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CURS D’HABILITATS DIRECTIVES PER A COMANDAMENTS 
INTERMEDIS 

 
TEXFOR, de la mà de l’assessora laboral i experta en RRHH Georgina Grau, 
responsable del Departament Laboral de TEXFOR, organitza un Curs 
d’habilitats directives per a comandaments intermedis. 

 
En l’evolució natural de moltes empreses a molts treballadors tècnics se’ls ha 

assignat majors responsabilitats, havent d’assumir categories professionals 
superiors que impliquen l’organització de feina així com la seva coordinació, 
control i el tracte continuat amb persones de diferents àmbits.  

 
Responent a una demanda de formació específica en Habilitats Directives, 

Texfor organitza aquest curs intensiu, pensat per grups reduïts, on es pugui 
treballar de forma personalitzada aquelles competències professionals que 
diferencien un bon tècnic d’un bon directiu. 

 
Es tracta d’un curs dirigit específicament a càrrecs intermedis, és a dir, 

persones que no tenen una formació d’administració d’empreses ni de direcció 
de persones però que el seu dia a dia passa pel tracte, més o menys intens, 
amb personal al seu càrrec. 

 
Texfor va organitzar un curs similar fa un parell d’anys que els responsables 

de les persones participants van qualificar de molt profitós.  
 
En aquesta nova edició hem incorporat quatres hores de formació a càrrec de 

l’actor Fermí Casado (www.fermicasado.pro), sobre tècniques de parlar 
amb públic, ja que la persuasió i lideratge de l’equip del comandament 

intermedi serà clau per a aconseguir la cohesió del grup i evitar els temuts 
conflictes. L’objectiu és poder dominar les tècniques de comunicació verbal i 

no verbal en una exposició, d’una forma creïble i natural, professional i 
persuasiva. 
 

Objectius del curs: 
 

-  Treballar i analitzar els elements principals que configuren les anomenades 

Habilitats Directives 

-  Enfocar l’aprenentatge de competències professionals en el càrrec, des d’un 

punt de vista humanista i psicosocial, dins d’un estil de Direcció Estratègica 

de les persones, és a dir, coordinar l’estratègia i els valors de l’empresa en 

la gestió diària dels alumnes.  

-  Assumir com a competències claus el lideratge, la gestió d’equips i el 

compromís amb l’empresa. 

-  Optimitzar els talents i les capacitats dels assistents. 
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Docent: 

 
- Georgina Grau, assessora laboral de TEXFOR i professora de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 
 

- Fermí Casado, actor i expert en entrenament de tècniques d’oratòria. 
Autor del llibre “Present-Acció. Millora les teves presentacions a partir de la 
tècnica teatral” 

 
 

Dirigit a: 
 
Càrrecs intermedis d’empreses de qualsevol sector d’activitat. El curs tindrà un 

mínim de 8 alumnes i un màxim de 15. L’organització es reserva el dret a 
anul·lar el curs en cas de falta d’inscripcions mínimes, o a organitzar diferents 

grups en atenció a la xifra idònia d’alumnes per permetin homogeneïtzar els 
grups i treballar de forma més personalitzada. 
 

 
Programa del curs: 

 
Primera Sessió: Reflexió i anàlisi de les habilitats directives 
Quines habilitats requereix un bon directiu? Diferències entre tècnic i directiu. 

Cap/líder/autoritat. Lideratge al serveis de les organitzacions. Estils de 
direcció: paternalista, autoritària, participativa, permissiva. Organigrames. 

Direcció per instruccions / per objectius / per valors. Punts forts o talents, 
creences a desenvolupar, creences limitadores, etc.  Gestió de les emocions 
pròpies i dels altres 

 
Segona sessió: Treball pràctic d’algunes competències directives: 

Empatia. Assertivitat. Escolta activa. Proacció versus reacció. Persones 
resolutives. Responsabilitat i compromís amb l’empresa. Gestió d’Equips. 
Gestió del temps. Coaching. Tipus de conflictes i resolució de conflictes. 

Pràctica de negociació. 
  

Tercera sessió: Temes proposats pels assistents i /o casos pràctics: 
Comunicació en públic: la prova de foc. Què volem comunicar? Com ho farem? 

