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El Gremi d’Editors de Catalunya organitza el curs de formació, “Habilitats directives”,  de vuit 
hores de durada, i que tindrà lloc a les seves instal·lacions. El curs es farà els dimarts 18 i 25 de 
setembre al matí, de 09.00h a 13.00h i l’impartirà Begoña Aguirregabiria.  

 
Dades del curs:  

 Durada: 8 hores 
 Periodicitat: Dues sessions de 4 hores 
 Dates: Dimarts 18 de setembre; dimarts 25 de setembre  
 Horari: de 09.00h a 13.00h 

 
Objectius:  
 
Ajudar l’alumne al desenvolupament de les habilitats com a directiu i persona, com a motivador i 
creador d’equip i com a desenvolupador de persones. Conèixer habilitats necessàries per a la 
millora de la gestió i efectivitat del temps de treball, així com de la relació amb els altres en l’entorn 
laboral. Aprendre els factors personals, situacionals i motivacionals que incideixen en la gestió d’un 
equip de treball. Adquirir habilitats que permeten millorar la motivació, la comunicació i el 
desenvolupament dels membres d’un equip. 
 
Programa:  
 

 Habilitats com a directiu i com a persona 
o Competències directes 
o Les competències personals pel lideratge de direcció 

 Habilitats com a motivador i com a creador d’equips 
o Lideratge: concepte, estils de direcció i lideratges d’equips de treball 
o Equips cohesionats i motivació 

 Habilitats com a desenvolupador de persones 
o Característiques per exercir un lideratge multiplicador 
o Gestió del talent 

 
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: 72 euros (100% bonificable a càrrec dels crèdits de bonificació de 
l’empresa) 

 Import no associat: 89 euros (100% bonificable a càrrec dels crèdits de bonificació de 
l’empresa) 

 

Inscriu-te 

https://goo.gl/forms/mGn8e3PREPOskRk52

