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Seguint amb la nostra ferma convicció d'impulsar el desenvolupament personal i professional de qui
ens atorga la seva confiança, us oferim ara els nostres programes
per aquest segon semestre del 2019.
Compartirem espais per posar en pràctica i integrar de forma vivencial,
eines personals i professionals de desenvolupament.
CONTINGUTS
MODALITAT 1
Programa d’Autoconeixement i
Desenvolupament Directiu
(PADD I )
Màxim 15 participants - 25 hores lectives
Pàg. 3
MODALITAT 2
Programa d’Autoconeixement i
Desenvolupament Directiu
(PADD II )
Màxim 10 participants - 25 hores lectives
Incorpora Insights Discovery
Pàg. 4
MODALITAT 3
Programa d’Autoconeixement i
Desenvolupament Directiu: ARA l’EQUIP
(PADDEQ)
Màxim 10 participants - 15 hores de treball conjunt
Incorpora Insights Discovery
Pàg. 5 i 6
MODALITAT 4
L'AUTOCONEIXEMENT a través del Insights Discovery
(ID)
Amb Sessions de Coaching personalitzades
Incorpora Insights Discovery
Pàg. 7
INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ
Pàg. 8
ANNEX
Model d’Informe Personalitzat i continguts específics treballats a través de la
Metodologia Insights Discovery
inclosos a les modalitats 2, 3 i 4.
Pàg. 9

Les propostes de Desenvolupament que es mostren a continuació,
les podem oferir també en la seva modalitat In Company,
d’acord a la necessitat concreta dels nostres Clients.
Com accions formatives, aquests Programes
es poden incloure en les bonificacions
gestionades a través de la FUNDAE.
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21ª Edició – Octubre 2019

MODALITAT 1
Programa d’Autoconeixement i
Desenvolupament Directiu
(PADD I )

Dates:
4, 11, 18 i 25 d’octubre, més una sessió de seguiment, transcorreguts 3 mesos.
Horari:
De 9 a 14hs / 25h lectives.
Lloc:
Casa Convalescència, Sant Antoni M Claret 171, (Barcelona).
Modalitat: Presencial. Amb suport i participació a través de l’Aula Virtual.
Col·lectiu: Màxim 15 participants.
Direcció del Programa i Monitores:
Tina Martínez. Psicòloga i Coach, experta en desenvolupament de les persones.
Cristina Duran, Pedagoga i Tècnica de Formació i Recursos Humans
Inversió Econòmica: La participació en el Programa suposa un import de 1.150,00€ per assistent,
a abonar amb anterioritat a l’ inici del Programa.
Com acció formativa, es pot incloure en les bonificacions gestionades a través de la Fundae.

Adreçat a
Directius i Comandaments que cerquen el coneixement i l’adquisició de noves eines i recursos pel
lideratge de persones i equips. Professionals que assumeixen aquesta responsabilitat per primer cop o
que no han tingut l’oportunitat de participar en una formació vivencial i pràctica envers el rol de líder.
Metodologia formativa
Basada en la vivència de les diferents experiències compartides, mitjançant la utilització de
procediments de formació activa i coaching. S’afavoreix l’autoreflexió i els exercicis individuals i grupals
que permeten al participant, aprendre a través del descobriment, la vivència personal i la interacció
amb la resta del grup i que faciliten de forma molt clara, canvis de comportament i l'adquisició de nous
hàbits de conducta.
L’Equip Consultor
realitza una entrevista
prèvia individual amb
cada participant, per tal
d’obtenir informació
directa sobre les seves
necessitats i expectatives
envers els continguts
centrals del Programa.

Personalització del
Programa amb
ajustament i
priorització de
continguts d’acord
amb les
característiques
individuals i del grup.

Inici del Programa
presencial de Formació
i Desenvolupament
Directiu , que transcorre
durant 4 jornades.
Amb suport
d’Aula Virtual en
tot el Programa.

Sessió col·lectiva de
seguiment i valoració
del Compromís
d'aplicació pràctica al lloc
de treball, transcorreguts
3 mesos, des de la
realització de la
4ª jornada.
Aquesta seria la 5ª i
última jornada.

