Gestió
d'Empreses i
Equips
a mb Valor

Seminaris per una millor Economia i
pel Benestar Empresarial

INTRODUCCIÓ
Vivim en un món complex i competitiu,

produeixen en les nostres empreses o

sovint hem de prendre decisions de forma

equips, les causes que els generen i

ràpida i ens cal saber com adaptar‐nos a

enfocar‐los a la solució, afavoreix

les necessitats dels clients.

notablement la gestió i el nostre benestar.

Ens calen eines que aportin diagnòstics

La nostra és una proposta no només per

clars i immediats, a nivell d’ organització,

millorar la gestió de la teva empresa o

de processos de decisió, de gestió de

equip sino per enriquir‐te a tú mateix.

conflictes, de producció, de mercat, de

Et volem ajudar a relacionar‐te amb el

creació de nous productes, proveidors,

aquest món complex de manera proactiva

clients, …

i afavorir un enfoc que generi valor

Poder identificar de forma ràpida i segura

estant en sintonia amb les necessitats

els resultats o problemes que es

dels teus clients.

O B J E C T I U S DEL P R O G R A M A

01

T’OFERIM UN ESPAI, PER DONAR INFORMACIÓ QUE
FACILITI EMMARCAR L'EMPRESA EN EL NOU PARADIGMA
QUE ESTEM I QUE COMPORTA CANVIS A L'HORA
D'ESTRUCTURAR I DIRIGIR LES EMPRESES.

02

A TRAVÉS DE DINÀMIQUES I EXERCICIS, COMPRENDRE ON
ESTÀ CADESCÚ EN AQUEST TEMA I EXPERIMENTAR EN EL
“CAMP” LA REALITAT D’ALLÒ QUE ESTÀ SUCCEINT PER
VEURE COM PODEM EVOLUCIONAR LES SITUACIONS QUE
ES DONEN.

03

PROPORCIONAR EINES PER GESTIONAR LA TEVA
EMPRESA, EQUIP, PROJECTE, ... I TENIR L'EXPERIÈNCIA QUE
ES POT FER DIFERENT, MÉS FÀCIL, I SOBRETOT DE FORMA
PRODUCTIVA.

A QUÍ VA
DIRIGIT
A empresaris, emprenedors, persones
que treballen pel seu compte, i també
per compte d'altres.
També per a professionals de
l'assessoria, Consultors, Directors de
Recursos Humans, Mediadors,

Metodologia

Educadors, Entrenadors,...
A qualsevol persona que vulgui tenir

Els participants al curs aprenen,

comprensió ì pràctica de la

exerciten i experimenten les eines

metodologia sistèmica en diferents

metodològiques per integrar‐les a la

contextes.

seva activitat professional, actual o

En el nou paradigma, el nostre treball

futura.

és una activitat que està al servei, i

Constel.lacions organitzacionals, una

aquesta actitud canvia la forma de

eina de treball en les organitzacions.

viure‐ho.

Els empresaris s'adonen que poden
generar més economia i benestar en la
seva empresa, a través d'aquest
mètode.

El Teu Benefici
Integrar l'enfoc sistèmic a la teva empresa /
projecte per tal d’aconseguir i mantenir
l'equilibri del negoci.
Integrar l’enfoc sistèmic com una via per
aconseguir els objectius comercials
proposats.
Coneixement d’un innovador instrument
de diagnòstic i de presa de decisions que
facilita la permanent actualització de
l'empresa i permet desembussar els
conflictes en temps molt breu.
Una assessoria de relacions laborals i de
relacions amb els clients.
Comprensió de l’ origen de les dificultats
repetitives de la teva organització o
empresa i saber como transformar‐les.
Contactar amb tot el potencial de
possibilitats de la teva empresa.
Tot dins del marc de treball del Nou
Paradigma.

FACILITADORS
Marga Angrill Carreras.

Llicenciada en Dret. Terapeuta Gestalt. Formada en Constel∙lacions Familiars.
Formada a l'Hellinger Sciencia amb Bert i Sophie Hellinger. Membre de la AEBH.
Formada en Psicoteràpia Integrativa dels Eneatips, programa SAT amb Claudio
Naranjo. Formada a SOS amb Jean‐Pierre Garnier‐Malet. Tresorera i fundadora de
l'AECI. Didacta reconeguda per l'AECI. Assessora personal i Formadora en Equips
d'Alta direcció, en empreses d'Espanya i de Mèxic. Directora del Màster Psicoteràpia
Sistèmica Integrativa a l'IDEPH de Morelia, Michuacan, a Mèxic

José Antonio Vidal Sánchez.

Psicòleg. Psicoterapeuta reconegut per la FEAP. Terapeuta Gestalt, membre de la
ATG. Format en Constel∙lacions Familiars, membre Titular del AEBH. Format en
Hellinger Sciencia amb Bert i Sophie Hellinger. Format a SOS amb Jean P. Garnier‐
Malet. Format en Psicoteràpia Integrativa dels Eneatips SAT. President i fundador
de l'AECI. Didacta reconegut per l'AECI. Formador i assessor d'Equips d'alta
direcció en empreses. Investigador i docent.

Calendari
Introductori gratuït “Gestió d’empreses i equips amb valor”
dimecres 25 de gener
1. Talents per l’ empresari/emprenedor – dimecres 8 de febrer
2. Claus per a la nova organització – dimecres 8 de març
3. Dinàmiques dins de les empreses – dimecres 22 de març
4. Símptomes de la organització – dimecres 29 de març
5. Diferències entre l’ enfoc analític i el sistèmic – dimarts 4 d’abril
6. La gestió en l’ empresa – dimarts 25 d’abril
7. Constitució i pertinença dins de l’ organització – dimarts 2 de maig
8. Elements estructurals en l’ organització – dimarts 16 de maig
9. El conflicte com una oportunitat de transformació – dimarts 13 de juny
10. Mediació, el nou mecanisme de resolución – dimarts 27 de juny
11. Les crisis. Com una oportunitat de canvi – dimarts 11 de juliol
******

Horari
Dimarts / Dimecres, de 18,00 a 22:00
******

Preu: 100 €/seminari
******

Lloc: passeig pere III, 18 ‐ 2‐1a Manresa
Informació i telèfon: 629 241 815
Email: antonia@personalcoaching.com.es