Parallenguatge i Comunicació No Verbal. La comoditat de l’orador i l’interès de 
l’oient. Preparació, entrenament i gestió de l’estrès. Efectivitat i feed-back. 
 

Metodologia: 
 

Les classes tindran un marcat caràcter pràctic. Es facilitarà una direcció 
electrònica als assistents perquè puguin establir, si ho desitgen, una 
comunicació fluïda amb la docent. 

El programa del curs s’adaptarà a les propostes i dubtes manifestats pels 
propis interessats, abans o després del curs, dirigint-se a georgina@texfor.es 
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Dates i lloc d’impartició 

 
Durada del curs: 12h. 

 
Calendari: 03/11/2016 – 10/11/2016 – 17/11/2016 

 
Horari: De 9.30 a 13.30 
 

Lloc de realització: Seu de Texfor (C/Sant Quirze, 30. 08201. Sabadell) 
 

 
Import del curs 

 

155€ (100% bonificable) per als socis de TEXFOR  

 

250€ per a la resta d’assistents. 

 

Forma de pagament: Per transferència bancària al nº de compte: 

0081.0900.84.0002970803 

 

Finançament del curs: bonificable, sempre i quan l’alumne tingui un 

contracte laboral amb l’empresa que paga el curs. 

 

Aquest sistema permet a les empreses que cotitzen a la Seguretat Social per 

la contingència de Formació professional disposar d’un crèdit anual que podran 

gastar en formació,  el qual poden fer efectiu un cop finalitzat el curs 

mitjançant la seva bonificació en les liquidacions a la Seguretat Social. 

 

Amb la finalitat de facilitar aquesta gestió les empreses associades a TEXFOR 

poden sol·licitar la tramitació de la bonificació sense cap cost addicional. 

 

Inscripcions 

 

És imprescindible que cada participant ens enviï la sol·licitud d’inscripció que 

s’adjunta, amb tots els camps emplenats, abans del 01/11/2016, a 

harold@texfor.es 

 

Molt important: Si us voleu tramitar la bonificació del curs per mitjà de 

TEXFOR, ens haureu d’enviar l’ANNEX 1 adjunt amb totes les dades, en el 

termini indicat d’inscripció, per poder fer les gestions oportunes davant de 

la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 
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Amb la sol·licitud d’inscripció és necessari adjuntar: 

 

-Fotocòpia del DNI (davant i darrera en un sol full) de l’alumne/a. 

-Fotocòpia de l’última nòmina de l’alumne/a. 

-Fotocòpia transferència bancària del pagament del curs. 

 

La inscripció no es considerarà vàlida fins que no tinguem tota la 

documentació sol·licitada. Tindran preferència les empreses associades 

directament a TEXFOR. 

 

Per a més informació: Sr. Harold Ollé, responsable del Departament de 

Formació de Texfor, harold@texfor.es – tel: 93.745.19.17 

mailto:info@texfor.es
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SOL·LICITUD  D’INSCRIPCIÓ 

CURS:   

 
MARQUI AMB UNA X SI DESITJA QUE TEXFOR FACI ELS  

TRÀMITS DAVANT LA FTFE PER PODER BONIFICAR-SE EL CURS: 

 
1.- DADES PARTICIPANT 

 
Nom: Cognoms: 

 

D.N.I 

 
Nº Seguretat Social 

 

    /                     
 

Data Naixement: 

 

 
 

Direcció Particular: 

 

Codi Postal: 
 

Localitat: 

 
Província: 

 

Telèfon: 

 
Telèfon Mòbil: E-mail: 

 

Edat: 

 

Sexe:  

 

Discapacitat: SI   NO   
 

Tipus contracte:  

 

Règim General    Autònom   Altres (especificar)        

 

 

 

Estudis 

  Sense Estudis   Graduat Escolar   FPI   Cicle Grau Superior   Diplomatura 

          

  

Estudis 

Primaris   ESO   FPII/Cicle Grau Mig   BUP/COU Batxillerat   Llicenciatura 

 
 

 

 

Àrea Funcional:   Direcció   Administració   Comercial   Manteniment   Producció 

 

Categoria:    Directiu   Comandament Intermig   Tècnic   Treballador Qualificat   No Qualificat 

 

 

 
2.- DADES EMPRESA (a la que està donat d’alta a la Seguretat Social) 

 
Nom Empresa:  

 
CIF: 

 