Continguts genèrics del programa
Lideratge, el repte de conduir persones, una nova òptica: Lideratge orientat a persones.
Valors i principis. De grup a equip eficient. Gestió del canvi.
EINES facilitadores:
L’automotivació i l’enfocament interior positiu. Preparació, vs improvisació. Atrevir-se, controlant el risc.
Comunicació. Escolta activa. Preguntes poderoses. Presentacions eficaces.
Empatia i confiança. Construir des de la diversitat.
Acompanyament, avaluació i desenvolupament de les persones.
Resolució de conflictes. Comunicar decisions.
Organització del temps: Delegar. optimització de reunions.
Introducció bàsica al Coaching i a la Intel·ligència Emocional.

INSCRIPCIÓ OBERTA:
CAL OMPLIR LA BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ QUE ADJUNTEM
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6ª Edició – Novembre 2019

MODALITAT 2
Programa d’Autoconeixement i
Desenvolupament Directiu
(PADD II )

Dates:
Horari:

8, 15, 22 i 29 de novembre, més una sessió de seguiment , transcorreguts 3 mesos.
De 9 a 14hs / 25h lectives, més 2 hores de Coaching individual per a cada participant,
sempre que aquest voluntàriament així ho decideixi.
Lloc:
Casa Convalescència, Sant Antoni M Claret 171, (Barcelona).
Modalitat: Presencial. Amb suport i participació a través de l’Aula Virtual. Inclou 2 sessions de Coaching
individual a cada participant, totalment voluntàries i l’aplicació del qüestionari
Insights Discovery d’Autoconeixement i perfil relacional.
Col·lectiu: Màxim 10 participants.
Direcció del Programa i Monitores:
Tina Martínez. Psicòloga i Coach, experta en desenvolupament de les persones.
Cristina Duran, Pedagoga i Tècnica de Formació i Recursos Humans
Inversió Econòmica: La participació en el Programa suposa un import de 1.600,00€ per assistent,
a abonar amb anterioritat a l’ inici del Programa.
Tarifa especial: 1.360,00€, per a ex-alumnes d’alguns dels nostres Programes de Desenvolupament.
Com acció formativa, es pot incloure en les bonificacions gestionades a través de la Fundae.

Adreçat a
Professionals amb trajectòria directiva i de comandament, que volen aprofundir en el seu
Autoconeixement i alhora obtenir eines i dur-les a la pràctica envers la relació i interlocució amb els
equips a liderar. Molt especialment adreçat a tots els ex-alumnes que han participat en algun dels nostres
Programes de Desenvolupament Directiu.
Metodologia formativa
Es tracta d’una formació vivencial, molt pràctica i totalment adaptada als casos i situacions reals que cada
participant exposarà i treballarà. S’inclou en aquest segon cicle, la realització i el treball individual i en el
grup, del qüestionari Insights Discovery, per a l' Autoconeixement i la comunicació i interrelació efectiva
amb els altres i en els equips. Aquest qüestionar el respondrà cada participant amb anterioritat a la primera
de les jornades de formació.
Realització prèvia
on-line del qüestionari
Insights Discovery (ID).
Es fa també entrevista
prèvia individual amb les
persones que no hagin
estat ex-alumnes dels
nostres Programes.

1ª i 2ª jornades.
s’inicia el treball de
l’Autoconeixement , la
percepció dels altres i de
l’entorn del dia a dia.
S'elabora el
mapa del grup.

3ª i 4ª jornades.
cada participant
presentarà
un cas real del seu dia
a dia, decidit per ell i
d’acord als indicadors
treballats prèviament.

Sessió col·lectiva
de seguiment i valoració
del compromís
d'aplicació pràctica al lloc
de treball, transcorreguts
3 mesos, 5ª jornada.
Abans d’aquesta última
jornada es fan les 2
sessions de Coaching
Individual.

Continguts genèrics del programa
Reflexió i impuls de l’Autoconeixement sobre on es troba cada persona i on se situa, on creu que es pot
reconèixer. Autovaloració i valoració dels altres, a través del diàleg i posada en comú de les percepcions i
observacions que es produiran. No sempre la pròpia valoració coincideix amb la percepció que trasllades i
els altres tenen de tu. Treball sobre el propi grup assistent al Programa, quines característiques té? Què
cal impulsar? Què cal controlar? Què cal fer aparèixer? Què pot fer falta bloquejar? Què serà allò que se li
doni millor? Què serà més difícil? Quin seria el seu pla de millora per assolir un objectiu concret?
Es tracta de vivènciar i posar en pràctica com treballar les interrelacions, les influències, l’acompanyament,
el feedback i el lideratge, per afavorir el desenvolupament dels participants en el seu dia a dia.

