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El verdadero acto de descubrimiento no consiste en salir a buscar 
nuevas tierras, sino en aprender a ver la tierra con nuevos ojos. 

 
Marcel Proust 

 

Presentació del programa 
 
Us presentem el Programa de Desenvolupament i Gestió Empresarial (en endavant PGDE) d’ESEC Centre 
Formació, una nova proposta formativa integral que pretén donar una visió integradora i eminentment 
pràctica de les principals disciplines funcionals de l’empresa i les habilitats directives essencials. 
 
Mitjançant la combinació de les anomenades “hard competences” (competències operatives com 
l’estratègia o el màrqueting)  i les “soft competences”  (habilitats directives com el lideratge o les 
presentacions efectives), el programa  busca que el participant integri, les més innovadores aportacions 
del management en les diverses disciplines de l’empresa i les principals eines de gestió. D’altra banda, 
como a tret diferencial, es dóna un pes fonamental  a les habilitats directives que faran possible la 
implementació d’estratègies i els plans d’acció.  
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Objectius 
 

EL PGDE planteja com a objectius fonamentals: 

 

Proporcionar una visió integradora de l’empresa que doni al 
participant una visió de les diferents àrees funcionals i la seva 
interrelació. 
 
Facilitar la integració en el participant de les habilitats directives 
claus per dirigir equips i implantar estratègies i plans d’acció. 
 
Posar el focus en allò que és més essencial de cada àrea i que aporta el major valor afegit pel 
participant. Al vessant de nou coneixement, s’afegeix sempre una dimensió pràctica en la forma 
d’exercicis, tutories i casos pràctics. 
 
Possibilitar que el participant porti al programa un problema empresarial concret i el converteixi en 
el seu Pla de Empresa (PdE) amb el suport de les sessions de projectes i tutors personals. 
 
Oferir al participant la possibilitat de millorar el seu desenvolupament personal i professional 
mitjançant el desenvolupament d’habilitats directives específiques mitjançant el Pla de 
Desenvolupament (PdD) que es treballarà a les sessions d’habilitats directives de lideratge. 

 

Participants 
 

El PGDE està dirigit a: 

 

Directors / Propietaris del seu negoci que vulguin actualitzar els seus coneixements de 

management, revitalitzar l’empresa  i, al mateix temps,  vulguin aprofitar l’oportunitat de 

desenvolupar al llarg del programa un projecte d’empresa específic del seu negoci (PdE) amb el 

suport dels tutors del programa. 
 

Successors  amb responsabilitat a la gestió de l’empresa que vulguin tenir una visió integral de 

l’empresa tant des de la vessant de les principals àrees funcionals. 
 

Directius que vulguin un reciclatge professional efectiu i 

l’oportunitat de millorar les seves habilitats directives. 
 

Comandaments intermedis amb potencial de desenvolupament a les 

seves organitzacions i que necessitin completar la seva formació 

tècnica o funcional amb una visió integral i integradora de les 

diverses àrees funcionals i de les habilitats directives clau per liderar 

equips i gestionar l’activitat. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Continguts del programa 

 
El programa té una durada 90 hores segons la següent distribució: 

 

Contingut Programa 

HABILITATS DIRECTIVES 

Hores 

Presencial 

I. LIDERATGE PERSONAL 4 

Claus del lideratge personal  4 

II. LIDERAR EQUIPS 8 

Lideratge i gestió d’equips de treball  8 

III. LIDERAR  L’ ACTIVITAT 12 

Negociació i gestió de conflictes  6 

Presentacions efectives  6 

TOTAL 24 

Contingut Programa 

COMPETÈNCIES FUNCIONALS 

Hores 

Presencial 

I. PENSAMENT ESTRATÈGIC 12 

Definir l'estratègia i el model del propi negoci  
Implementant l’estratègia: el model  BSC  

8 

4 

II. CLAUS DEL MARKETING 22 

La importància de la política comercial  
Com establir una estratègia de màrqueting al teu negoci  
L’últim del Màrqueting Digital  

6 

10 

6 

III. GESTIÓ FINANCERA 12 

Finances bàsiques: Interpretació i Anàlisi EEFF 
Planificació Financera i Gestió del Circulant 
Càlcul de costos i escandalls 

4 

4 

IV. SISTEMES DE GESTIÓ 14 

Gestió cap a l’excel·lència  
Gestió i presentació de projectes  

8 

6 

Total 60 

        Presentació PDGE 

Al llarg del curs estan programades dues Masterclass:  

 Dia 10 de novembre de 2016: Masterclass Mindfulness de 2 hores impartida pel Sr. Jordi Pagès. 