Direcció: Localitat: 

 

Província: 

 
CP: 

 
Nº Seguretat Social: 

 

Telèfon: 

 
Fax: 

 
E-mail: 

 

Nº de Treballadors 

 
CNAE: 

 
Sector/Conveni: 

 

PYME: (1) 

SI   

  

NO   
 

 

 

Indiqueu si esteu associats a alguna entitat    

 

 Nom de l’entitat on esteu associats: 

 

 

 
 

SI   NO   

Persona de Contacte: 

 
 

(1) S’entendrà com a PIME les empreses que ocupen menys de 250 de personal, amb un volum de negoci anyal que no excedeixi els 40 milions d’Euros, o amb 

un  balanç general anyal, que no excedeixi els 27 milions d’Euros i que acompleixin el criteri d’independència (Annex I del Reglament 68/2001) 

 
 

 
D’acord amb allò disposat en la vigent Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre, us  informem que les dades que ens 
proporcioneu formaran part d’un Fitxer automatitzat amb dades dels participants en els cursos impartits, del qual és responsable TEXFOR. 
L’única finalitat del Fitxer és la de tractar i processar les dades relatives a la seva persona que siguin necessàries per a la gestió acadèmica i administrativa dels diferents 
cursos impartits per l’Entitat, així com la realització dels tràmits oportuns davant de la FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO per l’obtenció de 
subvencions per aquests cursos.  
Posem en el vostre coneixement el dret que us assisteix d’accés, rectificació i cancel·lació al fitxer on consten les vostres dades, tal i com ho contempla la Llei Orgànica 
15/1999 mitjançant el que disposa el R.D. 1.322/1994 de 20 de juny.  
En cas de voler exercir qualsevol dels drets esmentats, us podeu adreçar a TEXFOR, C. Sant Quirze 30 de SABADELL. 

CURS D’HABILITATS DIRECTIVES PER A COMANDAMENTS INTERMEDIS                                            

 



ANNEX 1 

DADES IDENTIFICATIVES d’empresa per tal de fer l’adhesió al CONVENI de la CONFEDERACIÓN DE LA 

INDUSTRIA TEXTIL - TEXFOR per a la FORMACIÓ CONTINUA com a Empresa Agrupada. 

 

 

DADES DE L’EMPRESA: 

Nom de l’empresa:  

CIF:  Domicili social:  

Població:  Codi Postal:  

Telèfon:  Fax:  

Correu electrònic:  Persona de contacte:  

Plantilla mitjana de 

l’any 2015: 

 Compte de cotització 

Seguretat Social : 

 

 

Conveni laboral al que pertany:  

Activitat de l’empresa:  CNAE: (5 

diígits) 
 

Pime:  Si No Empresa de NOVA creació:    Sí No 

Existeixen Representats Legals dels treballadors:   Sí No 

* marcar amb una X el que correspongui 

 

Si l’empresa té diferents CENTRES DE TREBALL, complimentar: 

 

Comptes de 

cotització SS 

2015: 

Domicili: Població: 
Codi 

Postal: 
Telèfon: 

Plantilla 

mitjana 

2015: 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL DE L’EMPRESA: 

Nom:  1r Cognom:  

2n Cognom:  DNI:  

 

D’acord amb allò disposat en la vigent Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre, us informem que les dades 
que ens proporcioneu formaran part d’un Fitxer automatitzat amb dades de l’empresa que facin formació, del qual és responsable la CONFEDERACIÓN 
DE LA INDUSTRIA TEXTIL - TEXFOR 
L’única finalitat del Fitxer és la de tractar i processar les dades relatives a la seva empresa que siguin necessàries per a la gestió acadèmica i 
administrativa dels diferents cursos impartits, així com la realització dels tràmits oportuns davant de la FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN 
EN EL EMPLEO per l’obtenció de subvencions per aquests cursos.  
Posem en el vostre coneixement el dret que us assisteix d’accés, rectificació i cancel·lació al fitxer on consten les vostres dades, tal i com ho contempla la 
Llei Orgànica 15/1999 mitjançant el que disposa el R.D. 1.322/1994 de 20 de juny. En cas de voler exercir qualsevol dels drets esmentats, us podeu 
adreçar a la CONFEDERACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL - TEXFOR, C. Sant Quirze 30 de SABADELL. 

      