INSCRIPCIÓ OBERTA:
CAL OMPLIR LA BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ QUE ADJUNTEM
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Modalitat 3
Programa d’Autoconeixement i Desenvolupament Directiu:
Ara L’EQUIP
(PADDEQ)
Dates i horaris sessions: A concretar amb el Client, d’acord a la seva necessitat.
Es tracta d’una dedicació presencial d’un total de 15 hores, distribuïdes en 3 sessions inicials i una
quarta a realitzar transcorreguts 4 mesos, distribució sempre decidida conjuntament amb el Client.
Lloc: Instal·lacions acordades conjuntament amb el Client.
Modalitat: Presencial. Amb suport i participació a través de l’Aula Virtual. Inclou l’aplicació del
qüestionari Insights Discovery d’Autoconeixement i perfil relacional, per a cada participant.
Col·lectiu: Màxim 10 persones.
Direcció del Programa i Monitores:
Tina Martínez. Psicòloga i Coach, experta en desenvolupament de les persones.
Cristina Duran, Pedagoga i Tècnica de Formació i Recursos Humans.
Inversió Econòmica: La participació en el Programa suposa un import de 900,00€ per assistent,
a abonar amb anterioritat a l’ inici del Programa.
Tarifa especial: 765,00€, per a ex-alumnes d’alguns dels nostres Programes de Desenvolupament.
Descompte addicional: amb la inscripció de més de 6 persones d’una mateixa Organització, es gaudeix
d’un descompte especial del 5% sobre el total de la factura
Com acció formativa, es pot incloure en les bonificacions gestionades a través de la Fundae.
Adreçat a
Es centra en la intervenció sobre un EQUIP REAL o COL·LECTIU de treball, on es comparteixen
objectius i responsabilitats i que juntament amb el seu Líder o Comandament, decideixen impulsar
canvis comportamentals i de relació que aportin una clara millora en l’èxit global conjunt i en el
desenvolupament de les persones que integren aquest EQUIP.
Es pretén afavorir el COMPROMÍS d’un canvi real adreçat a potenciar l’EQUIP, donant visibilitat al
que aquest canvi efectiu comporta i consolidant la seva evolució.
Metodologia del treball
Es tracta d’una formació vivencial, molt pràctica i totalment adaptada a les característiques concretes
de cada EQUIP participant. A través de la metodologia Insights Discovery i a partir del qüestionari que
cada participant realitzarà amb anterioritat a la primera de les jornades de treball conjunt, es treballa
sobre els rols de cada integrant de l’EQUIP i el posicionament del Líder. Es proporcionen eines i
tècniques que facilitin la Comunicació i l’Empatia, el Feedback i la Comprensió de la diversitat. Cal
produir canvis, facilitarem les “claus” més importants per tal de que es pugui produir el procés de
transformació de l’EQUIP, treballant sobre elements facilitadors per enfrontar adequadament aquestes
situacions de canvi, generadores d’inseguretats i sovint de conflictes.

Realització prèvia
on-line del qüestionari
Insights Discovery (ID).
Entrevista prèvia individual
amb el Líder/Comandament
per establir orientació més
concreta del Programa.

15 hores totals de
treball amb l’EQUIP,
D’una durada previsible
de 3 hores, revisable/
adaptable a les
circumstàncies en cada
EQUIP.

4 mesos d’aplicació
pràctica
del COMPROMIS de
desenvolupament/canvi
adquirit per l’Equip, amb
responsabilitats definides
en cada cas.

