2023

TEMA:
TOOLBOX
DIGITAL PER A
PRODUCTIVITAT PERSONAL
DOCENT: Nerea Sánchez
HORARI: 15:30 a 18:30 h

OBJECTIUS:

•

Conèixer diferents eines
digitals que ens puguin ajudar
a l’autodesenvolupament.

CONTINGUTS:

•

•
•

Estem al dia de les noves
tendències.

Aprenem d’altres.
Millora continua,
responsabilitat individual.
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SESSIÓ 17
25 d’abril de 2023

TEMA:

INNOVACIÓ I
AGENTS DE
CANVI
DOCENT: Meritxell Davins
HORARI: 9:30 a 13:00 h

TEMA:

INNOVACIÓ
EN PROCESSOS
ASSISTENCIALS.
SIMULADOR.
DOCENT: Maria Gutiérrez
HORARI: 13:00 a 14:30 h

TEMA:
PRESENTACIÓ:
El sector salut es troba en
plena transformació donat
que, actualment el model és
insostenible. Molts d’aquests
canvis venen de la mà de la
innovació i és per això que els
líders del sector han de tenir
una visió general de que és
la innovació, de com innovar
i del què es pot aconseguir
fomentant i gestionant
correctament la innovació.
En aquesta sessió es pretén
fer una aproximació a tots
aquests conceptes al líders
del sector per a que puguin
promocionar aquesta
innovació als seus centres.

TEMA:
OBJECTIUS:

•

•
•
•

•

Millorar el coneixement
i les habilitats dels
professionals en l’àmbit
de la innovació
Identificar idees en l’àmbit
de la salut.
identificar necesitats en
l’àmbit de la salut.
Desenvolupar tot el cicle
de innovació per donar
resposta a les idees
identificades.
Tenir coneixements
bàsics sobre les noves
tecnologies que permeten
innovar.

CONTINGUTS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Situació actual
Què és la Innovació?
Per què innovar?
Graus i tipus d’Innovació
El Cicle de la Innovació
El procés d’innovació
Model Open Innovation
Habilitats per innovar
Lideratge innovador

Taller de Design Thinking

CONTINGUTS:
Davant la necessitat creixent de
transformació del sistema sanitari per
a fer front a l’envelliment de la població i
la cronicitiat de moltes patologies
prevalents a nivell mundial, l’Assistència
Basada en Valor (Value Based
Healthcare), és el paradigma creixent
en molts països a Europa i arreu del
món.
Una de les línies clau d’aquesta
transformació es troba en l’optimització
dels processos assitencials -utilitzant
metodologies com Lean o Design
Thinking entre altres- per assolir una
assistència de màxim valor des del punt
de vista del pacient.
L’èxit de la posada en pràctica de les
mesures correctores per a retirar del
procés assistencial les mesures de poc
valor per a transformar-les en valor
recau en el lideratge del personal de
la primera línia de l’assistència. En
aquest taller es farà una simulació
amb dispositius digitals per a mostrar
els conceptes bàsics de Lean i la seva
aplicació el dia a dia de l’assistència.
Sessió a càrrec de Maria Gutiérrez,
infermera, enginyera de processos.
Coordinadora de la Unitat de Processos
de l’Hospital Vall d’Hebron
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SESSIÓ 18

OBJECTIUS:

9 de maig de 2023

Treballar la gestió i programació de sessions
virtuals, així com les habilitats de dinamització i
gestió de grups que treballen on line.

TEMA:
GESTIÓ DE
REUNIONS I
DINAMITZACIÓ
VIRTUAL
DOCENT: Glòria Sánchez
HORARI: 15:30 a 18:30 h

•
•
•
•

Aprendre a planificar sessions virtuals
Conèixer diferents estratègies per generar
participació en un entorn virtual
Aprendre a dissenyar dinàmiques que
facilitin l’assoliment dels objectius de la
sessió.
Aprendre a recollir i sistematitzar la
informació durant una sessió de treball
on line

CONTINGUTS:

• Reflexió sobre la oportunitat de
programar sessions virtuals en funció
la situació i els objectius de les
sessions.

• Disseny i planificació de les reunions
virtuals

• Estratègies per generar participació
activa i implicació durant les sessions
on line.

• Eines i estratègies per recollir

propostes i idees en sessions virtuals

• Disseny de dinàmiques en funció dels
objectius de la sessió.

• Exercicis pràctics que permetin als

assistents familiaritzar-se amb l’ús de
les eines i metodologies presentades
en la formació
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SESSIÓ 19
23 de maig de 2023

TEMA:
PROJECTES
ESTRATÈGICS
HORARI: 09:30 a 14:30 h

Sra. Vanesa Garcia
Polítiques d’igualtat a l’ICS
Sra. Johana Cáceres
Responsabilitat social corporativa
Dra. Sònia Pérez
Liderant l’Atenció Primària
Sra. Ester Risco
Lideratge infermer

Vanessa Garcia,
Responsable d’Igualtat a la
Direcció de Persones de
l’Institut Català de la Salut.

Johanna Cáceres,
Directora de
Comunicació i
Responsabilitat Social
Corporativa a l’Hospital de
Mataró.