 Dia 2 de març de 2017: Masterclass Salut i Estrès de 2 hores impartida per la Sra. Claudia Chia-

nese. 
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Model d’aprenentatge 
La formació presencial es desenvolupa mitjançant classes participatives, discussió de casos i role 

playing, entre altres activitats i mètodes d’aprenentatge. D’aquesta manera es fomenta que els 

participants portin a les sessions casos reals dels seus negocis que serveixin com a base de discussió i 

comprensió dels models i marcs conceptuals.  

 

D’altra banda, les sessions d’habilitats directives fomenten la reflexió, l’autoconeixement i la posta en 

pràctica de tots els conceptes de manera que el participant els pugui integrar en el seu dia a dia. 

 

Pla d’Empresa (PdE) 

Cada participant té l’oportunitat de posar en pràctica els conceptes i habilitats adquirits durant el curs. 

Per això, es fomenta que cada participant aporti un projecte específic de millora fonamental de la seva 

empresa de qualsevol dels àmbits treballats durant el programa. Per exemplificar-ho assenyalem els 

següents: 

Definició d’un Pla Estratègic o revisió del model de negoci. 

Auditoria i pla financer. 

Pla de màrqueting d’una nova línia de productes. 

Pla d’acció per millorar l’efectivitat comercial. 

Implantació d’un sistema d’avaluació de competències. 

Definició de posicions directives claus. 

Pla de reestructuració del negoci. 

Disseny d’una estratègia digital. 

Implantació d’un model EFQM. 

 

Pel disseny i posterior implantació del Pla d’Empresa el participant comptarà amb el suport d’un tutor 

personalitzat (2 hores) i 6 hores de Gestió de projectes en les que de manera col·lectiva es treballaran 

mètodes de gestió de projectes, es monitoritzaran els avanços i es compartiran idees i problemes entre 

tots els participants. 

 

Pla de Desenvolupament (PdD) 

Cada participant podrà avaluar els seus punts forts, millorar com a directiu mitjançant autodiagnosi, i 

obtenir feedback de tercers. Sobre aquesta base s’identificarà una oportunitat de millora (p.e. 

delegació, gestió del temps, gestió de l’equip, autoconfiança). A banda de les eines esmentades, el 

participant comptarà amb una sessió voluntària de e-mentoring complementària a la classe per 

comentar el seu pla d’acció. 

 

L’expedició del diploma d’assistència amb aprofitament comporta la realització del projecte 
d’empresa (PdE) o del projecte de desenvolupament personal (PdP) que comporten unes 15 hores de 
treball personal individual i dues tutories amb el professor del programa elegit pel participant d’un 
hora aproximadament. La no realització dels esmentats projectes, comportarà que el 
diploma  s’expedeixi només en concepte d’assistència. 
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Professorat 

 

Direcció del Programa 

PERE LLUÍS GÓMEZ 
 

Llicenciat (BBA) i Máster en Administració de Empreses (MBA) per ESADE i PDD per IESE. 
Auditor de comptes certificat pel REA  i Coach Executiu i d’equips acreditat per la ICF i la EEC. 
Soci fundador de la consultora Valoria Consulting, S.L. especialitzada en consultoria de 
direcció, formació i desenvolupament directiu i organitzacional, així com coaching executiu i 
d’equips.  
 

Ha desenvolupat la seva carrera durant més de 15 anys en el sector siderúrgic, ocupant 
diverses posicions directives en el Grup CELSA i la Direcció General d’ACECSA, filial del grup 
transformadora d’acer, líder en el mercat nacional. Responsable del departament de Recursos 
Humans del Centre Metal·lúrgic i professor a ESADE, PMasters (UAB), ESERP i altres escoles 
de negoci. 

