
APLICA ELS IDEALS DEL JUDO A LA GESTIÓ DE LA TEVA EMPRESA 

 

COM DESENVOLUPAR EL LIDERATGE: 

LA VIA DEL JUDO 

Formació de 6h.  

 Divendres 17 de juny de 8:30 a 14:30h. 

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

INSCRIPCIÓ 
Data límit d'inscripció 16 de juny  

Preu: 140€ - Curs Bonificable 
Les empreses poden recuperar 75€.  

Autònoms  i aturats 119€.  

Si ets professional de qualsevol àrea funcional, amb persones al teu càrrec, i vols millorar les teves 
habilitats de lideratge amb una tècnica totalment innovadora, aquest és el teu curs! 
 
Desenvoluparàs les competències de lideratge necessàries, tant pel que fa a la teva trajectòria 
professional com per a la teva vida personal. Aplicaràs l’esport en el desenvolupament d’habilitats 
de gestió a la teva organització, així com l’aproximació a la matèria a través de la cultura oriental 
“Crosscultural approach”. 

Programa:  
 

 Els ideals i els principis del judo aplicats a la gestió de les persones i les organitzacions. 
            - El millor ús dels recursos disponibles. 
            - Competir i cooperar. 

 Competències bàsiques de lideratge. 
            - Comunicació: estils, feedback i persuasió. 
            - Gestió dels equips. 
            - Orientació a resultats. 

 Gestió activa del conflicte. 

 Estils de lideratge: El líder autèntic. 

 Pla personal pel desenvolupament del lideratge. 

El nostre docent: el Ferran Agúnez és cinturó negre de judo. Va 

iniciar la seva carrera professional a PWC i amb responsabilitats en l’àrea financera. Els 
darrers 20 anys ha ocupat diferents posicions en empreses industrials. L’any 2012 va decidir 
fusionar els dos mons que més coneixia: el judo i l’empresa, i va acabar creant el Judo 
Management. Actualment es dedica a oferir serveis de formació i consultoria a través 
d’aquest mètode innovador.  

Veure DEMO 

El Judo Management es basa en el principi del judo de què la intel·ligència sempre guanya a la força i que, per 

tant, el petit pot vèncer al gran si sap utilitzar l’energia a favor seu. En l’àmbit de l’empresa, aquesta idea es 

tradueix en fer una gestió eficient dels recursos. La cooperació també hi juga un paper destacat ja que, segons 

aquesta la filosofia, el fet de compartir els coneixements permet avançar i millorar. En aquest curs els partici-

pants no només aprendràs els principis teòrics del judo sinó que experimentaràs en primera persona a partir 

d’exercicis pràctics.  

Àrea: Formació  
Circular: TRA-16.133 
Data: Sabadell, 23 de maig de 2016 
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GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ I VENDA D’AUTOMÒBILS I RECANVIS DE SABADELL I PROV. BARCELONA                   

C/Tres Creus, 66 08202 Sabadell, Tel.93.7457812 — www.gremitra.cat — tra@centrem.cat 

http://www.centrem.cat/mostracurs.asp?id=1991
https://vimeo.com/125667305
https://vimeo.com/125667305
http://www.centrem.es/
mailto:tra@centrem.cat

