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El 2020hemacompanyat
4.549 persones
240 accions formatives
1.200 hores formatives
28 persones donant corda
28.400 persones
fent comunitat
8,40 de valoració
mitjana de les activitats
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Carta de presentació
“La vida és allò que passa mentre fas altres plans” John Lennon
Encara recordem, com si no hagués passat el
temps, com escrivíem aquesta presentació de la
Memòria despertadora del 2019 amb aquella il·lusió
de saber que arribava un any molt important, amb
els preparatius d’una celebració molt especial, pels
10 anys del projecte.

potencial i la creativitat (hem experimentat nous
formats i ens hem posat reptes professionals que
ens han forçat a desafiar-nos i anar més enllà), el
recolzament i la xarxa solidària davant la dificultat
(que bonic ha estat sentir que ens sentíem per anar
més enllà de les pantalles i limitacions).

I, com amb tantes altres coses i amb tanta gent, els
primers compassos del 2020 ens van recordar que la
vida, per molts plans que tinguis, sempre en té
d’altres de reservats. I la celebració va caure a un
últim pla, perquè la magnitud del que venia era
insospitada. Una pandèmia que ens afectaria
globalment en tots els àmbits (salut, social,
relacional, familiar, econòmic, professional,
personal) i en la nostra forma de viure i treballar.

Aquí estem, fent memòria d’un any del qual
tindríem pàgines i pàgines per només resumir-lo. El
2020 el recordarem sempre i no pel que crèiem,
però com en totes les coses sempre hi ha una part
de premi o aprenentatge, si vols recollir-lo: potser el
regal d’aquest any ha estat el recordar-nos la nostra
fragilitat i com és d’important acollir i resignificar
les coses que realment són importants.

Encara tenim molt fresc a la memòria l’impacte
emocional que ens feia quan ens anul·laven les
primeres formacions (les primeres de moltes, per
no dir totes). O com ens arremangàvem pensant
que seria cosa d’unes setmanes. Lectures
immadures i incompletes pròpies de quan inicies un
procés nou. La resistència i la supervivència inicial
reactives al canvi, van donar lloc a molts altres
recursos que ens van permetre no només no
enfonsar-nos sinó que fins i tot surfejar les onades i
transformar-nos.
A nosaltres no només ens ha permès reinventar-nos
a molts nivells per tirar endavant, sinó demostrar la
força que tenen els nostres vincles (hem donat dues
o tres passes en la visió i organització interna), el

Moltes gràcies a totes i tots per seguir-nos fent
confiança, ha estat un privilegi que, davant la
dificultat, encara valorem molt més. I només ens
queda que dir-vos que, en moments on encara no
coneixem la real envergadura de l’impacte psicosocial que està tenint tot plegat, ens seguiràs tenint
aquí a la vora per fer-te costat acompanyant-te en
el teu benestar.
Seguim despertant,
Anna Soriano i Jordi Muñoz
direcció El despertador
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Què fem i com ho fem?
Des de 2010, facilitem processos d’aprenentatge i de gestió
del canvi, motivant l’autolideratge de la persona i/o
organització, a través de l’autoconeixement, l’orientació, la
gestió emocional i el desenvolupament competencial

Transmetem els continguts des de la vivència, des
del joc i la diversió. Considerem que des de
l’experiència es poden fer els canvis interns més
importants. Per tant, treballem des de la creativitat
i la fomentem en tot moment en totes les persones
participants, apostant per l’aprenentatge significatiu i dinàmic, on les convidem a passar-ho bé,
despertant el seu potencial, traient el màxim partit
de la seva experiència per projectar-se en el camí
que vulguin emprendre.
VALORS
Consciència, creativitat i acció. Són els tres valors
que defineixen la nostra filosofia de treball, la
nostra visió de la vida.
Ens mouen les persones i la seva qualitat de vida, i
tenim plena confiança en el seu potencial per fer-se
responsables de poder viure millor, del propi
benestar.

