
“La creativitat i la simplificació és complementen enormement. És precís 
descobrir formes alternatives de fer les coses.  

Aquest pensament de disseny exigeix creativitat.” 
Edward de Bono 

 

CREATIVITAT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES: dels 

diagrames d’afinitat als mapes mentals 

Formació de 8h.  

Dijous 16 de juny de 9 a 18h (dinar inclòs). 

A ESEC Centre Formació (c. Concepció, 40. Sabadell). 
 

INSCRIPCIÓ 
Data límit d'inscripció 15 de juny de 2016.  

Preu: 170€ - Curs Bonificable 
Les empreses poden recuperar 104€.  

Autònoms  i aturats 144,50€.  

Descobreix com afrontar la resolució de problemes amb noves eines col·laboratives  de la potència 
del game storming, els diagrames d’afinitat o els 6 barrets per pensar de E. de Bono que estimulen 
la teva creativitat i la del teu equip. 

El nostre docent: el  Pere Gómez és responsable del  servei de recursos 

humans del Centre Metal·lúrgic, consultor, formador i coach d’executius i d’equips. 
Llicenciat en ADE i MBA per ESADE, PDD del IESE i coach acreditat per l’EEC i l’ICF.  

Programa:  

 Creativitat vs innovació. 
 Tipus de problemes i mètodes de resolució. 
 Les eines tradicionals. 
 Els mapes mentals (T.Buzán). 
 Eines col·laboratives per a la generació d’alternatives. 
 Eines per prioritzar i classificar alternatives. 
 Com disciplinar el pensament i millorar la presa de decisions. 
 Síntesis, conclusió i Pla d’ Acció de Millora Personal ( PMP). 

 

Més informació  

-Durant el seminari és promou que els participants aportin dilemes o situacions problemàtiques  
del seu dia a dia per a ser treballats en l’aula amb les eines més adients. 

-El programa contempla un mes de suport on-line (e-mentoring), als participants, en la execució 
dels seus plans d’acció o en la resolució de dubtes en el seu exercici professional.  

Àrea: Formació 
Circular:  F- 16.096 
Data: Sabadell, 23 de maig  de 2016 

Segueix-nos 

CENTRE METAL.LÚRGIC, C/Tres Creus, 66 08202 Sabadell, Tel.93.7457810 — www.centrem.cat — centrem@centrem.cat 

w
w

w
.c

e
n

tr
e

m
.c

a
t 

file:///C:/Program Files
http://www.centrem.cat/mostracurs.asp?id=1986
http://es-es.facebook.com/pages/centre-metallúrgic/192290734147780#!/pages/centre-metallúrgic/192290734147780?sk=wall
https://twitter.com/centreminfo
https://www.linkedin.com/company/centre-metal.l-rgic?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
http://www.centrem.cat
mailto:centrem@centrem.cat
http://www.centrem.cat

