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El Gremi d’Editors de Catalunya organitza el taller de formació, “El valor  de la diversitat 
generacional  a l’entorn professional”,  de cinc hores de durada, i que tindrà lloc a les seves 
instal·lacions. El taller es farà dimarts 10 de juliol al matí, de 09.00h a 14.00h i l’impartir{ Begoña 
Aguirregabiria.  

 
Dades del curs:  

 Durada: 5  hores 
 Periodicitat:  Una sessió de 5 hores 
 Dates: Dimarts 10 de juliol  
 Horari: de 09.00h a 14.00h 

 
Objectius:  
En  aquest taller treballarem en la gestió del coneixement de la diferència i de la diversitat 
generacional, com a valor que enriqueix els equips de treball.  Aprendrem el punt de vista, 
necessitats, valors, motivacions, formes de treballar i d'entendre el treball, de les diferents 
generacions. Comprendrem com treure profit d'aquestes diferències. 
 
Podràs aprendre de les diferències, a treballar sent més flexible, a no jutjar ja que existeixen 
diferents formes d'entendre el treball i totes poden ser adequades. 
 
Programa:  

 Definició de generació  
o Generació, és el mateix que caràcter o personalitat? 
o Característiques de les diferents generacions 
o Quin és el teu rol? 

 Existeixen diferències irreconciliables? 
 La diversitat, aporta valor 

o Què aporta cada generació a un equip de treball? 
 La composició dels equips i les generacions que els integren 
 La gestió del talent intergeneracional: treballar amb intel·ligència i flexibilitat 
 Dinàmica: la gimcana del coneixement intergeneracional 

 
Docent:  

Begoña Aguirregabiria –  Llicenciada en Psicologia i Màster en Direcció i Gestió de RR.HH, 
amb una trajectòria professional de més 30 anys d’experiència com a responsable en processos 
de selecció, programes de formació i desenvolupament de competències professionals en el 
sector cultural, donant suport a persones i empreses a cercar i implantar solucions d’alt impacte 
i valor afegit.    
 
Fundadora de GROWTH & TALENT, S.L empresa experta en consultoria, desenvolupament de 
competències personals i professionals. 
 

Preus:  
 Import associat: 60 euros (100% bonificable a càrrec dels crèdits de bonificació de 

l’empresa) 
 Import no associat: 69 euros (100% bonificable a càrrec dels crèdits de bonificació de 

l’empresa) 
 

Inscriu-te 

https://goo.gl/forms/xz3LG2Alkz4izAfx1

