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L’estratègia a les organitzacions avui dia  
són les persones. 

“L’estratègia té com a mínim tres àmbits:

 ■ La planificació, que l’hem de fer més curta 
temporalment (de plans estratègics a agendes 
estratègiques), i on hem d’utilitzar matrius del 
management molt útils com el DAFO, establint 
la visió de cap a on voler anar i traçant línies 
d’acció per orientar-nos-hi.

 ■ La innovació. La capacitat d’explorar i adaptar-
nos al món. En aquest món que canvia tant, 
aquesta és una altra clau. És ser consistent com 
a organització, i com adaptar-nos i evolucionar 
per donar-hi resposta constant. 

 ■ Com a persones, avui dia, treballar vol dir 
aprendre. No formar-te, sinó aprendre. Posem 
l’èmfasi en que si l’estratègia són les persones, 
no podem avançar fins on volem avançar, si no 
hi ha un procés d’aprenentatge constant.

Els resultats de les organitzacions tenen molt a veure 
amb el compromís de les persones. Si no tenim gent 
compromesa, i l’estratègia la fan les persones, no 
podem ser capaços d’afrontar les transformacions 
que hem de dur a terme. Per tant és clau posar les 
persones en el centre de l’estratègia. 

Necessitem una lògica en l’organització on 
l’aprenentatge estigui integrat en el dia a dia. Cada 
directiu ha d’esdevenir el “Chief Learning Officer” del 
seu equip. En una lògica de parlar molt amb l’equip, 
de com assolir els reptes amb l’equip, i què vol dir en 
termes d’estratègic learning i del que hem d’aprendre 
en els propers anys. No és un tema d’avaluació, sinó 
de reptes i compromisos compartits. 

Per canviar la cultura no calen discursos ni reunions. 
Calen objectius i canviar les nostres agendes. 
Necessitem comunitats de talent i bona gent, en un 
procés on  la construcció del compromís no s’acaba 
mai i on les persones són la centralitat ,en el marc 
d’organitzacions al voltant d’un propòsit.

Ens calen unes organitzacions on creixem fent créixer 
als altres, en una lògica d’exploració, d’aprenentatge 
continuat, d’assoliment dels resultats compartits, 
donant sentit a les agendes de tothom. Aquest ha 
de ser el nostre Lideratge: créixer fent créixer les 
persones.”

Extret de la ponència magistral del Sr. Xavier Marcet 
Sessió inaugural de presentació de l’Update Directiu 

(febrer 2021). 

OBJECTIUS
■■ Impulsar■estils■de■lideratge■que■facilitin■el■

desenvolupament■dels■equips■i■les■persones.

■■ Acompanyar■la■reflexió■i■l’acció■directiva,■per■
veritablement■acompanyar■els■canvis■i■les■
transformacions■necessàries.

■■ Incorporar■noves■eines■i■metodologies■àgils■i■
centrades■en■les■persones.

■■ Potenciar■la■innovació■i■el■desenvolupament■de■
nous■processos■i■maneres■de■fer.
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ESTRUCTURA
■■ Hem■organitzat■aquest■nou■Update■Directiu■en■

10■microtrajectòries■formatives.■

■■ Cada■microtrajectòria■s’organitza■en■4■webinars■
col·laboratius■a■partir■d’un■repte.

■■ Al■voltant■d’elles■hi■han■altres■recursos,■eines■i■
continguts■formatius■online■complementaris.



Rol i 
autoconeixement

Reconèixer els 
estils relacionals 

dels altres

Habilitats 
relacionals

Donar feedback i 
converses difícils

■■ Potenciar■les■habilitats■comunicatives■i■relacionals■per■escoltar,■demanar,■oferir,■acordar■i■influir.

Coordinació:  Sra. Àngels Paredes, consultora, coachi coordinadora acadèmica l’Update Directiu d’UCF.

4, 6, 11 i 18 de 
maig  

Dimarts i dijous

de 14.30 a 17.30 h

1. LIDERATGE RELACIONAL

Dimensions del 
lideratge avui

Gestió de conflictes 
en els equips

Lideratge d’equips 
en processos de 

canvi

Plans d’acció 
directiva i 

indicadors clau

■■ Impulsar■processos■de■canvi■i■transformació■en■els■equips.