Equip Docent 

RAFEL BUSOM 
 

Diplomat en Administració i Direcció d’Empreses. Màster en Direcció Financera per EADA. 
Màster en Direcció General per ESADE.  
 

Consultor Financer d’Empreses, amb mes de 15 anys d’experiència com a Director Financer 
en diverses empreses de diferents sectors. Ha estat, i és actualment, membre de consells 
d’administració i comitès de direcció de diverses empreses. Imparteix formació en finances a 
empreses (directius i consells administració), així com en centres de formació. Consultor de 
la Xarxa d’Assessors Financers del Centre Metal·lúrgic. 
 
 
NINA HOFMANN 
 

Llicenciada en Ciències de la Comunicació (especialització en Publicitat i Relacions Públiques) 
per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Màster en Màrqueting i Postgrau en 
Finances per a Directius, ambdós per EADA, i Màster en Guió Audiovisual i Cinematogràfic 
per la Universitat Abat Oliva CEU.  
 

Hofmann inicia la seva carrera professional treballant com a redactora publicitària per a 
empreses com Henkel o Nutrexpa. Al 1996 s’incorpora a EADA on compagina la direcció dels 
Programes Incompany Internacionals amb la docència. Des de l’any 2002 assumeix la 
direcció dels Màsters Especialitzats i al 2009 dels Màsters en Relacions Internacionals. 
Participa en diversos programes de formació de directius, màsters internacionals i MBA’s a 
Europa i Amèrica Llatina. A finals del 2013 deixa EADA i s’incorpora a aPortada 
Comunicació com a Responsable de Formació, així com continua col·laborant com a 
consultora sènior i formadora en màrqueting i comunicació estratègica per a clients 
corporatius i administracions públiques com son; HENKEL, SEAT, BASF, MANGO, Sanofi, 
SOFTONIC, ZURICH, GAES, MC MUTUAL, MACBA, TRAM, UPC, SGAE, ROCA, ACCIÓ 
(Generalitat de Catalunya) i Centre Metal·lúrgic. També col·labora a Alhena Production 
com a Responsable de Màrqueting i desenvolupament de nous projectes audiovisuals. És 
guionista i co-autora del llibre “L'Empresa Creativa” (1999)  
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PDGE 

EVA JUNCOSA 
 

Llicenciada en Psicologia Clínica i industrial per la Universitat de Barcelona. Post grau 
d’Enginyeria de la Formació (Universitat Politècnica de Catalunya). Coach Executiu certificat 
pel Centre d’especialització de Coaching. Master Practitioner en Programació 
Neurolingüística (PNL). Psicòleg-coach acreditat pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. 
Coach d’equips certificat per l’Escola Europea de Coaching i per CRR (Partner d’Augere). 
Directora de Feedback Desarrollo Humano y Organizacional. Consultora de Recursos Humans 
especialitzada en el desenvolupament de talent.  
 

Ha desenvolupat la seva trajectòria professional en la direcció, disseny i execució de 
projectes de formació i Coaching.  Té una experiència de més de 20 anys acompanyant a 
empresaris, directius i comandaments intermedis en processos de canvi per tal de que 
obtinguin millors resultats.  Està especialitzada en el desenvolupament i entrenament 
d’habilitats directives  i de comunicació.  Treballa al Departament de Desenvolupament de 
Persones d’empreses de diferents sectors i grandàries. 
 
 
 
GEMMA MOMPART 
 

Experta en comunicació i màrqueting, estratègies en xarxes socials, redacció web i continguts 
digitals, marca personal i campanyes de publicitat a DigitalDixit, té més de 20 anys 
d’experiència professional en comunicació per a grans i petites empreses.  
 

Mompart és Llicenciada  en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), Diplomada en Màrqueting per EADA i Postgrau de Social Media i 
Community Management per la Universitat de Barcelona. Disposa de la certificació oficial  de 
Google Adwords i està molt vinculada a la formació per a emprenedors. 
 

