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PROFESSIONALS EN PROGRÉS 
 

PROGRAMA MODULAR PARA MILLORAR CAPACITATS ESSENCIALS



INNOVA 
Aprèn les estratègies  

dels millors innovadors

APRÈN 
Tècniques i eines per a 

l’aprenentatge personal

DESCUBREIX 
Crea el teu observatori 

d’informació i tendències

CONVENÇ 
Tècniques per a una 

comunicació impactant

EMPRÈN 
Disenya les teves iniciatives 

emprenedores

AVALUA’T 
En les competències dels 

professionals del segle XXI

CONEIX-TE 
Autoconeixement  

i motivació personal

IDEA 
Tècniques creatives  

per treballar amb les idees

COMPARTEIX 
Entorns i xarxes  

per a l’aprenentatge social

VISUALITZA 
Pensa en clau de futurs  
per actuar en el present

COL·LABORA 
Hàbits i eines per a la 
col·laboració efectiva

TRANSFORMA 
Pensament de disseny  

per al dia a dia

EXPLORA 
Coneix-te i comprèn  

el teu entorn

IMAGINA 
Impulsa la teva creativitat 

i innova

CONSTRUEIX 
Fes realitat els teus somnis  

i iniciatives

PREPARA’T 
Reconeix i desenvolupa 

els teus talents

PROFESSIONALS EN PROGRÉS



EL PROGRAMA 
 

PROFESSIONALS EN 
PROGRÉS és un programa 
modular de creixement 
personal i professional de 
caràcter eminentement 
pràctic. El programa 
proporciona coneixements, 
estratègies, tècniques i eines 
per sortir-se’n, amb més èxit, 
en els escenaris professionals 
actuals i futurs.

ELS INGREDIENTES 
 

El programa consta de 4 
etapes, cadascuna d’elles 
amb 3 mòduls formatius 
interdependents. Cada 
mòdul és una peça formativa 
individual que té sentit en ella 
mateixa i pot treballar-se sola 
o en combinació amb altres 
mòduls, formant un itinerari  
a mida.

LA REALITZACIÓ 
 

En modalitat presencial o en remot, 
en aquest cas a través de la 
plataforma Zoom i l’ús de las 
Breakout rooms per al treball 
grupal. Presencialment, cada 
mòdul té una durada de 5 hores i es 
realitza en una única sessió de mitja 
jornada. En remot, cada mòdul es 
realitza en dues sessions de 2 
hores. Les sessions combinen 
exposició, debat i treball individual  
i en grups, cercant la màxima 
practicitat i adequació a les 
situacions professionals reals.

ELS MÒDULS 
 

A la primera etapa, EXPLORA, la 
persona es coneix millor a ella mateixa, 
com és, què vol i què la motiva, i amplia 
la seva visió del món amb la creació 
d’observatoris de tendències i el 
pensament de futurs. A la segona 
etapa, PREPARA’T, la persona avalua les 
seves capacitats i pren les regnes del 
seu aprenentatge continuat. A la tercera 
etapa, IMAGINA, la persona aprèn a 
treballar en el món de les idees i la 
innovació. A la quarta etapa, 
CONSTRUEIX, la persona aprèn a 
dissenyar i comunicar les seves 
iniciatives innovadores.

ELS DESTINATARIS 
 

PROFESSIONALS EN 
PROGRÉS es dirigeix a 
persones que volen enriquir  
els seus talents personals i 
professionals per ser més 
efectives en el dia a dia i estar 
millor preparades per al futur. 
En general, el programa serà 
interessant per a persones 
inquietes, que tenen el seu 
propi motor i s’atreveixen a 
sortir de la seva zona de 
coneixement per anar més 
enllà.
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EXEMPLE D’ITINERARI: PROGRÉS EMPRENEDOR