QUI SOM?
El despertador està format per un equip polivalent i
heterogeni, amb vocació de servei. Persones
flexibles, creatives i amb esperit emprenedor que
permeten tirar endavant les diferents accions
formatives i els reptes que se’ns plantegen, i que
lideren projectes i propostes.
Adaptació al 2020
Aquest 2020 hem pogut ampliar la xarxa de
col·laboracions fins a 35 persones. A totes elles,
amb qui hem fet camí plegades aquest 2020, moltes
gràcies!
En formació permanent

Persones expertes en gestió de la incertesa,
treball en equip i comunicació, .però sobretot
amb un gran capital humà, amb qui hem celebrat 3
formacions d’equip: una presencial i 2 virtuals.
Aquest espai també ha servit per acollir les noves
incorporacions per compartir la mirada i posar en
pràctica la metodologia despertadora, que s’ha
anat treballant amb reunions periòdiques on hem
fet supervisió i hem compartit dificultats, fites i
reptes. Algunes d’aquestes formacions també ens
han permès potenciar talent, seguir fent xarxa i
comunitat d’aprenentatge i innovar per endegar
nous projectes.

5

El despertador 2020
Fem memòria

Equip base
Anna Soriano i Oliver
Jordi Muñoz i Jovell
Maricel Ruiz i Munné
Jordi Esqué i Forés
Cristina Torrens i Marín
Elisabet Alguacil i Balién
Cristina Ustrell i Martinez

Equip ampliat
Joan Canals
Carles Andrés
Núria Chiva
Enri Pérez Escrig
Míriam Martí
Quim Chico
Gisela Oliva
Mari Martínez
ClàudiaCalderon
Laura Cespedosa
NataliaVázquez
Neus Benages
Roser Montardit
Nico Bobadilla
Marina Moreno
José Alonso
Jorgina Martínez
Marta Castro
Silvia Sant
Equip audiovisual de suport
Úrsula Comendador
Raquel Barrera
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2020 en acció(ns)
Al llarg de 2020 hem dut a terme un total de 240 accions
formatives en què hi han participat 4.549 persones

A les gairebé 5.000 persones els hem ofert:
acompanyament en orientació laboral, els hem
fet costat en els seus passos cap al propi
coneixement i creixement personal, hem vist
créixer el compromís de les organitzacions i
empreses per seguir transformant els espais de
treball en llocs on pugui créixer el talent i
millorin el clima i les relacions laborals. Hem
sumat
esforços i aprenentatges perquè
l’educació sigui una veritable comunitat d’aprenentatge. Hem generat contextos per despertar el potencial de les persones, per connectar
amb motivacions i somnis i posar-los a caminar.
Aquest any hem seguit recollint les valoracions
qualitatives per tenir el feedback directe de les
persones participants. La valoració mitjana de
les nostres activitats és de 8’40.
Aquesta dada no és el resultat d’un examen
però ens serveix de termòmetre i d’estímul per
seguir oferint un servei que volem que sempre
sigui el millor possible, amb la màxima
confiança.

*La mitjana s’ha realitzat a partir dels indicadors relatius a les valoracions que els i les participants han fet de 14 accions
formatives diferents, que són les dades de què hem pogut disposar, amb la voluntat de seguir registrant el màxim de
valoracions possibles.
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Xifres
A continuació presentem el percentatge i nombre de participants
en relació a cada àmbit d’actuació:

Administració pública
165 accions

2.043 participants

45 %

1.184 participants

26 %

Activitats pròpies
14 accions

Empreses i organitzacions
7 accions

118 participants

2,6 %

Entitats, ONGs i fundacions
27 accions

385 participants

8,4 %

Àmbit educatiu
Escola

11 accions

267 participants

6%

Universitat

16 accions

552 participants

12 %
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Nous formats i propostes
Volem destacar també nous formats i propostes que hem creat
aquest any on hi hem aportat innovació i creativitat:

• Durant el confinament vàrem crear un espai a les xarxes socials on abordàvem temes d'interès i actualitat
focalitzat a facilitar recursos a les persones per poder gestionar millor el moment d’incertesa que estàvem
vivint. El vam anomenar “Àgora despertadora” i era un espai de conversa d’una hora aproximadament, en
moltes ocasions entre dos professionals, on parlàvem de temes tant diversos com per exemple: la gestió de
les emocions, els dols, les relacions, la motivació...
• Al llarg d’aquest 2020 també hem creat diferents programes de la nostra Ràdio despertador que ens ens han
acompanyat amb la gestió de la pandèmia.
• Vàrem realitzar la primera Connexió Creativa on, a partir de la improvisació de pintura i piano de Marta
Castro (il·lustradora i artista creativa, www.martacastro.net) i Jordi Muñoz (musicoterapeuta i recreador
personal), vam convidar a les persones a connectar amb un espai de relaxació, llibertat, inspiració, creativitat
i expressió creativa (individual i col·lectivament).
• Vàrem crear una pàgina al web “Recursos per la incertesa”, un espai on recollíem i oferíem eines i articles
per a gestionar la incertesa. Propostes que hem aplicat a diferents ajuntaments, com el de Girona.

• Vàrem dissenyar i elaborar diferents guies metodològiques per tal de facilitar l’accés a continguts en remot,
adaptant-nos al nou context (ho desenvolupem a continuació).
• Des de COM Aprenem hem organitzat varis tallers. Entre ells, el projecte innovador ‘Dansa i emocions’ que
hem ofert al Liceu Francès de Barcelona. Un recorregut profund per les emocions a les aules de primària.
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Nous formats i propostes
Volem destacar també nous formats i propostes que hem creat
aquest any on hi hem aportat innovació i creativitat:

• La pandèmia ha accelerat la introducció de nous canals i nous formats per realitzar tallers i sessions. Seguint
l’esperit d’El despertador volíem continuar transmetent formacions vivencials i experiencials. En aquest sentit vam
investigar noves eines que ens han facilitat el treball en remot: aules, sales, pissarres, missatges virtuals que ens
han permès seguir amb la nostra metodologia.
• Veient la necessitat del moment vam dissenyar un espai virtual nou (Espai per compartir) on les persones podien
assistir de manera gratuïta a parlar sobre temes afectats directament pel confinament.
• Per atendre les necessitats de les organitzacions en clau de team building vàrem oferir, conjuntament amb
Bizarre, una nova versió d’activitat totalment virtual a mida per treballar la cohesió d’equips. Un Escape Room
virtual amb una sessió de coaching posterior per treballar la comunicació, la cohesió i la gestió de l’equip.
• Seguim afiançant l’aliança consolidant la xarxa de joves de Zing Programme i fent créixer el projecte de coaching
vocacional per a joves en risc amb noves expedicions i més xerpes vocacionals despertadors.
• Hem col·laborat en diferents propostes formatives a l’Escola de Competències de la Universitat de Girona i al
Tecnocampus de Mataró.
• Hem participat a dues xerrades per a pares i mares de les escoles Vedruna Sabadell i Rosa Capdevila de Terrassa
sobre com acompanyar als fills/es en la gestió de la incertesa.
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Guies metodològiques i audiovisuals
Al llarg d’aquest 2020 hem dissenyat tres guies
metodològiques i suport audiovisual amb la creació
de vídeos pedagògics.

Kit bàsic d’automotivació:
una guia per endollar-te!

Covid19.
Reiniciem! Activitats Fem Tec!

La Direcció de serveis de Formació de la Diputació de
Barcelona ens va encarregar el disseny d’una guia o
manual d’Automotivació a l’entorn laboral, on s’hi
recullen els continguts principals de la proposta
formativa que fa anys estem desenvolupant per
acompanyar a professionals de diferents
organitzacions i a la mateixa Diputació.
Elaborat per l’Anna Soriano i en Jordi Muñoz, editat
en format digital, el manual s’estructura sobre
la metàfora d’un viatge en el qual la brúixola és el
sentit o propòsit motivador, la cantimplora el
contenidor d’energia, la motxilla un reservori de
recursos personals i el mapa el full de ruta en què
cada persona defineix el seu camí.