Té amplia experiència professional; Social Media Manager, Web Content Marketing de Dale 
Carnegie Spain, consultora de màrqueting online, redactora de continguts Web del Grup 
Ricard Mata, responsable de comunicació digital i xarxes socials de Ferré i Catasús Vins i 
Caves, assessorament estratègic en màrqueting online, xarxes socials i comunicació 2.0., 
continguts online i posicionament orgànic, entre altres. 
 

Equip Docent 

        Presentació PDGE 



 8 

 8 

PDGE 

Equip Docent 

RICARD ROCOSA  

 

Enginyer Industrial Superior per la Universitat Politècnica de Barcelona, titulat en Direcció 
d’Empreses pel IESE, PDD (Barcelona) i avaluador del model EFQM d’ Excel·lència en Gestió.  
 

Soci fundador de Interfase, Enginyeria d’Organització i Sistemes, SL. Director del 
departament de competitivitat del Centre Metal·lúrgic. Amb més de 15 anys d’experiència 
en gestió de projectes de millora amb alt impacte en resultats, és especialista en anàlisis i 
implantació de millores organitzatives d’operacions en diverses àrees funcionals. 
Coordinador del projecte GxP+C, amb l’objectiu d’implantar la gestió per processos a les 
empreses del Centre Metal·lúrgic.  Realització de plans estratègics i plans d’innovació a les 
empreses del Centre Metal·lúrgic. Realització d’ anàlisis de viabilitat e implantació de canvis 
d’organització en empreses de perfil industrial. Realitza projectes de gestió integral de les 
operacions enfocats a la reducció de costos, millora de productivitats i de servei. Projectes 
de re-disseny i implantació de sistemes de logística integral. Projectes de re-disseny 
orientats a la gestió per processos en entorns comercials i industrials. Projectes de 
dimensionat de plantilles basats en metodologia d’anàlisis d’activitat. Compta amb una 
experiència prèvia de 10 anys en gestió de l’entorn multinacional i de la Robòtica industrial. 
 
 
 
MARC SANTANDREU 
 

Llicenciat en Ciències Biològiques per la UAB. Màster en Ecologia. Màster en sistemes de 
Gestió Mediambiental. Auditor Cap ISO 9001 acreditat per IRCA. Tècnic superior en 
Prevenció de Riscos laborals. Auditor de sistemes integrats de qualitat, medi ambient i 
prevenció. 
 

Soci consultor a Santandreu Consultors, amb més de 15 d’anys d’experiència en sistemes de 
gestió de la qualitat (ISO 9001, TS 16949, ISO 13485), sistemes de gestió mediambiental (ISO 
14001, EMAS), prevenció (OHSAS), I+D+i (ISO 166.000), gestió de riscos (ISO 31.000, ISO 
14971) i excel·lència (EFQM). Experiència també en dinamització general empresarial a nivell 
de processos, gestió i legalització de producte i formador del Centre Metal·lúrgic. 

Responsable del Departament de sistemes de gestió de la Qualitat del Centre Metal·lúrgic. 
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Calendari 

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 
       

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

Octubre 2016 

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 
       

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

Novembre 2016 

Desembre 2016 

Gener 2017 

 Jornada 4h.  Jornada 6 h.  Jornada 8 h. 

 Dia 6: Benvinguda i gestió de projectes (2h) / Política comercial (4h). 

    Horari: de 11:30 a 13:30h i de 15:00 a 19:00h -  Sr. Pere Gómez i Sra. Nina Hofmann. 

 Dia 13: Política comercial (2h) / Com establir una estratègia de màrqueting al teu negoci  (2h).  

    Horari: de 9:30 a 13:30h -  Sra. Nina Hofmann. 

 Dia 20: Claus de lideratge personal (4h).  

    Horari: de 9:30 a 13:30h - Sra. Eva Juncosa. 

 Dia 27: Com establir una estratègia de màrqueting al teu negoci (4h).  

    Horari: de 9:30 a 13:30h - Sra. Nina Hofmann. 
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Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 
       

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 
       

   1 2 3 4 

 Dia 3: Com establir una estratègia de màrqueting al teu negoci (4h). 

    Horari: de 9:30 a 13:30h -  Sra. Nina Hofmann. 