INNOVA 
Aprèn les estratègies  

dels millors innovadors

APRÈN 
Tècniques i eines per a 

l’aprenentatge personal

DESCUBREIX 
Crea el teu observatori 

d’informació i tendències

CONVENÇ 
Tècniques per a una 

comunicació impactant

EMPRÈN 
Disenya les teves iniciatives 

emprenedores

AVALUA’T 
En les competències dels 

professionals del segle XXI

CONEIX-TE 
Autoconeixement  

i motivació personal

IDEA 
Tècniques creatives  

per treballar amb les idees

COMPARTEIX 
Entorns i xarxes  

per a l’aprenentatge social

VISUALITZA 
Pensa en clau de futurs  
per actuar en el present

COL·LABORA 
Hàbits i eines per a la 
col·laboració efectiva

TRANSFORMA 
Pensament de disseny  

per al dia a dia

EXPLORA 
Coneix-te i comprèn  

el teu entorn

IMAGINA 
Impulsa la teva creativitat 

i innova

CONSTRUEIX 
Fes realitat els teus somnis  

i iniciatives

PREPARA’T 
Reconeix i desenvolupa 

els teus talents

PROFESSIONALS EN PROGRÉS



EXEMPLE D’ITINERARI: MESTRATGE EN APRENENTATGE PERSONAL

INNOVA 
Aprèn les estratègies  

dels millors innovadors

APRÈN 
Tècniques i eines per a 

l’aprenentatge personal

DESCUBREIX 
Crea el teu observatori 

d’informació i tendències

CONVENÇ 
Tècniques per a una 

comunicació impactant

EMPRÈN 
Disenya les teves iniciatives 

emprenedores

AVALUA’T 
En les competències dels 

professionals del segle XXI

CONEIX-TE 
Autoconeixement  

i motivació personal

IDEA 
Tècniques creatives  

per treballar amb les idees

COMPARTEIX 
Entorns i xarxes  

per a l’aprenentatge social

VISUALITZA 
Pensa en clau de futurs  
per actuar en el present

COL·LABORA 
Hàbits i eines per a la 
col·laboració efectiva

TRANSFORMA 
Pensament de disseny  

per al dia a dia

EXPLORA 
Coneix-te i comprèn  

el teu entorn

IMAGINA 
Impulsa la teva creativitat 

i innova

CONSTRUEIX 
Fes realitat els teus somnis  

i iniciatives

PREPARA’T 
Reconeix i desenvolupa 

els teus talents

PROFESSIONALS EN PROGRÉS



EXEMPLE D’ITINERARI: TÈCNIQUES I EINES PER A L’EFECTIVITAT

INNOVA 
Aprèn les estratègies  

dels millors innovadors

APRÈN 
Tècniques i eines per a 

l’aprenentatge personal

DESCUBREIX 
Crea el teu observatori 

d’informació i tendències

CONVENÇ 
Tècniques per a una 

comunicació impactant

EMPRÈN 
Disenya les teves iniciatives 

emprenedores

AVALUA’T 
En les competències dels 

professionals del segle XXI

CONEIX-TE 
Autoconeixement  

i motivació personal

IDEA 
Tècniques creatives  

per treballar amb les idees

COMPARTEIX 
Entorns i xarxes  

per a l’aprenentatge social

VISUALITZA 
Pensa en clau de futurs  
per actuar en el present

COL·LABORA 
Hàbits i eines per a la 
col·laboració efectiva

TRANSFORMA 
Pensament de disseny  

per al dia a dia

EXPLORA 
Coneix-te i comprèn  

el teu entorn

IMAGINA 
Impulsa la teva creativitat 

i innova

CONSTRUEIX 
Fes realitat els teus somnis  

i iniciatives

PREPARA’T 
Reconeix i desenvolupa 

els teus talents
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EXEMPLE D’ITINERARI: PROFESSIONALS TRANSFORMADORS

INNOVA 
Aprèn les estratègies  

dels millors innovadors

APRÈN 
Tècniques i eines per a 

l’aprenentatge personal

DESCUBREIX 
Crea el teu observatori 

d’informació i tendències

CONVENÇ 
Tècniques per a una 

comunicació impactant

EMPRÈN 
Disenya les teves iniciatives 

emprenedores

AVALUA’T 
En les competències dels 

professionals del segle XXI

CONEIX-TE 
Autoconeixement  

i motivació personal

IDEA 
Tècniques creatives  

per treballar amb les idees

COMPARTEIX 
Entorns i xarxes  

per a l’aprenentatge social

VISUALITZA 
Pensa en clau de futurs  
per actuar en el present

COL·LABORA 
Hàbits i eines per a la 
col·laboració efectiva

TRANSFORMA 
Pensament de disseny  

per al dia a dia

EXPLORA 
Coneix-te i comprèn  

el teu entorn

IMAGINA 
Impulsa la teva creativitat 

i innova

CONSTRUEIX 
Fes realitat els teus somnis  

i iniciatives

PREPARA’T 
Reconeix i desenvolupa 

els teus talents
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EXEMPLE D’ITINERARI: PENSAMENT CREATIU PER AL DIA A DIA

PROFESSIONALS EN PROGRÉS

INNOVA 
Aprèn les estratègies  

dels millors innovadors

APRÈN 
Tècniques i eines per a 

l’aprenentatge personal

DESCUBREIX 
Crea el teu observatori 

d’informació i tendències

CONVENÇ 
Tècniques per a una 

comunicació impactant

EMPRÈN 
Disenya les teves iniciatives 

emprenedores

AVALUA’T 
En les competències dels 

professionals del segle XXI

CONEIX-TE 
Autoconeixement  

i motivació personal

IDEA 
Tècniques creatives  

per treballar amb les idees

COMPARTEIX 
Entorns i xarxes  

per a l’aprenentatge social

VISUALITZA 
Pensa en clau de futurs  
per actuar en el present

COL·LABORA 
Hàbits i eines per a la 
col·laboració efectiva

TRANSFORMA 
Pensament de disseny  

per al dia a dia

EXPLORA 
Coneix-te i comprèn  

el teu entorn

IMAGINA 
Impulsa la teva creativitat 

i innova

CONSTRUEIX 
Fes realitat els teus somnis  

i iniciatives

PREPARA’T 
Reconeix i desenvolupa 

els teus talents