Conjuntament amb la Diputació de Barcelona
realitzem la guia Reiniciem amb 10 fitxes d’activitats
i 8 vídeos complementaris que serveixen per
reflexionar amb joves i adolescents sobre el seu
estat emocional i sobre la repercussió i les
oportunitats que pot comportar la crisi de la COVID19 en els seus processos vitals.
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El camino del Sherpa.
Fundació Nous Cims.

CuEme:
Cultura Emprenedora a l’escola.

Hem dissenyat i produït els vídeos de suport al
programa Cultura Emprenedora a l’Escola de la
Diputació de Barcelona.
Guia d’orientació vocacional amb recursos
d’acompanyament, autoconeixement i orientació per
a educadors/es d’entitats socials de tot l’estat
espanyol que acompanyen a joves en el seu
desenvolupament formatiu i d’inserció laboral.
Escrit per Jordi Muñoz, Núria Chiva i Cristina Caldas.

Aquests vídeos s’han produït en resposta a una
demanda feta per les escoles i els ens locals de
disposar de recursos per poder treballar a les
cooperatives els diferents continguts en un
context de restriccions de mobilitat i
distanciament social que dificulta que els tallers es
puguin fer de manera presencial.
L’any passat van participar en aquest projecte
9.600 alumnes de 236 escoles.
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Principals col·lectius
als quals hem acompanyat

Joves/Universitaris
Hem acompanyat joves i
universitaris
en
clau
d’orientació laboral en més
de 70 accions específiques.

1.445 participants
35%
71 accions

Equips de treball
De la qualitat de les
relacions interpersonals en
depèn poder desenvolupar
el potencial dels equips i
l’autolideratge
de
les
persones per fer camí.

250 participants
6%
22 accions

Famílies
Oferim eines per acompanyar a les famílies en
l’orientació laboral, en la
millora de les relacions
familiars, per gestionar
emocionalment
els
canvis,etc.

47 participants
1%
2 accions
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Dones
Des del coaching laboral per a
dones de Barcelona Activa les
acompanyem a identificar el seu
objectiu professional, les seves
competències i connectar amb el
seu potencial.

125 participants
3%
22 accions

Públic obert
Són activitats organitzades per a
tots els públics relacionades amb
l’orientació laboral i el creixement personal.

1891 participants
46 %
52 accions

Grups a mida
Es tracta d’activitats realitzades
per a un col·lectiu específic que
té una demanda o necessitat
formativa comuna.

50 participants
1%
2 accions

Col·lectius vulnerables
Ens adaptem a la realitat dels
col·lectius amb més risc perquè
les formacions siguin el més
significatives, practiques i útils
possibles.

307 participants
8%
33 accions

14

El despertador 2020
Fem memòria

Àmbits d’actuació
Podem agrupar les accions realitzades segons 5 grans
temàtiques: orientació laboral, organitzacions, team building,
creixement personal i eines formatives.

Orientació laboral

2.537 participants
L’àmbit de l’orientació laboral és molt ampli i pot
englobar diferents moments vitals: el disseny i la
tria d’un itinerari formatiu, definir el nostre objectiu
professional, identificar el nostre capital
competencial, l’aproximació al mercat laboral, la
reinvenció professional, la recerca de feina,
l’emprenedoria, etc.
Des d’aquest àmbit oferim eines i recursos per
prendre aquestes decisions des de la tranquil·litat i
el màxim de connectats i connectades amb allò que
som i volem ser. I, a la vegada, per apropar-nos al
món laboral, mirant què és allò que podem oferir i
com ens donem a conèixer. Ho fem en diferents
formats (cursos, tallers, xerrades, monogràfics,
sessions individuals o en grup).