Coordinació: Sr. Carles Mendieta, psicòleg. Consultor en desenvolupament directiu. Coach i consultor col·laborador 
d’UCF en el desenvolupament directiu pel sector salut.

10, 12, 17 i 19 de 
maig

Dilluns i dimecres

de 14.30 a 17.30 h

2. LIDERATGE I CANVI

Innovació  
i model i-flow

Innovació centrada 
en la persona

Innovació 
orientada a reptes

Organització 
i cultura de la 
innovació en 

l’equip

■■ Promoure■una■cultura■d’innovació■en■l’equip■,■orientada■a■reptes,■centrada■en■la■persona.

Coordinació: Sr. Joan Ras, CEO de SDLI, agència d’Innovació, i professor d’innovació a ESCI-UPF.

27 i 29 de 
setembre

i 4 i 6 d’octubre

Dilluns i dimecres

de 14.30 a 17.30 h

3. LIDERATGE INNOVADOR 

Els nous equips 
assistencials i nous 

rols

La gestió de 
conflictes en les 
dinàmiques dels 

nous equips

El propòsit en la 
cohesió i connexió 

de l’equip

Estratègies 
acompanyar, a 
l’equip i a les 

persones

■■ Facilitar■els■processos■de■transformació■dels■equips■assistencials■amb■el■redisseny■de■rols■i■funcions.

Coordinació: Sr. Carles Mendieta, psicòleg. Consultor en desenvolupament directiu. Coach i consultor col·laborador 
d’UCF en el desenvolupament directiu pel sector salut.

28 i 30 de 
setembre i 5 i 7 
d’octubre

Dimarts i dijous

de 14.30 a 17.30 h

4. ACOMPANYAR ELS NOUS ROLS I ELS NOUS EQUIPS 

Mapes del talent 
de l’equip

Entrevistes i 
converses pel 

desenvolupament

Plans d’acció i de 
millora associats

Plans de relleu  
i seguiment

■■ Saber■dur■a■terme■un■mapa■del■talent■de■l’equip,■per■facilitar■el■seu■desenvolupament■i■plans■de■relleu.

Coordinació: Sra. Mònica Buqueras, Cap de Desenvolupament i Formació de l’Hospital General de Granollers,  
i Sr. Santi González, Consultor i expert en talent.

10, 12, 17 i 19 de 
maig de 2021

Dilluns i dimecres

de 14.30 a 17.30 h

5. MAPES DEL TALENT, RELLEU I CONVERSES PEL DESENVOLUPAMENT 

nova data

nova data



Innovació de 
processos orientats 

a resultats

Valor i no 
valor. Mapeig 
de processos 
assistencials

Abordatge 
fragmentat i triple 

aim

Estandarditza, 
millora i mesura 

resultats

■■ Innovar■i■redissenyar■els■processos■assistencials■per■fer-los■de■major■valor,■més■eficients■i■segurs.

Coordinació:  Sr. Toni Campos, Consultor lean i excel·lència operativa en salut a Enaltis.

7, 9, 14 i 16 de juny

Dilluns i dimecres

de 14.30 a 17.30 h

6. LIDERATGE I INNOVACIÓ PROCESSOS ASSISTENCIALS

Aprenentatge en el 
flux de treball

Gestió de l’error i 
suport a la pràctica 

reflexiva

Promoure l’hàbit 
diari d’aprendre en 

l’equip

Generar espais 
i oportunitats 

d’aprendre

Coordinació:  Sr. Jose Luis Alonso, docent, investigador i responsable de l’equip d’investigació en estratègies 
d’aprenentatge de la Facultat d’Empresarials de Mondragon Unibertisatea. Especialista en Ecosistemes d’Aprenentatge, 
Entorns personals d’aprenentatge i Live Long Learning.

25, 27 de maig  
i 1 i 3 de juny 

Dimarts i dijous

de 14.30 a 17.30 h

7. LIDERATGE I HÀBITS D’APRENENTATGE EN L’EQUIP 
■■ Transformar■l’estil■de■lideratge■per■generar■un■nou■mindset■d’aprenentatge■continuat■des■del■lloc■de■treball.

Elements clau de 
la direcció d’equips 

remots

Toolbox d’eines: 
comunicació i 
engagement

Motivació, 
seguiment i 

cohesió de l’equip

Toolbox d’eines: 
organització i 
productivitat

Coordinació: Sr. Carles Mendieta, psicòleg. Consultor en desenvolupament directiu. Coach i consultor col·laborador  
d’UCF en el desenvolupament directiu pel sector salut.

