PROGRAMA DE FOMENT DE LA FORMACIÓ A LES EMPRESES
www.formacioempresessantboi.com

JORNADA:
Detectar necessitats de formació. Eines i estratègies per a millorar els
nostres plans de formació.
Destinataris
Empreses interessades en millorar la formació dels seus treballadors.
Objectius a treballar
- Reflexionar sobre els processos i estratègies que utilitzem per a detectar les necessitats de
formació a les nostres organitzacions.
- Conèixer diferents estratègies de detecció de necessitats i identificar-ne les seves potencialitats.
- Valorar la l’organització de processos col·laboratius de detecció de necessitats en les nostres
organitzacions.
- Detectar els principals valors i obstacles en un procés col·laboratiu de detecció de necessitats, i el
nostre paper com a responsables de formació en aquest procés.
Continguts
- La detecció de necessitats de formació i el seu paper en la generació del pla de formació.
- Les estratègies normatives i les estratègies col·laboratives: avantatges i inconvenients.
- Les estratègies col·laboratives per detectar necessitats de formació.
- Com incorporar processos col·laboratius a les nostres organitzacions.
Metodologia
Es treballarà a partir de:
- La pròpia experiència dels participants. En aquest sentit, sol·licitem que el dia de l’acció formativa
porteu, si és possible, els instruments que la vostra organització té per detectar les necessitats de
formació.
- Casos d’èxit i casos de “no tant”;
- Participació activa i directa en diferents activitats d’aula.
Formadora
-

Sra. Núria Serrat Antolí
Professora col·laboradora de UManresa-Fundació Universitària del Bages. Assessora institucions
públiques i empreses privades en el disseny i desenvolupament de projectes de formació. Doctora
en Pedagogia i professora i investigadora de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de
Barcelona.
Lloc i data
Dijous, 22 d’octubre de 15,30 a 20 h. (4,5 hores presencials)
Casal La Gralla. Plaça dels Gegants, s/n. 08830 Sant Boi de Llobregat
Inscripcions
Enviar correu a Susana Bueno sbueno@coressa.cat
Més informació al tel. 93.652.98.30 o www.coressa.cat
Jornada 100 % subvencionada. És necessari inscripció. Places limitades.
Les accions estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de
suport al desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social Europeu, segons l’ordre
EMO/258/2014, de 5 d’agost.

