LIDERATGE
Outdoor training en lideratge
.

DATA

Dijous 16 de setembre de 2021

HORARI

de 9:00h a 18:00h

DURADA

8 hores + dinar

A QUI S’ADREÇA?

OBJECTIUS

A totes les persones interessades en millorar
les seves habilitats de lideratge, principalment
directius/ives i comandaments intermedis.



Posar de manifest el procés propi de
la gestió de situacions que obliguen a
sortir de la zona de confort.

Els outdoors són exercicis d’aprenentatge
vivencial on els/les directius/ives “aprenen
fent”.



Explotar les pròpies habilitats donant el
millor de cadascun/a i aprendre a
desenvolupar nous recursos.

Afrontar un outdoor és com afrontar la vida.



Aprendre quins mecanismes de
defensa són útils i quins ens
perjudiquen.



Assolir un nivell d’autoconsciència
que ens permeti buscar més enllà dels
comportaments típics i el marc de
referència habitual.

PROGRAMA
Partint de la funció directiva, treballarem els següents aspectes:






Lideratge
Direcció de persones
Comunicació
Delegació
Motivació

METODOLOGIA
Desenvoluparem tasques reals que presenten problemes comparables als que es pot trobar un/a
directiu/iva en el seu dia a dia, i tot en un temps i espai reals amb restriccions reals.
Cada any i amb molt d'èxit organitzem el curs d'Outdoor training, activitat que es porta a terme
majoritàriament a l’aire lliure, us proposa una experiència pràctica i vivencial que fomenta -en un
clima distès- l’observació, la reflexió i l’aprenentatge.
El mètode que s’utilitza parteix de la premissa que aprenem el 20% del que escoltem, el 50% del
que veiem i el 80% del que fem. Com que aprendrem fent, els resultats són d’immediata
aplicació en l’àmbit professional i / o personal.

PROFESSOR
Lourdes Teixidor Feliu
Llicenciada en Psicologia, especialitat Organitzacions i Treball, (Universitat de Barcelona). Direcció
de Recursos Humanos I y II (IDE). Diplomada en gestió del Capital Intel·lectual (ESADE).
Diplomada en grafologia (S.F.D.G., París). Facilitadora Certificada en Bridge i Sikkhona
(excel·lència grupal). Acreditada per Belbin en els Rol d’Equip. Six Hats, and Lateral Thinking (The
Bono Thinking System). Formada en Coaching Sistèmic (DS Humano) i certificada en Coaching
Relacional, (Institut Relacional). Directora de “Psicotècnia, Assessorament en persones i talent.
Directora del Màster “Estratègies de Recursos Humans i Habilitats Directives” 1997-2007
(Universitat de Girona). Professora associada del departament de Psicologia d’aquesta Universitat.
Col·laboradora acadèmica del Departament de Direcció de Persones i Organització d’ESADE.
Consultora en Recursos Humans i coach de directius i professionals.
https://es.linkedin.com/in/lourdesteixidor

PREUS
. PREU: 275€
SOCIS INDIVIDUALS I ALUMNI 200€
SOCIS COL·LECTIUS 250€
EL PREU INCLOU ESMORZAR i DINAR
Pagament al núm. de compte IBAN: ES30.3025.0900.8314.0001.3930,indicant el nom de l’alumne.
*La FOEG es reserva el dret d’anul·lar el curs, fent efectiva el retorn de la transferència.
**Tots els cursos organitzats per l’ENF de 3 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.La bonificació és de 9/13 €/hora.

DURADA, CALENDARI i LLOC

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS

8 hores + dinar

Escola de Negocis FOEG

Dijous 16 de setembre de 2021
de 9:00h a 18:00h
HOTEL BALNEARI VICHY CATALÁN
Avinguda Dr. Furest 32
17455 Caldes de Malavella

C/Bonastruc de Porta, 15 17001 Girona
972 21 55 34
enf@foeg.cat

Nom del curs
Núm del curs ENF20200001-

Data inscripció al curs

DADES DE L’ALUMNE/A
N.I.F. o N.I.E.

Núm. d’Afiliació Seguretat Social

Sexe
Data de naixement

Cognoms, nom

Adreça

Població

Telèfon

C.P.

Fax

E-mail

ESTUDIS REALITZATS
0

Estudis bàsics

1

Titulat universitari 1er cicle

3

Titulat universitari 3er cicle

4

Títol de doctor/a

Especialitat

2

Altres estudis

SITUACIÓ LABORAL

Lloc que ocupa dins l'empresa
Directiu / Propietari
Cap / Director d'Àrea

Autònom
Ocupat/da

Titulat universitari 2on cicle

Tipus de contracte

Director General / Gerent
Comandament Intermig

Tècnic / Treballador Qualificat
Àrea en la que treballa

DADES FACTURACIÓ: ENTITAT O EMPRESA ON TREBALLEU ACTUALMENT (NOMÉS OCUPATS/DES)
Empresa amb menys o igual a 250 treballadors/ores

Empresa amb més de 250 treballadors/ores

Raó social

CIF

Sector / Activitat empresa
Núm inscripció seguretat social

Núm de treballadors/ores

Adreça

Població

Telèfon

Fax

C.P.
E-mail

ENTITAT O EMPRESA ASSOCIADA A FOEG
No associada

Sí associada

A través de l’associació / gremi

TREBALLADORS - FUNDACIÓN TRIPARTITA
Es vol bonificar el curs? Sí
Vol que la FOEG li tramiti? Sí
L'Empresa té RLT? Sí

No
No
No

AUTORITZACIÓ
Autoritza a incloure la seva adreça
a la newsletter per rebre la informació
dels propers cursos?

Sí

No

D’acord amb la Llei Orgànica 03/2018, de 05 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, i el seu reglament de
desenvolupament aprovat l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer de la Federació
d’Organitzacions Empresarials de Girona amb la finalitat de gestionar les activitats que porta a terme el centre de formació de la Federació i informar de futures
activitats de la Federació. Les dades personals podran ser cedides als organismes que ho requereixin per la correcta gestió de l’activitat formativa, tals com els
organismes competents en matèria de formació continua i/o ocupacional de la Generalitat de Catalunya o l’Estat, o com Foment del Treball. També podran ser
cedides les dades a Bonastruc de Porta Formació SL o aquelles entitats a través de les quals la Federació dugui a terme les activitats formatives. Pot exercitar
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb la normativa vigent, adreçant-se al C/ Bonastruc de Porta, 15 - 17001 de Girona.

Signatura del treballador/a

Per fer efectiva la inscripció cal enviar, per fax 972-227122 o e-mail enf@foeg.cat, la còpia de la transferència bancària per l’import del curs.
El núm. de compte és IBAN: ES30.3025.0900.8314.0001.3930
La FOEG es reserva el dret d’anul·lar el curs, fent efectiva el retorn de la transferència.
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