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EL DIRECTIU COM A LÍDER  

 

Inici 3 d’octubre 

 

 

El Gremi de Fabricants de Sabadell organitza una segona edició del curs “EL 

DIRECTIU COM A LÍDER”,  a càrrec de la Secretària General de l’Entitat, 

Sra. Núria Aymerich, experta en desenvolupament de lideratge directiu i 

organitzacional. 

 
Dirigit a : Empresaris, directius, comandaments intermedis, emprenedors. 

 
Objectius: 

  
 Aprendre a definir objectius individuals, grupals i de l’organització 

 Potenciar el lideratge individual i grupal de l’equip 

 Potenciar el pas del compromís individual al compromís com equip 

 Potenciar el treball en equip i la cohesió de l’equip 

 Aprendre quines son les competències del líder i aprendre a posar-les 

en pràctica. 

 Aprendre a ser efectiu en el món actual competitiu i globalitzat 

 
 

Calendari: 3 - 10 – 17 – 24 - 31 d’octubre , 7 – 14 – 21 de novembre 

Hora: 13:00 a 16:00 h (inclou lunch) 

Lloc: C/ Sant Quirze, 30 – 08201 Sabadell 

 

S’adjunta presentació del curs, on trobaran tota la informació. 

 
Els interessats poden inscriure’s a aquesta formació enviant un correu abans 

del dia 27 de setembre a: formacio@gremifab.org 

 

Persona de contacte: Sra. Esther Camacho - Tel 93 745 09 44 
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Cursos 2017 

EL DIRECTIU COM A LÍDER 

 

“Les oportunitats de lideratge estan al nostre voltant però la capacitat de liderar està 
en el més profund de nosaltres" . Madeleine Albreight  



Per què desenvolupar el nostre lideratge? 

 

• El líder no neix sinó que es fa. 

 

• El lideratge es pot desenvolupar i depèn de cadascun de 
nosaltres. 

 

• El lideratge és l’estat en que la persona posa en valor totes les 
seves competències per fer possible que pugui assolir els seus 
objectius. 

 



El curs està dirigit a: 

• Empresaris 

 

• Directius  

 

• Comandaments intermedis 

 

• Emprenedors 

 

 



Objectius del curs: 

• Aprendre a definir objectius individuals, grupals i de l’organització 

• Potenciar el lideratge individual i grupal de l’equip 

• Potenciar el pas del compromís individual al compromís com equip 

• Potenciar el treball en equip i la cohesió de l’equip 

• Aprendre quines son les competències del líder i aprendre a posar-les 

en pràctica 

• Aprendre a ser efectiu en el món actual competitiu i globalitzat 

 



Programa del curs 
1.  Definició de Directiu i de Líder 
  Rol i funcions del directiu 
 Rol i funcions dels comandaments en l’organització 
 Rol i funcions del líder 
  
2.  Elements de definició i potenciació de lideratge 

Del propi lideratge 
 Del lideratge dels membres de l’equip 
 Del lideratge de l’equip 
 Del lideratge de l’organització 
 
3.    Treball en l’equip. Principals elements i eines per assolir la cohesió i la potenciació de 

l’equip. 
 Disseny d’una aliança 
 Identificar i articular el que està passant 
 Treballar amb competències per potenciar i cohesionar l’equip 
 Principals elements destructors d’equips i la gestió per evitar-los 
 Treball amb persones desalineades amb l’organització 
 Trobar i definir una visió 
 
 



Programa del curs 

4. Treball amb les fortaleses i els valors  
Del directiu 

 De l’equip 
 En l’organització 

 
5.  Identificació i gestió dels factors limitadors  
 En el desenvolupament del propi lideratge 
 En el desenvolupament dels equips 
 En el desenvolupament de l’organització 

 
6.  Definició d’ objectius personals com a líder 
  
7.  Definició d’objectius de l’organització i pla d’acció per assolir-los 
   

 



Metodologia 

  
 El curs és eminentment pràctic i es fa treball en grup i treball 

individual. 

 

 Es fan servir eines del coaching co-actiu com a metodologia 
principal. 

 

 El curs es basa en tot moment en aplicar els coneixements 
adquirits en el desenvolupament de l’acció. 

 



Núria Aymerich i Rocavert 
 
• Experta en desenvolupament de lideratge directiu i organitzacional 
• Té àmplia experiència com empresària i com a directiva 
• Ha estat coach de directius i d’equips de direcció 
• Ha estat directora del Institut de Seguretat Pública de Catalunya i 

s’ha especialitzat en Lideratge en Seguretat. 
• Actualment és Secretària General del Gremi de Fabricants de 

Sabadell i Secretaria General del CIESC (Consell Intersectorial 
d’empreses de Sabadell i Comarca). 

  
Formació 
 
• Llicenciada en Ciències 
• Ha seguit diferents màsters i postgraus en direcció i organització 

d’empreses. 
• És PADE per IESE. 
• S’ha format a Harvard Kennedy School 
• S’ha format en diferents escoles del Regne Unit i d’Estats Units en 

Desenvolupament de Lideratge. 

 

Formadora 



Dates i horaris 

Lloc: Gremi de Fabricants de Sabadell  
(c/ Sant Quirze, 30 – 08201 Sabadell) 
 
Durada del curs: 
24 hores (8 sessions de 3 hores) 
Dimarts de 13:00 a 16:00 h. (amb lunch inclòs) 
 
Dates: 
03 – 10 – 17 – 24 – 31 d’octubre 
07 – 14 – 21 de novembre 
 
Preu pels socis de Gremi: 312 euros 
Preu pels socis de Texfor: 384 euros 
Preu per no socis: 480 euros (descomptes 20% a 
partir del segon inscrit de la mateixa empresa) 
 
Inscripció oberta fins el dia 18/09/2017 
Informació i matrícula: formacio@gremifab.org  
Tel.: 93 7450944 
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