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Experimenta la
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Programa per multiplicar el teu talent empresarial

El programa EXPERIMENTA LA CAMBRA és un programa
enfocat a incrementar les capacitats directives a través de
viure i participar d’una experiència.
Un programa Teòric-Pràctic per adquirir coneixement a través
de l'experiència,participant activament de diverses activitats
relacionades amb el món de l'empresa i la cultura.
Aprendre, participar, compartir idees al voltant d’un tema
”força” central generant coneixement fluid a través de
l'actuació directa.

«M'ho van explicar i ho vaig oblidar,
ho vaig veure i ho vaig aprendre,
ho vaig fer i ho vaig entendre»

Confucio

Continguts del
Programa
El programa Experimenta la Cambra es desenvolupa en 4 mòduls claus de la
gestió empresarial orientats a multiplicar els resultats i garantir la viabilitat del
projecte empresarial en el futur.
Mòduls del programa:
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La importància del Pla
Estratègic en el
Desenvolupament del
Negoci

Una nova visió dels
RRHH. La importància
del desenvolupament
dels valors en els equips
de l’empresa

Organitzacions
orientades al client. La
Importancia dels hàbits i
comportament del
consumidor per generar
uma experiencia de
compra satisfactoria

La creativació®, com a
repte de futur per
garantir la sostenibilitat
de les organitzacions
innovadores

Continguts del
Programa
Per a cada temàtica empresarial escollirem una temàtica experiencial relacionada,
un personatge rellevant, una activitat lúdica, un cas d'èxit i un entorn a on portar-la a
terme.
Mòduls i Temàtiques Experiencials del programa:

1

2
ESTRATÈGIA

1

EMPOWERMENT

2
EL VI

LA NAVEGACIÓ

3

4

ORIENTACIÓ AL

3

CLIENT

ELS HÀBITS

CREATIVACIÓ

4
LES IDEES

ESTRATÈGIA I VALORS
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ESTRATÈGIA I VALORS
DE LES ORGANITZACIONS

el

Vi

El vi és la beguda obtinguda del raïm mitjançant la
fermentació alcohòlica del seu most a través d’un complex
procés de transformació.

El procés d’elaboració d'un vi ha anat afegint cada vegada
més elements a mesura que s’han anat experimentant i
adquirint millors coneixements sobre els seus processos.
Des de la selecció de les varietats, al tipus de conreu, des de
la verema a l'embotellat, la producció del vi és el resultat
d’un procés delicat i laboriós que requereix cura i
dedicació, al final del qual obtindrem un producte adequat.
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ESTRATÈGIA I VALORS
DE LES ORGANITZACIONS

LA TEMÀTICA EMPRESARIAL

LA TEMÀTICA EXPERIENCIAL

La importància del Pla Estratègic en el
desenvolupament del negoci.

El procés d’elaboració d’un bon vi, des de
la planificació dels objectius, el cultiu i
cura del raïm, fins al seu embotellat.

Sessió tècnica sobre els continguts d’un
Pla Estratègic, línies d'actuació, definició i
quantificació d'objectius, avaluació dels
resultats.
Nova Group.

Realitzant una analogia amb el pla
estratègic de l'empresa.
Personatge

ESTRATÈGIA I VALORS
DE LES ORGANITZACIONS
EL PERSONATGE
RELLEVANT
Josep Roca, la ment líquida del
Celler de Can Roca.
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ESTRATÈGIA I VALORS
DE LES ORGANITZACIONS

EL CAS D'ÈXIT. L’ENTORN DE
REALITZACIÓ
Visita al Celler i exposició del cas d’èxit “El procés
de comercialització d’un producte excel·lent”
Cellers Espelt.
Empordà_Tramuntana_Sauló_Rauxa_Raïm_
Pagès_Geni_Celler_Ví_Diví
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EMPOWERMENT,
UNA NOVA VISSIÓ DELS RRHH
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EMPOWERMENT,
UNA NOVA VISIÓ DELS RRHH

2

Travessa

la

Navegant en solitari amb l'única companyia de les ones, el mar
és com un desert. En un moment penses que formes part d'allò
i et sens immensament feliç. Aquesta relació alliberadora és un
consol.
Els valors són els fonaments per aconseguir l'objectiu de
creuar l'oceà a bord d'una petita embarcació en aquesta
immensitat.

Al final, l'esforç té recompensa i després d'haver lluitat sobre el
mar i sota una pluja torrencial, l’objectiu perseguit ha conclòs.

EMPOWERMENT,
UNA NOVA VISIÓ DELS RRHH
EL PERSONATGE
Anna Corbella el 2009, va finalitzar la
mítica Transat 6,50, el seu primer gran
repte oceànic, aconseguint ser la
primera espanyola amb una regata
transoceànica en solitari.
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EMPOWERMENT,
UNA NOVA VISIÓ DELS RRHH

LA TEMÀTICA EMPRESARIAL

LA TEMÀTICA EXPERIENCIAL

La importància del desenvolupament de
valors en els equips de l'empresa per
desenvolupar l'autonomia de les
persones.

