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Presentació 

L’entorn de canvi i complexitat que estem afrontant requereix que les persones 

amb funció directiva tinguin les habilitats i les competències necessàries per 

a comprendre la nova realitat, anticipar-se als nous escenaris i, sobretot, 

acompanyar els seus equips a aprendre i adaptar-s’hi de manera ràpida i àgil. 

Una de les competències clau en el rol de comandaments i directius és la de 

“Desenvolupament de persones i equips”, sovint poc consolidada. L’objectiu del 

programa és, d’una banda, potenciar el rol actiu dels responsables en el 

creixement dels seus equips, facilitant-los eines, recursos i metodologies que ho 

fomentin i, de l’altra, promoure un entorn i una cultura de l’aprenentatge i 

desenvolupament cap a equips d’alt rendiment professional. 

És per això que ens aproparem a les tendències dels ecosistemes 

d’aprenentatge, buscarem afavorir la corresponsabilitat de les diferents 

persones i equips en l’autodesenvolupament, i proporcionarem eines i estratègies 

per facilitar hàbits d’aprenentatge que estimulin i motivin el creixement dels 

equips de treball.  
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També promourem la creació de converses per al desenvolupament 

professional. Massa sovint les persones amb funció directiva es reuneixen amb 

els equips i se centren més aviat en els resultats, els indicadors, els projectes i els 

problemes del dia a dia, però no hi ha espais de conversa per parlar de cada 

persona en particular. Moltes vegades, fins i tot, no es tenen aquesta mena de 

converses per por de fer-ho. Per això oferirem una pauta que ajudi a fomentar-

les, connectada a la creació de mapes de talent, cosa que servirà per a saber on 

se situa cada persona del nostre equip pel que fa a potencial i rendiment. 

En definitiva, amb aquest curs es vol afavorir l’oportunitat de consolidar el rol 

directiu i el lideratge a través del treball, l’acompanyament i el suport al 

desenvolupament de les persones i de l’equip. D’aquesta manera, aconseguirem 

tenir una seguretat més gran per afrontar els nous reptes, com també per a la 

gestió dels errors, l’impuls de nous projectes i la innovació. 

 

Objectiu d’aprenentatge  

• Facilitar eines i metodologies a les persones amb funció directiva per tal 

que puguin acompanyar els equips a anticipar-se als nous escenaris, a 

aprendre i a fomentar un desenvolupament que ens permeti adaptar-nos-

hi de manera àgil i audaç. 

Objectius específics  

• Comprendre com, des del rol directiu, es pot afavorir el desenvolupament 

de l’equip de treball. 

• Potenciar la mentalitat de creixement i l’agilitat de l’equip per tal que aquest 

tingui la capacitat d’adaptar-se als canvis constants. 

• Promoure hàbits d’aprenentatge en connexió amb l’experiència 

professional. 

• Utilitzar 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 i com a motor 

de creixement de les persones. 
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Competències i habilitats 

Les habilitats que es treballen en aquesta formació són les següents: 

• Habilitats de conversa centrada en la persona per al desenvolupament de 

persones i equips. 

• Habilitats en el lideratge d’equips. 

• Competència en el desenvolupament de persones i equips. 

• Competència de flexibilitat i adaptació. 

• Capacitat de learnability. 
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Metodologia  

Per fer aquesta formació el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els 

materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, 

així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació.  

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència 

d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos 

audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i 

reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el 

coneixement. 

Cal destacar que al llarg del material didàctic, es proposen diferents activitats 

voluntàries que incorporen retroacció associada. Aquestes activitats estan situades 

en el moment idoni dins del contingut i, per tant, se’n recomana activament la 

realització quan s’hi arriba. Si es deixen per al final del programa, moltes vegades 

no s’acaben fent i això, en el fons, limita el nostre aprenentatge. 

Per això recomanem aturar-se en les activitats, mirar de fer-les o, com a mínim, 

aproximar-nos-hi, per tal de potenciar el desenvolupament i l’aprenentatge i 

afavorir la transferència d’aquests coneixements. 

 

Durant tot el procés d’aprenentatge els participants estan acompanyats per:  

• La tutorització que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.  

