
  

dincat formació I C/ Joan Güell, 90-92 · 08028 Barcelona · Tel: 93 411 85 84 · aees@dincat.cat 

www.aeesdincat.cat 

 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 
A QUI VA DIRIGIT? 
Gerència i directors o responsables de servei o àrea. 
Aquest programa NO VA DIRIGIT a l’equivalent de comandaments intermitjos o 

coordinadors. 

 

OBJECTIUS 

 Extraure l’aprenentatge de l’actual crisi per a crear un marc de referència de gestió 
de crisis en situacions d’incertesa. 

 Desenvolupar la capacitat de resiliència de l’organització en contextos de caos i 
incertesa. 

 Dotar d’eines que permetin tenir certa certesa en la gestió dins de contextos 
d’incertesa. 

 Dotar dels conceptes clau per a què les organitzacions puguin dissenyar els 
protocols i marcs d'actuació en la gestió de crisi. 

 Dotar d’estratègies i recursos útils i aplicables al lloc de treball. 
 

CONTINGUTS 

 

3.1. INTRODUCCIÓ: FASES DE LA GESTIÓ DE CRISI: 
 

INTRODUCCIÓ CONTINGUTS DURADA 
 
 
 
FASES DE LA 
GESTIÓ DE 
CRISI 

 Nou paradigma: adaptació, agilitat i 
resiliència a les organitzacions en 
contextos d’incertesa. 

 Les diferents fases de la gestió de crisis 
i les seves característiques. 

 Respostes emocionals dels 
col·laboradors en cada fase. 

 Objectius i prioritats de cada fase per a 
respondre resolutiva i eficaçment. 

 
 
 
 

3 hrs 

 

 

LIDERATGE EN TEMPS DE CRISI 
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3.2. EIX I: LA COMUNICACIÓ EN TEMPS DE CRISI 
 
 

EIX I CONTINGUTS DURADA 

 
 
 
COMUNICACIÓ EN 
TEMPS 
DE CRISI 

 Debat grupal: aprenentatges de la 
crisi actual 

 Errors més comuns a evitar. 

 Estratègies de comunicació en 
situacions d’incertesa. 

 Autoreflexió: de quina manera la 
meva comunicació 

 ha contribuït. 

 Prioritats de comunicació en cada 
fase. 

 
 
 
 

3 hrs 

 

 
3.3. EIX II: LA SEGURETAT PSICOLÒGICA DE L’EQUIP I L’ORGANITZACIÓ: 
 
 

EIX II CONTINGUTS DURADA 

 
 
SEGURETAT 
PSICOLÓGICA 
DE L’EQUIP I 
L’ORGANITZACIÓ 

 Què es la seguretat psicològica. 

 Impacte de no garantir-la en temps 
de crisi 

 Accions per a forjar-la (en el dia a 
dia i en crisis) 

 La confiança en una crisi i accions 
per a forjar-la 

 Pla d’acció del líder 

 
 
 

3 hrs 

 

 
3.4. EIX III: EL LIDERATGE EN TEMPS DE CRISI 
 
 

EIX III CONTINGUTS DURADA 

 
 
EL LIDERATGE EN 
TEMPS DE 
CRISI 

 El lideratge en cada fase: prioritats del 
líder. 

 Lideratge efectiu en la gestió de crisis: 
estils de lideratge efectius i inefectius 

 Lideratge a distància: què és, què no 
és, dificultats i claus. 

 Pla d’acció del líder. 

 
 
 

3 hrs 
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3.5. EIX IV: L’AUTOGESTIÓ EMOCIONAL DEL LÍDER EN LA CRISI 
 

EIX IV CONTINGUTS DURADA 

 
 
 
AUTOGESTIÓ 
EMOCIONAL 
DEL LÍDER EN LA 
CRISI 

 La visió de les neurociències en 
situacions de crisi. 

 La gestió del desgast del líder al 
llarg de la crisi. 

 La gestió de l’angoixa de l’equip. 

 Tècniques i estratègies de gestió 
emocional. 

 Pla d’acció del líder. 

 
 
 
 

3 hrs 

 
 

FORMADOR 

 

 Ingrid Ferrer Alsina 
Consultoria · Formació · Coaching 

 Fundadora de factorOh! 
 

 Experiència com a responsable d’equips d’atenció al client a empreses 
multinacionals durant 9 anys a Londres (Cable and Wireless, plc.) i Sant Cugat 
(Ricoh, anteriorment Gestetner), afrontant reptes com fusions, tancaments 
d’oficines, reduccions de plantilla, i actituds inadequades o negatives. 
 

 Gerent de la Fundació per a l’Educació Emocional, liderant el primer gimnàs 
emocional a les organitzacions amb la seva primera implementació al Deutsche 
Bank / Responsable de formació / Formadora de formadors en educació 
emocional. 
 

 Docent del Màster en Innovation Strategy and Entrepreneurship, Màster en 
Design Management i Màster en Fashion Management a l’ IED (Assignatura 
People Management: Lideratge i Equips d’Alt Rendiment). 

 

 Ponències i tallers en varis congressos: I Congrés en Intel·ligència emocional a 
les organitzacions de la UB i Cegos, Fòrum de RRHH de Foment del Treball, I i II 
Congrés de coaching nacional i lideratge, VIII Congrés d’educació emocional de 
la UB, II Congrés d’AEES DINCAT, WomxN26 Event a Berlin. 
 

 He col·laborat amb clients com Asepeyo, Bayer, B.Braun, Agencia Tributària de 
Madrid, Fundació MAP, IED,Ecocat, Deutsche Bank, Digital Bank N26, Creu 
Roja, Construcía, Fundació Viver Bell-Lloc, Associació Aspanias, Associació 
Alba entre d’altres. 
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 Màster en coaching i lideratge personal per la Universitat de Barcelona. 

 Postgrau en educació emocional i benestar per la Universitat de Barcelona. 

 Certificada en coaching per Heartmath (especialització equivalent en resiliència, 
coherència cardíaca i gestió de l’estrès), EEUU. 

 Certificada en marketing per la Kingston College i Chartered Institute of Marketing a 
Londres. 

 Llicenciatura en filologia anglesa per la Universitat de Barcelona. 

 

DADES IMPARTICIÓ DEL CURS 

 

Dies: 13, 20, 27 de novembre 4  i 11 de desembre de 2020 

Horari: de 10:00 a 13:00h 

Lloc: Format en Aula Virtual ZOOM 

/ Total hores curs: 15h 

 

 

INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ Període de preinscripció: fins esgotar les places. 

/ Preu de la inscripció: 195€  (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 de la Caixa:  

IBAN ES77 2100 0829 0702 0097 9228, ,  

amb el concepte: Nom participant + LIDCRISI,  

i enviar el rebut de pagament, via mail a Roger Edo 

redo@dincat.cat 

/ Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Roger Edo: 

redo@dincat.cat 

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

la matrícula d’acord amb aquestes instruccions: inscripció i pagament). 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=2688940
mailto:redo@dincat.cat
mailto:redo@dincat.cat
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INFORMACIÓ D’INTERÈS 

/ Tots els alumnes abans del dia d’inici de la formació hauran d’haver 

signat una fulla de “Declaració responsable del participant”. 

/ Abans de l’inici de la formació rebreu un correu amb el link de l’Aula de 

ZOOM que s’utilitzarà per la formació 

/ 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. 

 

 

 

 

 

 


