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PRESENTACIÓ 

Entre els conceptes clau que tot formador ha de dominar, 
trobem termes com didàctica, formació, aprenentatge. Aquest 
Curs es proposa facilitar la informació necessària i oportuna per 
emprendre la tasca específica i especialitzada de qualsevol 
professional vinculat amb tasques formatives. 
 
Aquesta informació pot ser diversa, ja que és previsible que les 
necessitats formatives dels futurs formadors, valgui la 
redundància, variïn en funció dels coneixements i de les 

experiències prèvies que es tinguin en aquestes arts. Per això, tractarem en aquest Curs d'oferir 
informacions que puguin ser útils tant per als que tenen experiència com per als que s'inicien en 
aquest camp. 
 

Es una oportunitat per acostar-se al nucli del futur exercici professional: la formació, l'acció de 
formar els altres, en definitiva, l'ensenyament. 
 

El formador es qui genera en altres una nova forma per conèixer, comprendre i operar al món, a 
través de l'adquisició de coneixement, la integració d'habilitats i l'adopció de l'actitud adequada, 
per aconseguir l'autèntic aprenentatge que permet els millors resultats, formar persones per 
millorar com a persones i com a professionals. 
 
OBJECTIUS DEL CURS   
Els objectius que es pretenen aconseguir amb el Curs de "Formació de Formadors" són els 
següents: 

 

• CONSCIENCIAR als formadors que qualsevol matèria és susceptible d'impartir-se de 
forma dinàmica i eficaç 

 

• DOTAR als formadors dels coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per a 
l'animació eficaç de la formació. 

 

• DESENVOLUPAR en els formadors les habilitats comunicatives per tal de provocar en 
els alumnes, una actitud de conscienciació i reflexió sobre els temes impartits. 

 

• ACONSEGUIR les habilitats necessàries que permetin al formador dirigir i controlar 
tant grups reduïts com a grans grups. 

 

• PRACTICAR (escenificar) a l'aula una sessió formativa per tal d'analitzar els aspectes 
positius i àrees de millora de cada un dels formadors. 

 
VALOR AFEGIT. ¿PER QUÈ HE D´ASSISTIR AL CURS? 
Per aconseguir millorar aquesta competència: 
 

- Si en el meu treball professional he de formar i ensenyar a algú o a un grup de persones, 
- Si sóc formador i vull reforçar els meus coneixements i habilitats, 
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- Si dirigeixo a persones i sóc conscient de la importància de saber com formar a les persones, 
- Si vull encaminar el meu futur professional cap a la docència, la formació tan en l´empresa com 
a autònom. 
 
 
 
 
PARTICIPANTS.  
El Curs va destinat a totes aquelles persones que ajuden i volen ajudar a les persones a millorar 
les seves competències professionals i a créixer a través de la formació, de l´entrenament, de la 
direcció de persones i gestió d´equips. Així com les persones que es dediquen o es volen dedicar 
a la formació: 
- Directors de Formació,  
- Directors de Recursos Humans,  
- Responsables de Departament,  
- Formadors Interns, Tutors, Mentors, 
- Professionals autònoms del mon de la consultoria i formació 
 
PROGRAMA 
El programa està enfocat des del punt de vista del formador, de l´alumne i de la interacció de 
tots dos en un espai formatiu (aula, lloc de treball...) 
 
1. EL PARTICIPANT A LA FORMACIÓ 
 1.1 Característiques de l'alumne adult 
 1.2 La formació de l'alumne adult 
 1.3 Coneixement del participant en la formació 
 1.4 Teories de l'aprenentatge i mètodes pedagògics 
 1.5 Mètode C.H.A. 
 1.6 Efecte Pigmalió 
 
2. EL FORMADOR EN LA FORMACIÓ 
 2.1 Qualitats del formador 
 2.2 Eines del formador 
 2.3 Estils de formador 
 2.4 Com adaptar-se al participant 
 2.5 Desaprendre per aprendre 
 
3. INTERRELACIÓ FORMADOR - ALUMNE 
 3.1 Processos de comunicació 
 3.2 Barreres en la comunicació formador - alumne 
 3.3 L'escolta en la comunicació 
 3.4 Comunicació verbal i no verbal 
 3.5 Influència de la formació en el procés formatiu 
 
4. LA FORMACIÓ A L'AULA 
 4.1 Metodologia pedagògica: Guia didàctica 
 4.2 Suports didàctics 
 4.3 Presentacions en públic 
 4.4 Control de situacions 
 4.5 Avaluació de la formació 
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METODOLOGIA DEL TALLER 
La metodologia pedagògica es basa en "aprendre fent" "learning by doing" per tal que el 
participant  desenvolupi, descobreixi i experimenti a l'aula i ho porti a la pràctica. L'objectiu és 
que el participant sigui el protagonista del seu propi aprenentatge i del seu propi canvi. 
 
S'utilitzen eines, dinàmiques, exercicis que fan que les sessions siguin molt pràctiques i 
d´aplicació immediata.  
 
AVALUACIÓ D´APROFITAMENT 
Avaluació a través de l'entrenament a l'aula 
 
DURADA 
La durada es de 40 hores (13 sessions de 3 hores). La durada de les dues darreres sessions serà 
de 3:30´h. 
 
DATES D’ IMPARTICIÓ. Del 22 de gener 2018 al 23 d´abril de 2018 
 
HORARI. Els dilluns de 17:00h. a 20:00 h. 
 
 

EXPERT: XAVIER ESTEBAN FRADERA 
 

Consultor, formador i coach d’empreses, des de fa més de 20 anys. 
Especialitzat en l’Àrea d’Habilitats i Millora de les Competències 
Professionals. 
 

- Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona.  
- Diplomat en Màrqueting per Arthur Erickson de Madrid.  
- Formació en Recursos Humans i Desenvolupament de les Persones per  
  l´ Universitat de Barcelona.  
 

Va ser Director de Formació en els Laboratoris Lacer (Indústria Farmacèutica) i Director de 
Recursos Humans i Desenvolupament de les Persones a Font Packaging Group (Sector Gràfic). 
 
Activitat acadèmica 
És Professor de Màrqueting a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i professor visitant 
en Habilitats Directives a l’Institut Tecnològic de Monterrey (TEC) de Mèxic DF. 
 
Va ser professor col·laborador a l'Escola de Negocis IL3 de la Universitat de Barcelona, de la 
Facultat de Farmàcia i professor col·laborador a la Universitat Pompeu Fabra (IdEC). 
 
Experiència en la impartició de Cursos de Formació de Formadors a: 

• Empreses sector: farmacèutic, salut, dental, gràfic, automoció, informàtic. 

• Coaching a persones que han de parlar amb públic. 

• Universitat Internacional de Catalunya (UIC). 

• Col·legis Professionals. 

• Emprenedors. 

• Pimes. 
 


