
Àrea: Formació 
Circular: F-15.027 
Data: Sabadell, 16 de març de 2015 

Segueix-nos 

10 hores-  Dies: 28 i 29 d’abril de 9 a 14 hores 
 

Centre Metal.lúrgic, c/ Tres Creus, 66 de Sabadell 

 

Formador: Sr. Pere Gómez, director del departament  de Lideratge i 
desenvolupament directiu 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 la EEC i l’ICF. Soci fundador de Valoria Consulting SL, professor 
d’ESADE i de la UAB.  Vols veure més del nostre docent? 

CENTRE METAL.LÚRGIC, C/Tres Creus, 66 08202 Sabadell, Tel.93.7457810 — www.centrem.cat — centrem@centrem.cat 
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Descobreix les eines que poden millorar la teva 
efectivitat i creativitat:  

DELS MAPES MENTALS ALS CINC BARRETS 

INSCRIPCIÓ  

Amb aquest  Workshop volem que,  d’una forma pràctica i divertida, t’emportis: 
 Un millor autoconeixement de la teva forma de pensar i aprendre. 
 Un bagul d’eines per afrontar les diferents fases dels procés creatiu (entre altres): 
         -Brainstorming i Brainwraiting        -Lotus Flower 
         -Mapes mentals                             -Mapes conceptuals 
         -Tècniques per centrar l’atenció     -Sis barrets per pensar 
 Una idea clara de com aplicar les eines anteriors als problemes operatius diaris 

teus i del teu equip: 
-Generar noves alternatives en la resolució de problemes 
-Gestionar millor la fase creativa dels teus projectes. 
-Potenciar les idees alternatives i sortir de la caixa de confort. 
-Millorar la qualitat de les decisions. 
-Estructurar millor el teu pensament i les teves idees. 

Més informació: Sra. Rosa Subirana,  Tel. 93 745 78 10 - subirana.rosa@centrem.cat  

Preu:     SOCIS 155€ + IVA      -       NO SOCIS 186€ + IVA 
 

Recuperació del Cost: 
 

 

 Empreses fins a 9 treballadors poden recuperar TOT l’import. 
 La resta d’empreses poden recuperar  130€ aprox. 
 

                   Aquests preus inclouen la gestió del crèdit  bonificable. 

Autònoms i aturats: 
131,75€ + IVA 

No poden acollir-se a la bonificació. 

“Les societats que tindran èxit en el futur seran aquelles que ja han entrat en 

el procés de canviar la seva manera de pensar. 
 

La creativitat és imprescindible per alliberar l’autèntic potencial de la gent i 

les organitzacions.”   Edward de Bono (de “Seis sombreros para pensar”)  

http://www.centrem.es/ecomu/upfiles/gestor/cv_varis_pere_gomez_2014.pdf
http://www.centrem.cat
mailto:centrem@centrem.cat
http://www.centrem.cat
http://www.centrem.cat/mostracurs.asp?id=1747
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/mostracurs.asp?id=1747