Visita al museu de la pesca de Palamós,
exposició del cas d’èxit.
Travessia en veler per la badia de Palamós
amb Anna Corbella.

Esforç, motivació i compromís.

Sortida des de Port Marina en col·laboració
amb l‘Escola Nàutica.

Josep Mas
(The Art of New Management)

EMPOWERMENT,
UNA NOVA VISIÓ DELS RRHH

EL CAS D’ÈXIT
AUSA ha estat escollida com una de les
millors empreses on treballar a Espanya
per cinquena vegada consecutiva.
Seleccionada en la llista Great Place
to Work.
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ORIENTACIÓ AL CLIENT, ORGANITZACIONS
ENFOCADES DE FORA A DINTRE
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ORIENTACIÓ AL CLIENT, ORGANITZACIONS
ENFOCADES DE FORA A DINTRE

els

Hàbits

Els Hàbits són sistemes de normes duradores i transferibles que
integren les experiències passades i futures. Estructurant les
percepcions, les apreciacions i les accions de les persones.
Aquests hàbits compartits per persones amb posicionaments propers
en la societat, condicionen uns gustos i unes pràctiques que
defineixen diferents estils de vida.
L'anàlisi dels hàbits de consum ens permet oferir productes i serveis que
satisfacin millor les seves necessitats, motivacions, percepcions i
actituds que són compartides pels membres d’un mateix grup.
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ORIENTACIÓ AL CLIENT, ORGANITZACIONS
ENFOCADES DE FORA A DINTRE
EL PERSONATGE
Eudald Carbonell i Roura (Ribes de
Freser) és arqueòleg, antropòleg i
paleontòleg.
Des de l'any 1999, ocupa la càtedra de
Prehistòria de la Universitat Rovira i
Virgili i és Director del IPHES.
Actualment és codirector del jaciment
d'Atapuerca.
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ORIENTACIÓ AL CLIENT, ORGANITZACIONS
ENFOCADES DE FORA A DINTRE

LA TEMÀTICA EMPRESARIAL

LA TEMÀTICA EXPERIENCIAL

La importància de conèixer els hàbits i
comportaments del consumidor per
generar una experiència de compra
satisfactòria.

Visita al jaciment arqueològic de Empúries
amb Eudald Carbonell.

Alfons Cornella
Infornomia

Les pautes de comportament com element
clau per al desenvolupament de les antigues
civilitzacions.
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ENFOCAMENT AL CLIENT,
DE FORA CAP A DINTRE

EL CAS D’ÈXIT
La Fageda, productors d’iogur i gelats.
«El nostre èxit empresarial és la millor
eina per a l'èxit social dels empleats»
Cristobal Colón
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EL CAMÍ
A LA CREATIVACIÓ

4
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EL CAMÍ
A LA CREATIVACIÓ®

les

Idees

En un mercat global, tot pot ser copiat, l'única cosa que no pot
ser copiada és la creativitat de les persones.

El que realment fa diferents a les empreses és la creativitat dels
seus equips. Una organització no pot ser innovadora sense
comptar amb persones que aportin noves idees, persones que es
realitzin preguntes diferents i aportin noves solucions.
No es tracta de realitzar grans canvis tecnològics sinó tant sols de
detectar petites oportunitats on els altres simplement ho veuen tot
igual i romanen indiferents.
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EL CAMÍ
A LA CREATIVACIÓ®

LA TEMÀTICA EMPRESARIAL

LA TEMÀTICA EXPERIENCIAL

El nou camí de la Creativació ® (creativitat
+ innovació sistematitzada i
democratitzada) com a repte per garantir
el futur i la sostenibilitat de les
organitzacions.

Visita al Centre de Paracaigudisme Skydive
de Empuriabrava per conèixer els detalls
de l'esport i on els assistents que ho
desitgin podran realitzar un salt d'iniciació
en tàndem.

Nova Group

“La ment és com un paracaigudes, només
és útil si està oberta”
Josep Lagares

EL CAMÍ
A LA CREATIVACIÓ®
EL PERSONATGE
Josep Lagares. CEO de Metalquimia
on ha creat un model de negoci basat
en la Creativiació.
Generació d’idees i Innovació de forma
sistematitzada i socialitzada a tota
l’empresa.
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EL CAMÍ
EL CAMÍ
A LA CREAIVACIÓ ®
A LA CREATIVACIÓ

EL CAS D’EXIT
METALQUIMIA empresa especialitzada
a oferir als seus clients solucions
integrals "claus en mà" per a la
fabricació de productes carnis, i amb
més del 90 % de les seves operacions
en els mercats internacionals, que s'ha
convertit en un centre de referència
mundial per a l'estudi de la Ciència i
Tecnologia de transformació de la Carn.
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