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Curs Lideratge en entorns híbrids de patronats i 
equips professionals 

 
Dades del curs 
 

Sessió 1 –   9 de novembre de 2021 | 3h – 9:30-12.30h 
Sessió 2 – 17 de novembre de 2021 | 3h – 9:30-12.30h 
Mode online a través de Zoom 
 

Objectius del curs 

 Incidir en la importància de comunicar de manera efectiva, en la gestió i 
lideratge de persones, patronats i equips. 

 Entendre el lideratge en un entorn exigent i canviant, com un procés dinàmic 
en sí mateix.  

 Prendre consciència dels elements crítics en la gestió de patronats i equips i 
saber com resoldre’ls.  

 Conèixer els estils de lideratge per aplicar-lo segons la situació, l’entorn i les 
persones. 

 Interioritzar els aspectes clau del lideratge efectiu.  
 Aprendre estratègies i tècniques per liderar en entorns híbrids i millorar el 

rendiment del patronat i de l’equip.  
 

A qui es dirigeix? 

Aquest programa està dissenyat per direccions generals i gerències, equips de 
comunicació, equips de persones de la fundació  

Programa 

 Construint equip:  
o Diferència entre grup i equip de treball.  
o Convertir el grup en equip eficaç.  
o Els rols dintre de l’equip.  
o Comunicar en un entorn híbrid i implicar amb instruccions clares.  
o Coordinar les activitats del patronat i els equips de manera híbrida.  
o Crear vincles de confiança. El control i la felicitació.  
o Obtenció de feedback com a eina de supervisió adaptada a l’entorn.  

 La motivació dels membres del patronat i de l’equip:  
o Característiques i elements de la motivació.  
o El reconeixement. Feedback presencial i a distància i acompanyament 

en el desenvolupament.  
o La manca de motivació i com aconseguir motivació a cost zero.  
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 El paper del líder en un entorn remot.  
o Lideratge i estils de lideratge.  
o Lideratge híbrid.  
o Perfils i habilitats del líder coach.  
o Metodologia i eines per desenvolupar patronats, equips i persones en 

un entorn híbrid.  

Metodologia 

Assolir els objectius del curs treballant exercicis pràctics en grups reduïts. Incorporació 
de jocs i dinàmiques participatives i posada en comú dels resultats. Com a 
metodologia formativa s’emprarà l’activa, en la que els participants són el centre de 
l’acció i tots els recursos que s’utilitzen i les tècniques que es treballen, parteixen de 
les seves necessitats. 

Docent 

      

Isabel Molas 

Consultora i docent en habilitats directives i gestió del canvi. 
Sòcia fundadora de MiB Comunicació. 

 

Inscripció 

Preu per participant:  145 € Fundacions associades a la CCF  
290 € Fundacions no sòcies 

Per formalitzar la inscripció cal: 

1. Emplenar el formulari d’inscripció que trobareu en aquest enllaç 
2. Fer el pagament per transferència al compte ES54 2100 3014 7125 0001 

1502, o bé ES03 3025 0900 8014 0001 3011, indicant el nom de la persona 
participant i la referència “Curs 9/11” 

Atès que les places són limitades, les inscripcions es faran per ordre.  

Requeriments tecnològics 
 
Connexió a internet 
 