• L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o 

incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula. 
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Continguts  

1. Desenvolupament de persones i equips en el marc de les habilitats 

directives  

2. Entorn de canvi 

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

4. Competències directives 

5. Competència de desenvolupament de persones i equips  

6. Mentalitat de creixement i cultura de l’aprenentatge 

7. Learnability i ecosistemes d’aprenentatge  

8. PLE i hàbits d’aprenentatge  

9. Altres estratègies per fer créixer l’equip 

10. La importància de la retroacció i la retroalimentació 

11. Millorar l’1% cada dia 

 

2. Mapes de Talent 

1. Els comandaments com a responsables del talent de l’equip  

1.1. Què entenem per talent i per gestionar el talent?  

1.2. Gestionar el talent forma part del rol de comandament  

2. La matriu de talent  

2.1. Què entenem per rendiment i per potencial?  

2.2. La Matriu de 9 caixes (9 Box Grid)  

2.3. Com s’elabora la Matriu de 9 caixes?  

2.4. Com es fa el procés de valoració?  

3. Estratègies de lideratge i desenvolupament en funció de la ubicació en la matriu 

de talent  

3.1. Com són els professionals en cada quadrant?  

3.2. Com es potencien els professionals en cada quadrant?  

3.3. Què aporten els mapes de talent a les organitzacions?  

3.4. Reflexiona 
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3. La conversa de desenvolupament 

1. L’avaluació, part del rol de comandament 

1.1 El lideratge i estils de lideratge 

2. La conversa de desenvolupament 

2.1 Entrevista d’avaluació versus conversa de desenvolupament 

2.2 Aspectes previs per considerar abans de la conversa de 

desenvolupament 

2.3 Estructura de la conversa de desenvolupament 

3. Moments clau de la conversa de desenvolupament 

3.1 Emmarcament 

3.2 Aclariment d’objectius 

3.3 Anàlisi 

3.4 Recapitulació 

3.5 Consens per a un pla d’acció 

3.6 Tancament 

 

4. El desenvolupament de les persones 

1. Aspectes estratègics del desenvolupament de persones 

1.1 La formació i el desenvolupament 

1.2 Les organitzacions que aprenen 

1.3 El model 70:20:10 

1.4 La corresponsabilitat dels comandaments en el desenvolupament de 

persones i equips 

2. Habilitats per al desenvolupament de persones 

2.1 Visió 

2.2 Rols 

2.3 Habilitats relacionals 

3. Com es potencien les habilitats per al desenvolupament de persones 

3.1 Fer valer 

3.2 Activar 

3.3 Entrenar 
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Avaluació  

L’element d’avaluació és el qüestionari que trobaràs en acabar la visualització de 

cada mòdul del curs. Aquest exercici permet avaluar individualment els 

coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per a superar el curs són les següents: 

• visualitzar tot el contingut dels tres blocs del curs; 

• que la nota obtinguda al qüestionari sigui igual o superior a 7. 

En finalitzar, els alumnes valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció 

que inclou la qualificació del professorat, material, documentació i coneixements i 

habilitats aconseguides. 

 

Requisits d’accés  

El curs va dirigit a tots i totes les professionals de l’àmbit de salut i social i s’ha de 

pertànyer a aquest col·lectiu per poder accedir-hi. Especialment d’interès per rols 

professionals amb funció directiva i de responsabilitat. 

 

Dedicació 

El curs té una durada de 20 hores online i el tutor/a està disponible per atendre els 

dubtes sobre el contingut en un termini màxim de 48 hores laborables a través de:  

• Fòrum de consultes de l’aula. 

• Correu electrònic. 

Per altra banda, per dubtes de caire tècnic o incidències, les coordinadores  

atendran consultes a través de: 

• Fòrum de consultes de l’aula. 

• Correu electrònic. 

• Atenció telefònica amb l’horari de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores i 

de dilluns a dijous de 15:30 a 16:30 hores. 
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Requisits tècnics  

Els navegadors compatibles per realitzar aquesta formació són les darreres 

versions de:  

 

Recomanacions per una òptima experiència i funcionament:  

• Preferiblement visualitzeu els nostres continguts des d’un ordinador o una 

tauleta.  

• Utilitzeu connexió estable i constant.  

• Disposeu d’altaveus o auriculars per poder escoltar els vídeos integrats en 

els contingut.  

• Habiliteu en el navegador les finestres emergents (pop ups) per permetre 

la correcta visualització del contingut.   

• Disposeu d’Acrobat Reader 9 (o superior) per consultar la informació de 

documents en format PDF.   

 

Nivells de factor de qualitat 

 

FACTOR DE QUALITAT NIVELL 

Empleabilitat 

 

 

Aprenentatge 

 

 

Accessibilitat 

   

 