26 i 31 de maig i 2 
i 7 de juny

Dilluns i dimecres 
de 14.30 a 17.30 h

8. LIDERATGE D’EQUIPS REMOTS I MIXTES 
■■ Dirigir■equips■remots■i■mixtes■i■com■gestionar-los■correctament.

Comprendre per 
actuar

Eines de gestió i 
suport emocional

Experiències i 
bones pràctiques

Estratègia, equip  
i acompanyament

■■ Ajudar■el■meu■equip,■per■fer■front■a■tota■la■gestió■de■l’estrès■derivada■de■la■situació■viscuda■per■Covid-19.

Coordinació: Sra. Montserrat Bordas, psicòloga, facilitadora de processos de learnability, canvi i transformació personal 
y organitzacional.

8, 10, 15 i 17 de 
juny

Dimarts i dijous

de 14.30 a 17.30 h

9. LIDERATGE D’EQUIPS EN SITUACIÓ D’ESTRÈS 

Experiència de 
pacients i noves 

mètriques

Empatia, patient 
journey i redisseny 

de processos

Actituds i 
excel·lència en el 

tracte i tractament

Qualitat i calidesa: 
educar  

i empoderar

■■ Acompanyar■l’equip■en■les■estratègies■de■repensar■i■multiplicar■l’experiència■del■pacient■■
i■de■la■persona■atesa.

21, 23, 28 i 30 de 
juny

Dilluns i dimecres

de 14.30 a 17.30 h

10. LIDERATGE DE L’EXPERIÈNCIA DEL PACIENT 



INSCRIPCIONS

MODALITATS D’INSCRIPCIÓ 
S’ofereixen■diferents■possibilitats■d’inscripció■en■aquest■programa■formatiu.

PAQUETS D’INSCRIPCIONS
 ■ Per a més inscripcions contactar amb Unió Consorci Formació per aplicar descomptes específics.

 ■ Pack de 10 inscripcions al programa (repartint aquestes 10 inscripcions de la manera més adequada 
per a l’organització).  1.560 euros  (100% bonificable per la FUNDAE)

 ■ Pack de 5 inscripcions al programa: 885 euros.

 ■ Inscripció individual: 185 euros (excepte el programa de Lideratge Relacional que incorpora una 
eina com és Insigth Discovery i el preu d’inscripció és de 290 euros).

El■pack■de■5■inscripcions■inclou■una■única■microtrajectòria■de■Lideratge■relacional■i■el■pack■de■10■inscripcions■
un■màxim■de■dues.

Les■devolucions■d’inscripcions■a■les■diferents■sessions■de■l’Update■Directiu■es■faran■per■cancel·lacions■amb■
una■antelació■mínima■d’una■setmana.■

FORMACIÓ A MIDA
Totes■les■microtrajectòries■de■l’Update■Directiu■poden■impartir-se■també■en■un■format■a■mida,■adaptant■i■
alineant■el■projecte■formatiu■amb■els■interessos■i■les■necessitats■d’una■organització■en■concret.■

CERTIFICAT
Els■participants■del■programa■rebran■un■certificat■acreditatiu■d’UCF,■que■acreditarà■la■seva■participació■en■la■
formació.

L’assistència■a■4■o■més■microtrajectòries■del■programa■d’aquesta■9a■edició■de■
l’Update■ Directiu■ permetrà■ als■ assistents■ obtenir■ un■ certificat■ d’extensió■
universitària■ d’assistència,■ emès■ per■ la■ Fundació■ Universitària■ del■ Bages,■
Campus■Umanresa■(Universitat■de■VIC■-■Universitat■Central■de■Catalunya).■

PER A MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Unió■Consorci■Formació
Ricard■Llort
rllort@ucf.cat
Tel.:■932■594■386



Informació i inscripcions
Sr. Ricard Llort  
Responsable de Programes  
T. 932 594 386
rllort@ucf.cat 

Unió Consorci Formació
c/ Esteve Terrades 30. Parc Sanitari Pere Virgili. 
Edifici Tramuntana, baixos. 08023 Barcelona

www.ucf.cat a

ucf  UNIÓ
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FORMACIÓ


