
Programació dels tallers (146 hores)

Març

Taller nº19: dies 14-15 div.(16h a 
21h) i diss. matí (8h30 a 14h30)

SÍNTESI DE TOTS ELS TALLERS

15h Dinar de clausura

Febrer

Taller nº 17: dies 4 (g1) dill i 8 (g2) div

(de 9h a 18h) 

 Fons i forma **

Taller nº 18: dia 29 div. (16h a 20h)

Presentació PROJECTES 

Gener

Taller nº 15: dies 11 - 12  div(16h a 
21h) i diss. matí (8h30 a 14h30)

El auto-lideratge per a liderar*

Taller nº 16: dia 24 div (16h a 21h)

La xarxa: per què i com 

treballar-hi *

Novembre - Desembre

Taller 12: dia 9(g1)div i 12(g2)dill 
(16 a 20h)

Presentació PROJECTES

Taller 13: dia 23 – 24 div.(16h a 
21h) i diss. matí (8h30 a 14h30)

El canvi de paradigmes *

Taller 14:dia 3 Des(g1) dill i 10(g2) 
dill  (9h a 18h)

Posicionament i evolució front al 
canvi de paradigmes **

Octubre

Taller nº 9: dia 5 div. (16h a 21h)

El equipo. Unitats d’alt rendiment *

Taller nº 10: dia 15 dill(16h a 21h)

El risc empresarial integrat *

Taller nº 11: dia 19(g1)div i 22(g2) dill

(9h a 18h) 

Del risc a la oportunitat **

Setembre

Taller nº 7: dia17 dill(16h a 21h)

El empowerment: poder decidir *

Taller nº8: dies 21-22 div(16h a 
21h) i diss. (8h30 a 14h30)

Organitzar-se per a transformar *

Juny-Juliol

Taller nº4: dies 8(g1) ó 15(g2) div 
(9h a 18h)

Com es lidera un mateix **

Taller nº5: dia 18 div ( 16h a 21h)

La Innovació: extensiva i 
permanent*

Taller nº6: dia 6Jul div(16h a 20h) 

Presentació PROJECTES

Maig

Taller nº 2: dies 3-4 (g1) ó 10-11(g2) 

Dij i div (9h a 18h) 

Saber como funcionem *

Taller nº 3: dia25 (16h a 21h)

Accountability. Afegir valor:la 
transparència i la sostenibilitat *

Abril

Presentació general tallers 15h

Taller nº1: dies 20–21 (11h) Div.

(16h a 21h) i diss. matí (8h30 a 
14h30)

La nova lògica

de l’economia del coneixement *

1ª Etapa
2ª Etapa

3ª Etapa

* Tallers oberts  ** Tallers oberts si s’ha fet el taller nº 2    * Tallers oberts  ** Tallers oberts si s’ha fet el taller nº 2    Tallers reflexius    Tallers reflexius    Tallers pràctics actitudinals    Tallers pràctics actitudinals    Tallers operatius    Tallers operatius    Tallers projectesTallers projectes