177 accions
• Participació en el Zing programme: Descobrint el
teu cim! On hem acompanyat a més de 100 joves
en risc d’exclusió social.
• Participació al JOB Barcelona on hem realitzat 5
webinars, en 3 d’ells han participat més de 100
persones.
• A través de Barcelona Activa i el seu programa
Work@ 2020 hem treballat les principals
competències més demandades en l’entorn
laboral.
• Nova edició de coaching laboral al Tecnocampus

Destaquem, entre d’altres, la nostra participació als
següents actes, amb agraïment per la confiança
dipositada:
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Organitzacions

175 participants

Les organitzacions són molt més que centres de
treball. Cada un d’aquests espais representa un
univers on s’estableixen relacions interpersonals.
De la qualitat d’aquestes en dependrà poder
desenvolupar el potencial dels equips i
l’autolideratge de les persones per fer camí.
La nostra experiència ens demostra que una bona
gestió de com ens relacionem amb nosaltres
mateixos/es i amb els altres (gestió dels equips)
millora l’efectivitat i la qualitat del servei, aportant
un valor afegit a l’organització, ja sigui una
empresa, una organització educativa, una entitat,
una institució, un organisme de l’administració
pública o organitzacions no lucratives.
En aquesta línia, amb l’Administració pública hem
seguit realitzant cursos per resignificar els llocs de
treball i posar en relleu la importància de cada rol
en l’engranatge que conforma un sistema de
treball.

20 accions

El desenvolupament competencial és un altre
dels camins que afavoreixen l’enfortiment dels
equips: reforçant els punts forts i fent emergir els
talents, a la vegada que desenvolupant i entrenant,
progressivament, aquelles competències que
enriqueixen el capital competencial de l’equip i
de l’organització.
Si el nostre objectiu és avançar cap a la nostra
millor versió organitzacional, és necessari
apoderar totes les persones que formen l’equip de
treball. Totes i tots som una peça clau del
trencaclosques.
En aquest àmbit i tenint en compte el pandèmic
algunes de les experiències més significatives
d’aquest curs han estat les sessions que hem
realitzat entorn d’aquestes temàtiques: gestió
virtual dels equips, gestió de la incertesa i de
l’estrès, com teletreballar per treure la millor versió
d’un mateix, com cohesionar un equip en
teletreball, metodologia d’intermediació i gestió de
competències, entre d’altres.
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Team Building

181 participants

El team building és un dels àmbits amb més
demanda de recursos i eines. I l’any 2020, un dels
més damnificats per la pandèmia.

Les activitats outdoor i de treball en equip a mida
són lúdiques, participatives, vivencials i
reflexives,ambla qual cosa podem garantirun
ancoratge experiencial compartit. Són una
oportunitat de sortir de la rutina, compartir en nous
entorns, obrir i flexibilitzar la comunicació,
reflexionar, interioritzar aprenentatges i créixer en
equip.
Però, què passa quan tot s’ha de virtualitzar? A El
despertador ens hem adaptat a les circumstàncies
desenvolupant i posant al mercat una nova línia de

8 accions

serveis de team building online.
Així, oferim activitats molt diverses que són una
oportunitat per compartir una experiència
significativa amb l’equip, millorar la comunicació,
el clima de treball i la cohesió en clau lúdica, a
més de treballar la gestió del canvi, la motivació,
la definició de plans d’acció, l’orientació a
l’assoliment, la cooperació i el treball en equip, la
gestió emocional i de l’estrès, entre d’altres.
I ho fem tant online com offline.
Què les pantalles i la distància no siguin un fre a
l’hora de mantenir la cohesió d’un equip!
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Creixement personal
36 accions

1821 participants

“Coneixe’t a tu mateix/a”, diu l’oracle de Delfos.
Conèixer-se un/a mateix/a ens permet acceptar,
abraçar les pors i emocions, il·lusions i inquietuds;
d’aquesta manera teixim una base per poder
créixer i donar el millor de cadascú i cadascuna.

