
 

 
 

 

 

PRODUCTIVITAT PERSONAL  

DATA D'INICI: 16/10/2013 
HORARI: Dimecres de 16:00 a 20:00h.  
DURADA: 24 hores. 

Aquest curs és impartit a Girona per BES – La Salle – Universitat Ramon Llull i el títol que s’obté 
l’expedeix la mateixa universitat. 

A mesura que augmenta l'exigència d'obtenir millors resultats i es redueixen els recursos disponibles per 
aconseguir-los, és imprescindible disposar de criteris i eines que maximitzin la nostra capacitat de ser 
productius. 
Ser més productius no és una qüestió que es pugui resoldre de manera intuïtiva o través d'aplicar el sentit 
comú. 
Cal dissenyar i implementar una metodologia de treball basada en hàbits i centrada en mantenir el flux de 
treball i que estigui al servei dels objectius a aconseguir. 
La millora de la productivitat personal s'ha de plantejar des d'una perspectiva global i integradora, és a dir, 
hem d'actuar tenint en compte: 
 
1 - El lloc de treball i el seu entorn organitzatiu: situació i condicions laborals, missió del lloc, els seus 
objectius, els seus KPI's, la cultura de l'empresa, la seva estructura i model de negoci, els processos i el 
mercat. 
2 - El personal: quins són els meus hàbits de treball, les meves preferències, les meves tendències i 
oportunitats de millora. 
3 - El relacional: com em comunico amb el meu entorn i quin tipus de relació estableixo amb el meu 
responsable, el meu equip i els meus clients (interns i externs). 
4 - El del lideratge: com dirigim l'equip a la consecució dels objectius i com contribuir al seu 
desenvolupament. 
5 - El tecnològic: com utilitzo les eines disponibles per a l'organització personal, la comunicació o la gestió 
de la informació. 
 

A QUI S’ADREÇA 
 
A qualsevol persona interessada en millorar la seva productivitat personal: directius, caps d'equip, personal 
administratiu, tècnic, comercial, etc. 

 
OBJECTIUS                                    

L'objectiu principal és dissenyar i implementar una metodologia personalitzada que respongui a les 
necessitats de l'entorn de treball, que s'adapti a les característiques i estil de treball de cadascun dels 
participants, i que permeti millorar la capacitat productiva en el curt termini. 
En finalitzar el programa, els assistents disposaran d'una metodologia de treball personalitzada i que els 
permeti augmentar la seva productivitat. 

PROGRAMA ACADÈMIC                                   

1. Introducció: de la gestió del temps a la productivitat personal. 
2. L'entorn de treball. 

2.1. Focalització en l'aportació de valor. 
2.2. Alineació del mercat, estratègia, entorn organitzatiu i persones. 
2.3. Mètodes de treball per a la millora de la productivitat personal. 
2.4. El meu mètode de treball. 
2.5. Altres mètodes de treball. 

 



 

 
 

 
 
 
 

3. Comunicació amb l'entorn. 
4. Creació d'un equip productiu. 

4.1. Pro activitat i autogestió. 
4.2. Rols en un equip d'alt rendiment. 
4.3. Reunions eficaces. 

5. Tecnologia al servei de la productivitat. 
5.1. Aplicacions per a l'organització personal. 
5.2. Correu electrònic. 
5.3. Cloud productivity. 

 
DURADA i CALENDARI 

24 hores en 6 sessions presencials de 4 hores. 
Calendari  16, 23, 30, d’octubre,  13, 20 i 27 de novembre.  
 

PROFESSORAT 

Jordi Molla Calaf 
Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Soci fundador de ASSEP (consultoria de RRHH i 
gabinet de psicologia). Fundador de Leaders Factory (consultoria de RRHH especialitzada en el 
desenvolupament d'habilitats per a equips directius a partir de l'experiència d'esportistes d’elit). 
Col·laborador i professor habitual dels programes d'Executive Education i de Recursos Humans i Habilitats 
directives de Business Engineering School de La Salle (Universitat Ramon Llull) i de la Johan Cruyff 
Academics. Gerent de projectes en Mercer, consultoria de RRHH. 
 
Eduard Legazpi 
Llicenciat en Psicologia y en Historia per la Universitat de Barcelona, i MBA per ESADE (Universitat Ramon 
Llull). Actualment es Soci Fundador de Arza & Legazpi, consultoria en Desarrollos de Recursos Humans. 
Anteriorment, va exercir diversos càrrecs, de Director Associat en Humannova (consultoria), Gerent en 
HayGroup (consultoria), Director General en Tremesa (béns d’equip) i responsable de Recursos Humans a 
Commercial Union (assegurances). 
 

LLOC                                                                                    NÚMERO DE PLACES 

HOTEL ULTONIA ( Gran Via Jaume I,22 -  17001 GIRONA)                                                  16      
                                                                          

PREU 

585  euros/associats 
650  euros/no associats  
 
*Tots els cursos organitzats per l’ENF de 6 o més hores poden ser bonificats segons el sistema de Formació 
Continuada a través dels butlletins mensuals de cotització a la Seguretat Social, sense cost addicional. 
 
**ENF es reserva el dret d’anul·lar el curs. En aquest cas ho comunicarà amb temps suficient i retornarà els 
pagaments íntegres. 

 
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 

Escola de Negocis FOEG      Amb la col·laboració de 
C/ Bonastruc de Porta, 15 – Girona  
972 21 55 34  enf@foeg.cat     
   


