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    OBJECTIUS 
 

 Conèixer les passes per poder arribar a realitzar un procés de canvi de forma efectiva.  

 Adaptar la nostra resistència a les necessitat del canvi que hem d’afrontar.  

 Conèixer com funciona la presa de decisions a nivell neuronal 

 Aconseguir prendre decisions de forma eficaç i més ràpida. 
 
 
 

  

 
 

CONTINGUTS 

 

8 Bones practiques per a la gestió del canvi en equips i entitats 

/ Perquè fracassen molts intents de canvi a les organitzacions 

/ Perquè a la gent no li agrada canviar: resistències habituals als canvis a les 
organitzacions 

/ Com gestionar actituds tòxiques davant el canvi 

/ Liderar el canvi: el paper del líder d'equip a la transformació d'1 organització 

/ 8 coses que has fer bé: vuit passes que són necessàries per produir i mantenir el 
canvi efectiu 

/ Pràctica de reflexió: els canvis / millores adaptatives que enfrontem 
 
 
Presa de decisions: millora el teu anàlisi i accelera les teves decisions 

/ Pensa Ràpid, Pensa A poc a poc 

/ L'escenari on prenem decisions 

/ El Factor Humà en la presa de decisions: factors irracionals i factors emocionals 

/ El Biaix de Confirmació: les dreceres neuronals 

/ Com funciona el cervell quan prens decisions 

/ El procés de presa de decisions: anatomia d'una decisió 

/ El procés creatiu: Desenvolupant opcions i alternatives 

/ Eines per millorar la creativitat: Solucionant problemes de forma creativa 

/ El Procés d'Anàlisi: reduint les opcions 

/ Millora la teva anàlisi i accelera les teves decisions 
 
 
 
 
 

GESTIÓ DEL CANVI I PRESA DE DECISIONS 
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FORMADOR 

 / Andreu Gatuellas 

: Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona, Coach Certificat per la Universitat 

de Barcelona, Màster en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions (UB IL3), i 

formador certificat per 6Seconds Emotional Intelligence Network. 

: 17 anys d'experiència professional conformant i gestionant equips humans, formador 

acreditat en intel·ligència emocional i lideratge personal, coach i desenvolupador 

d'equips professionals. 

: "Com Coach i especialista en Intel·ligència Emocional em dedico a desenvolupar 

persones i equips professionals per contribuir a crear empreses humanament sostenibles 

i econòmicament viables. 

  

 

 

 

DADES D’IMPARTICIÓ DEL CURS 

 Dies 3 i 10 juliol 2018 

Horari: de 9:30 a 14:30h 

Lloc:   Seu de Dincat. C/ Joan Güell, 90-92- 08028 Barcelona 

/ Total hores curs: 10h 

 

 
 
 

 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 

 / Dincat AEES es reserva el dret d’anul·lar o canviar les dates del curs. L’avís 

sempre serà amb una setmana d’antelació abans de l’inici. 

 

/ A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que 

acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% 

de les hores totals del curs.  
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INSCRIPCIÓ AL CURS 

 
 

 

/ Període de preinscripció:  

Fins el 2 de juliol o fins esgotar les places. 

/ Preu de la inscripció: 130 €  (formació bonificable) 

/ Per formalitzar la inscripció, cal: 

: 1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu al següent link (amb totes les 

dades que es demanen): Formulari d’inscripció 

: 2. Fer l’ingrés al compte del Banc Santander:  

IBAN ES51 0049 1878 9022 1029 9514,  

amb el concepte: Nom participant + CANVI,  

i enviar el rebut de pagament, via mail a Roger Edo redo@dincat.cat 

/ Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Olga Poyatos: 

opoyatos@dincat.cat 

 

*(No es considerarà inscrit el participant que no hagi formalitzat  

la matrícula d’acord amb aquestes instruccions). 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2423741
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2423741
mailto:redo@dincat.cat
mailto:opoyatos@dincat.cat

