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CURS 
SUPERIOR 
PER A: 
LÍDERS D'ALT 

RENDIMENT. 
 

 

Grup CIEF i la Cambra de Comerç de 
Valls et conviden a la Màster Class de 
presentació del Curs Superior: Líders 
d'alt rendiment. La màster class serà 
eminentment pràctica i es durà a terme a 
la seu de la Cambra de Comerç de Valls . 
Si les anteriors edicions te les vas perdre, 
ara tens una nova oportunitat. Reserva la 
teva plaça. 

   

 

 

 

  

 

  

 

El Curs Superior de Líders d’alt rendiment desenvolupa l’eficiència professional i personal 
que permet afrontar reptes de la realitat actual per assolir resultats de negoci i liderar equips 
guanyadors. Per aquest motiu el projecte es dirigeix a: 
  
- Persones que prenen decisions a les empreses i les organitzacions 
- Persones que gestionen equips 
- Emprenedor-es 
- Persones que desitgin ampliar la seva visió estratègica de negoci 
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Metodologia  
 

El desenvolupament competencial de Líders d’alt rendiment abasta el coneixement i treball 
des de diferents perspectives, donat que la riquesa de l’aprenentatge ens arriba des de 
nombroses fonts. 
- En aquest Curs Superior les metodologies amb les que treballarem són: 
- Perfil de Lideratge MBTI® 

- Coaching Transformacional : Grupal i Individual 
- Business Case  
- E-Learning 

- Pla d’Acció Personal: Transferència al lloc de treball 
 

 

Equip docent 

 

L’equip de consultors i formadors que lideren el projecte són professionals altament 
qualificats, amb certificacions com a coaches 

Tots ells destaquen per la seva trajectòria en contexts Organitzacionals i empresarials tant en 
l’àmbit del trainning com en el de la consultoria i l’acompanyament en processos de canvi. 

 

Inscripcions  
 

 

Dia i horari: 22 d'octubre de 9:30 a 12:00 hores 

Lloc de celebració: Cambra de Comerç de Valls, C/Jacint 
Verdaguer, 1 43800 Valls 

Informació i reserves:  
Dep. de Formació Cambra de Valls - 977 600909 ext. 21 
Dep. Marketing Grup CIEF - 977 3124363 ext. 109 

*Places limitades. Preguem feu la vostra reserva via mail o telefònica. 
Vull inscriure'm a la màster class. 

 

Descarregar presentació  
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