 Dia 10: L’últim del màrqueting digital (6h) / Masterclass Mindfulness (2h). 

    Horari: de 9:30 a 13:30h i de 15:00 a 19:00-  Sra. Gemma Mompart i Sr. Jordi Pagés. 

 Dia 17: Definir l’estratègia i model del propi negoci (4h). 

    Horari: de 9:30 a 13:30h -  Sr. Ricard Rocosa. 

 Dia 24: Definir l’estratègia i model del propi negoci (4h). 

    Horari: de 9:30 a 13:30h -  Sr. Ricard Rocosa. 

 Dia 1: Implementant l’estratègia: el model BSC (4h) / Seguiment de projectes (2h). 

    Horari: de 9:30 a 13:30h i de 15:00 a 17:00h -  Srs. Ricard Rocosa i Pere Gómez. 

 Dia 2: Gestió cap a l’excel·lència (4h).  

    Horari: de 9:30 a 13:30h - Sr. Marc Santandreu. 

 Dia 9: Finances bàsiques: interpretació i anàlisi EEFF (4h)  

    Horari: de 9:30 a 13:30h - Sr. Rafel Busom. 

 Dia 16: Planificació financera i gestió del circulant (4h). 

    Horari: de 9:30 a 13:30h -  Sr. Rafel Busom. 

 Dia 23: Càlcul de costos i escandalls (4h).  

    Horari: de 9:30 a 13:30h - Srs. Rafel Busom i Marc Santandreu. 

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 
       

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

Febrer 2017 

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 
       

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

Març 2017 

 Dia 12: Lideratge i gestió d’equips de treball (4h). 

    Horari: de 9:30 a 13:30h  -  Sr. Pere Gómez 

 Dia 19: Lideratge i gestió d’equips de treball (4h). 

    Horari: de 9:30 a 13:30h  -  Sr. Pere Gómez 

 Dia 26: Gestió cap a l’excel·lència (4h).  

    Horari: de 9:30 a 13:30h. - Sr. Marc Santandreu. 

 

 Dia 2: Negociació i gestió de conflictes (6h) / Masterclass salut i productivitat personal (2h). 

    Horari: de 9:30 a 13:30h i de 15:00 a 19:00h- Sr. Pere Gómez i Sra. Claudia Chianese. 

 Dia 9: Presentacions efectives (6h) / Gestió de projectes (2h). 

    Horari: de 9:30 a 13:30h  i de 15:00 a 19:00h - Sra. Eva Juncosa i Sr. Pere Gómez. 

 Dia 16: Presentació de Projectes (4h) / Tancament (2h). 

    Horari: de 9:30 a 13:30h i de 15:00 a 17:00h-  Tot l’equip. 
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Preu i Condicions 

Modalitat: Presencial.  
Durada: del 6 d’octubre de 2016 al 16 de març de 2017. 
Lloc: Esec Centre Formació (c. Concepció, 40. 08202 - Sabadell). 
Preu matrícula: 1.575€.         

Poden recuperar 1.170€ aproximadament mitjançant el crèdit bonificable. 

 
El preu inclou: 

Material. 

Àpats; esmorzar i dinar dels dies en que la jornada sigui de 6h i 8h. 

Pàrquing per la totalitat d’hores del PDGE. 

La gestió del crèdit bonificable. 

INSCRIPCIÓ  

On som? 

Més informació: 

ESEC Centre Formació 

(c. Concepció, 40. 08202 - Sabadell) 

Sra. Rosa Subirana, Tel. 93 727 27 27  - esec@esec.cat 
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http://www.esec.cat/eserveis.asp
http://www.centrem.cat/mostracurs.asp?id=1873
https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+la+Concepci%C3%B3,+40,+08202+Sabadell,+Barcelona/@41.5467658,2.1134416,18z/data=!4m2!3m1!1s0x12a495042bc14237:0x3ca043caa142ceb
https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+la+Concepci%C3%B3,+40,+08202+Sabadell,+Barcelona/@41.5467658,2.1134416,18z/data=!4m2!3m1!1s0x12a495042bc14237:0x3ca043caa142ceb