Al llarg d’aquest any hem ofert activitats per al
desenvolupament de competències per millorar
l’autoconfiança, la creativitat, la planificació i
organització, l’orientació a l’assoliment i la
negociació.
Així mateix, també hem fet acompanyament en
l’autoconeixement, la gestió del canvi,
l’emprenedoria.
A més, durant el confinament i degut a les
limitacions i els condicionants que tots/es coneixem
bé, hem creat les “Àgores despertadores”.

Uns espais virtuals de reflexió, intercanvi i
cocreació en els que hem abordat diferents
temàtiques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salut i benestar en temps d'incertesa
La motivació i la gestió del post-confinament
La solitud en temps de confinament
Com puc afrontar una pèrdua en confinament?
El poder de la vulnerabilitat per gestionar la
incertesa
Pla d'acció per gestionar el confinament
Com viu les relacions en temps de confinament?
Com m'adapto i aprenc de la incertesa?
Com cuidar-me en temps d'alarma?
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Eines formatives

116 participants

4 accions
A aquests col·lectius els oferim eines formatives en
clau de Coaching, Ecologia Emocional i
Pedagogia Sistèmica, entre d’altres. Despertem la
motivació per aprendre i incorporar recursos, ja
que treballem des del learning by doing, buscant la
seva aplicació immediata.

En la nostra experiència professional acompanyant
persones en processos de canvi i com a
facilitadors/es de grups,detectemalgunes
necessitats que els i les professionals que treballen
acompanyant persones es troben en el seu dia a dia
laboral ja sigui des de l’àmbit educatiu,
organitzacional, empresarial, sanitari, social i/o
personal-, ocupacions i llocs de treball que
desenvolupen treballadors/es amb unes habilitats i
competències comunicatives i relacionals elevades.

Generem un context d’aprenentatge potenciador
i molt accessible, lúdic i a mida del procés de
desenvolupament. Partint sempre de la pròpia
expertesa, de les cerques i necessitats de cada
persona. Treballem per generar un canal de
reconeixement perquè flueixi l’aprenentatge,
propiciant una millor comunicació i gestió
emocional.
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Aliances
Enguany hem comptabilitzat fins a un total de 31
col·laboracions professionals, aliances que impulsen el
sentit del nostre accionar i en multipliquen el seu impacte.

Els compromisos i les aliances ens permeten
sumar esforços i guanyar oportunitats
d’aprenentatge gràcies a poder-nos apropar a
col·lectius més específics amb les millors
garanties.
Seguim treballant amb la línia educativa d’El
despertador de la mà del projecte Com
aprenem en aliança amb l’Associació Dinàmic.
Un projecte que, sota la coordinació de Jordi
Esqué i Elisabet Alguacil, ofereix un espai
d’acompanyament amb la voluntat que els
centres educatius siguin veritables comunitats
d’aprenentatge per créixer, amb el
protagonisme de to tes les actrius i tots els
actors: docents, famílies i alumnat.
D’una altra banda, hem celebrat un any més
de vida de la UTE D-Coaching que ens ha permès oferir el servei de coaching laboral per a
dones de Barcelona Activa. En aquest segon
any del servei, corresponent al curs 20192020, hem acompanyat a unes 500
participants.
Hem seguit afiançant la nostra relació amb
l’Institut Ecologia Emocional-Fundació Àmbit,
mantenint la col·laboració amb el Màster
d’Ecologia emocional, que compta amb l’Anna
Soriano, codirectora d’El despertador,dins de
l’equip docent que l’imparteix.
I hem seguit col·laborant amb Bizarre Escape
Room cocreant “escapades” per equips.
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Comunicació
Agraïm el suport d’una comunitat
despertadora que suma una audiència
de 28,400 persones

Fer balanç d’un any de treball ens dóna
l’oportunitat de traduir allò que ens indiquen les
xifres per aprendre’n. També ens ajuda a prendre
decisions per tal que l’experiència comunicativa
sigui enriquidora per a totes les parts implicades.

Escoltar, entendre, explicar, transmetre, difondre,
compartir i triar el millor canal i format possible
per establir una bona conversa i comunicació és
part de la nostra feina, així com crear contingut
de valor que ens enriqueixi mútuament.

16.151 visitants

1.065 seguidors/es

1.800 followers

4.880 visualitzacions

890 followers

923 escoltes

1.160 followers

1.300 subscripcions

220 seguidors/es
També volem destacar i agrair el suport que hem obtingut al llarg de 2020 per confeccionar els continguts
dels diferents canals d’El despertador, on hi han participat 16 persones:
Jordi Esqué · Anna Soriano · Maricel Ruiz -Jordi Muñoz · ElisabetAlguacil - Marta Castro · Natalia Vázquez·
Núria Chiva · Vera Santos - Lourdes Tomás · Gisela Oliva · Quim Chico · Verónica López · Sergi Bañeras ·
Míriam Martí · Maria Chico.
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Fem xarxa amb...

Administració Pública

Àmbit educatiu

Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda
Ajuntament Mataró
Barcelona Activa
Ajuntament de Viladecans
Fundació Barberà Promoció
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Consell Comarcal del Baix Empordà
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament Palau de Plegamans
Cambra de comerç de Girona

Prat Educació
Fundació Pere Tarrés
Tecnocampus – Mataró
Universitat de Girona
Escola Vedruna
Escola Roser Capdevila
Escola Joan Maragall
Liceu Francès

Fundacions/ONGs/Entitats

Empreses
Uetus Veterinaris
Mandiram
Trivu
Aigües de Barcelona

Plataforma Unitària Contra les Violències de les dones
Creu Roja
Fundació Àmbit
Fundació EnriquetaVillavecchia
Fundació Nous Cims
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T’escoltem!
Escoltem i agraïm profundament els testimoniatges que ens
regaleu perquè omplen de sentit la nostra vocació de servei.

“M'ha encantat la formació, espectacular el
contingut, el formador, l'actitud i l'ambient que ell
sol va crear. L'organització perfecte. Un èxit”.
(participant del taller ‘Motiva’t per a l’acció’)

“El model competencial és molt complex i l'ha
simplificat molt bé perquè amb poc ho podem
posar en pràctica”. (participant del Competlab de
Mataró)

“Per mi va ser una experiència de 10! Es va crear
un ambient magnífic i en Jordi és espectacular.
Espero poder tornar a repetir l'experiència!.
HAURIA DE PARTICIPAR-HI TOTHOM!.” (participant
del taller Despertant la Creativitat)

Aplicando la escritura, cómo nos ha enseñado
Natàlia, he conseguido desbloquear mi visión
“victimista” y me ha dado fuerzas y herramientas
para conocerme mejor y vivir más
coherentemente con lo que siento y deseo”.
(participant del taller “Escriptura per escoltar-te”)

“El treball en equip en fa més grans, ens ajuda a
créixer. He après a valorar més el treball en equip.
Intentar escoltar més , saber delegar i confiar més
amb la resta de companys”.
(participant del taller de cohesió d’equips)
“El curs de cohesió de grups m’ha ajudat a
conèixer eines pràctiques molt útils en el treball
per competències. L'ús de preguntes per detectar
competències i eines útils a treballar i defensar per
part dels usuaris dels serveis. M’ha agradat el
dinamisme i la naturalitat amb la que s'han
treballat continguts molt útils per el nostre dia a
dia”. (participant del taller de cohesió d’equips)

“Gràcies a aquest curs he conegut millor el
significat del teletreball, compartir experiències
molt similars amb els companys/es i conèixer
eines que poden facilitar el dia a dia”
(participant del taller relacionat amb les
competències de treball en remot)
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Moltes gràcies!
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