Sònia Pérez,
Cap del Servei d'Atenció
Primària de de Badalona
Serveis Assistencials

Ester Risco,
Cap Àrea de Recerca,
Innovació i Docència
Consorci Corporació
Sanitària Parc Tauli
Hospital Universitari.
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SESSIÓ 20
30 de maig de 2023
TEMA 01:

GESTIÓ DE
PERSONES,
DEL CAPITAL
SOCIAL I DEL
TALENT.
DOCENT: Ana Sedano
HORARI: 9:30 a 11:30h
TEMA 02:

TEMA 01:

TEMA 02:

PRESENTACIÓ:

PRESENTACIÓ:

Una de les lliçons que hem après en aquests últims anys,
marcats – pel que fa a gestió directiva per a les persones
– és que els canvis han de venir acompanyats d'un estil
de lideratge més participatiu i amb més escolta activa cap
a les diferents sensibilitats que mostren les persones de
les nostres institucions.

El lideratge distribuït i
participatiu s’està consolidant
com un dels elements clau per
desenvolupar una organització
capaç de gestionar el canvi
des de diferents nodes que
configuren els equips de treball.
Aquest tipus de lideratge, entre
d’altres elements, requereix de
la implicació i participació directa
dels equips i les persones
mitjançant diversos processos i
eines col·laboratives.

No és qüestió de màgia, és qüestió de disciplina, de molta
pràctica i de conèixer quants canvis és capaç d'assumir la
institució en la qual estem.
Una de les claus és innovar amb, fer les coses comptant
amb les persones, de manera que se sentin particeps des
del principi, atès que són l'element fonamental de
qualsevol canvi. Quan gestionem per a les persones, hem
de fer-ho amb elles.
En aquest seminari compartirem:

•

EINES PER A
UN LIDERATGE
PARTICIPATIU.

•

DOCENT: Núria Serrat
HORARI: 11:30 a 14:30h

•
•

la visió de com podem identificar el talent en les
nostres institucions, desenvolupar-lo i fidelitzar-lo,
afavorint l’engagement i la motivació.

possibles estratègies per a aconseguir persones
compromeses

CONTINGUTS:

•

Persones compromeses: 4 àmbits d'actuació
Canvi de model: gestionar persones des dels valors i
competències
Implicació del model: impacte en altres iniciatives

OBJECTIUS:
Conèixer, incorporar i posar en
pràctica diverses eines per
estimular un lideratge basat en la
participació dels membres d’un
equip en:

•
•
•

la generació de nous
protocols, projectes i
procesos
la presa de decisions
La reflexió compartida

Es tracta d’identificar i visualitzar
les potencialitats de diverses
eines que tenen en compte
la participació i implicació de
diferents agents (de l’individu
a l’equip), sota un lideratge
participatiu

CONTINGUTS:

•
•

•

Què són i per a què
serveixen les eines
participatives i centrades en
la persona.
De l’individu a l’equip:
lideratge participatiu.
Tècniques participatives
centrades en la ideació,
construcció i validació:
Manual Thinking, Design
Thinking i Reslució creativa
de problemes
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SESSIÓ 21
8 de juny de 2023

TEMA:

XERRADA
MOTIVACIONAL 4
Conversant amb: pendent de confirmar
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SESSIÓ 22
13 de juny de 2023

TRANSFORM

JORNADA
FINAL:
TRANSFORM

Dels projectes a l’acció per a
evolucionar.

DOCENT: Montse Bordas
HORARI: 9:30 a 14:30 h

Presentació i defensa dels projectes de
desenvolupament personal (PDP)
realitzats al llarg del programa.
Speech per a despertar la curiositat i
multiplicar les capacitats d‘aprendre a
aprendre, com a motors de creixement i
desenvolupament més enllà del programa
realitzat, enfortint la xarxa entre totes.
Avaluació i tancament del mateix.
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PROJECTE
APLICAT
Una part important del programa és
el projecte aplicat, és per això que el
programa es contempla la realització
d’un Projecte de desenvolupament
personal que les alumnes hauran de
realitzar i presentar al finalitzar el
programa.
A cada alumna se li assignarà una
mentora que serà la persona que
l’acompanyarà en aquest procés amb la
realització de mentories individuals i
sessions grupals.

A. MENTORIA INDIVIDUAL
Es concretaran 2 sessions individuals
per centrar l’anàlisi i la reflexió
compartida en el “jo” de la participant.
Compartir on està actualment,
què i com pot afavorir el seu
desenvolupament professional, i com

fer front a les dificultats o obstacles
que es pugui trobar. També per
valorar com està sent d’utilitat el
programa, aquells àmbits o temes
que li resulten de major interès i que
poden facilitar la creació d’espais de
creixement personal.

B. MENTORIA GRUPAL
Es concretaran 2 sessions en
grups de 3 o 4 participants, que
facilitin i permetin compartir el
desenvolupament dels projectes i de
les accions de millora que es derivin
de les diferents accions formatives.
Compartir com l’estan realitzant,
què pot dificultar o fer més lent el
seu desenvolupament, a fi de trobar
estratègies o recursos que facilitin
la seva consecució. Alhora, permet
acompanyar el seu desenvolupament
per assegurar que s’estiguin realitzant
i es converteixin en outputs del
coneixement del programa.

ESPEREM
QUE GAUDIU
DEL VIATGE

Organitzat per:

Impartit per

Amb la col·laboració de:

