
Vivim moments especials. En una nova 
normalitat en la qual la velocitat del canvi i 
la intensitat del mateix són territori ignot. 
L’increment de la productivitat que s’espera 
de l’automatització i de la Intel·ligència 
Artificial és el major que la humanitat hagi 
viscut fins ara. Potser només comparable 
amb què va suposar el pas de la societat 
paleolítica a la neolítica fa entre 8.000 
i 12.000 anys. La disrupció en l’entorn 
i en els models de negoci, en paral·lel a 
l’automatització d’un gran percentatge 
de la majoria dels llocs de treball, ens posa 
davant d’un escenari de canvi summament 
interessant i desafiant.

En aquest context, ens preguntem: té el 
lideratge i la gestió de les persones alguna 
cosa a aportar, tant organitzativament 
com personalment? Més enllà de l’evident 
necessitat d’adaptació i de la conveniència 
d’una actitud positiva, proactiva i resilient? 
Clarament SÍ.

En aquest programa formatiu descobriràs 
com el lideratge pot facilitar la gestió 
d'aquesta nova realitat.

A qui va dirigit?

Experiència i compromís  
amb la innovació

Seu operativa a Catalunya
Mínim de 4 anys de vida

Mínim de 20 treballadors  
o que facturin >1M€.

Equip directiu amb ambició  
de créixer
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Innova per 
reinventar-te

Accelera la teva capacitat d’innovar  
per adaptar-te als canvis

DADES BÀSIQUES

Lloc de realització
Programa principalment online.

Si les circumstàncies ho 
permeten s’impartiran dues 
sessions en format presencial a 
Esade (Av. Esplugues,92-96). 
En cas contrari, s’impartirà 
100% oline.

Format i calendari:
11 setmanes, 8 unitats 
didàctiques.  

Inici: 15 de juny 

Sessions presencials a Esade: 
28 de setembre i 5 d’octubre.

Matrícula
Admissió  a través de l’adreça: 
modelinnovació@gencat.cat

O del següent QR:

Curs finançat per ACCIÓ  
i la Comissió Europea.

Programa dissenyat per a pimes amb:



Sessions teòriques i pràctiques 
que tractaran la identificació 
de noves oportunitats, la gestió 
de projectes d’acceleració 
empresarial, la gestió de les 
persones i grups d’alt rendiment, 
la gestió estratègica del 
canvi, així com les tecnologies 
emergents. Es treballarà amb 
simuladors per posar a la 
pràctica la teoria apresa.

Conceptes i eines com 
l’organització dual de Kotter, la 
gestió del canvi com un procés 
continu, les competències 
digitals, la gamificació, 
l’storytelling o el nou marc 
mental del lideratge estan 
facilitant l’adopció de tots 
els canvis, millorant l’actitud 
i l’aptitud de les persones i 
preparant-nos millor per un 
entorn incert i esperançador.

Curs formatiu impartit  
per Esade i ACCIÓ.

Continguts

Com funciona? 

Professorat

Per a més 
informació

Blanca Espina i Pahí
modelinnovacio@gencat.cat
ACCIÓ: Passeig de Gràcia, 129 
(08008, Barcelona)

Servei d’Innovació Estratègica
La formació inclou el Servei d'Innovació Estratègica: 

Sistematitzar la innovació et permetrà accelerar els teus 
processos de canvi, fer-los més eficients i convertir la innovació 

en un dels factors de competitivitat de la teva empresa.

L’objectiu d’aquest servei és acompanyar les empreses en la 
integració de la innovació com un procés estratègic.

PRIMER CONTACTE

Reunió amb gerència.

DIAGNOSI INNOVACIÓ

Diagnosi sobre com l'empresa està 
gestionant la innovació amb la 

participació de tot l'equip directiu.

IMPLEMENTACIÓ  
I ACOMPANYAMENT

Acompanyament per part 
de tècnis d'ACCIÓ per la 

implementació d'alguna de les 
actuacions recomanades en la 

fase anterior.

Una vegada realitzada la inscripció al 
programa formatiu ens posarem en contacte 

amb l’empresa per iniciar el servei.

Aquest servei està finançat per la Comissió 
Europea i ACCIÓ. És gratuït per a l’empresa. 
Durada aproximada de 4 mesos en total, des 
del primer contacte fins a les recomanacions. 

La durada de la implementació i 
l’acompanyament adaptada a les necessitats 

del projecte.

Aquest servei es lidera des d’ACCIÓ.

RECOMANACIÓ D'ACTUACIONS

L'empresa obté un informe on es 
recomanen un conjunt d'actuacions 
adreçades a augmentar la capacitat 

innovadora de l'empresa tenint en 
compte la seva situació actual i 

reptes estratègics futurs.