Sessió col·lectiva
de seguiment i
valoració de l’evolució
i del aconseguit
en relació al
COMPROMIS d’EQUIP
assumit.
Valoració global conjunta
de la incidència real del
Programa en
L’EQUIP.
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Continguts genèrics del programa:
Reflexió i impuls de l’Autoconeixement sobre on es troba cada persona i on se situa dins l’EQUIP, on
creu que es pot reconèixer. Autovaloració i valoració dels altres, a través del diàleg i posada en comú de
les percepcions i observacions que es produiran. No sempre la pròpia valoració coincideix amb la
percepció que trasllades i els altres tenen de tu.
Es treballa doncs sobre un EQUIP REAL i EXISTENT, quines característiques té? Què cal impulsar?
Què cal controlar? Què cal fer aparèixer? Què pot fer falta bloquejar? Què serà allò que se li doni millor?
Què serà més difícil? Quin seria el pla de millora per assolir un objectiu concret?
Es tracta de vivènciar i posar en pràctica cóm treballar les interrelacions, les influències,
l’acompanyament, el feedback i l'assumpció del lideratge, per afavorir el desenvolupament dels
participants en el seu dia a dia i en especial del conjunt de l’EQUIP.
Mitjançant la metodologia Insights Discovery, també es facilitaran eines per tal de poder reconèixer
l'entorn que envolta a la persona i alhora poder adaptar-se a la diversitat d’individus amb qui es relaciona.
Programa:
- Introducció envers el Insights Discovery, s’adaptarà en cada cas al coneixement previ que el grup en
pugui tenir d’aquesta eina.
- Aquest EQUIP, descripció i reconeixement de les seves característiques, on és la seva força, què li
cal impulsar
- Trets específics de l’estil de COMUNICACIÓ de l’EQUIP
- Trets específics de la pressa de decisions en l’EQUIP
- Què altera o no deixa evolucionar a l’EQUIP?
- Problema / Conflicte, cóm es gestiona en l’EQUIP?
- Pla d’ACCIO per l’EQUIP, COMPROMIS d’assumir en la pràctica del dia a dia i durant 4 mesos,
l’objectiu decidit conjuntament d’acord als rols i responsabilitats, les accions i els terminis definits,
amb l’ajuda de la metodologia Insights Discovery (GOAL).
- Sessió de seguiment i valoració de l’execució i posta en pràctica del COMPROMIS (passat 4 mesos)
- Valoració global conjunta de la incidència real del Programa en L’EQUIP i orientacions de
desenvolupament.

INSCRIPCIÓ OBERTA:
CAL OMPLIR LA BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ QUE ADJUNTEM
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MODALITAT 4
L’AUTOCONEIXEMENT a través del Insights Discovery
(ID)
Opció 4.1 Introducció al ID, conceptes bàsics, Autoconeixement i perfil personal
Dates:
Horari:
Lloc:
Modalitat:

Octubre / Novembre, pendent de concretar dates.
De 9 a 14 hores
Casa Convalescència, Sant Antoni M Claret 171, (Barcelona).
Presencial. Inclou:
- la realització On-Line del qüestionari Insights Discovery, a complementar en
15/20minuts.
- UNA SESSIÓ col·lectiva de 5 hores, amb la Introducció dels conceptes bàsics per
la interpretació del ID.
Col·lectiu: Màxim 15 persones.
Direcció del Programa i Monitores:
Tina Martínez. Psicòloga i Coach, experta en desenvolupament de les persones.
Cristina Duran, Pedagoga i Tècnica de Formació i Recursos Humans
Inversió Econòmica: La participació en la sessió suposa un import de 325,00€ per assistent.
S’estableix un 10% de descompte per a Ex-alumnes dels nostres Programes de Desenvolupament
Metodologia formativa: Es tracta d’una modalitat en la que s’ofereix una introducció envers el que
representa la metodologia ID, conceptes bàsiques que incorpora i s’afavoreix el plantejament i
resolució de dubtes sobre els Informes Individuals dels participants
Com acció formativa, es pot incloure en les bonificacions gestionades a través de la Fundae.

Opció 4.2

AUTOCONEIXEMENT. Amb sessions de Coaching personalitzades

Dates:
Horari:
Lloc:
Modalitat:

A sol·licitud
A concretar en cada cas.
Castillejos 349, Ent. 1ª, 08025 Barcelona
Presencial. Inclou:
- la realització On-Line del qüestionari Insights Discovery, a complementar en
15/20minuts.
- opció A: UNA SESSIÓ de COACHING individual i presencial
- opció B: TRES SESSIONS de COACHING individual i presencial
Coach:
Tina Martínez. Psicòloga i Coach, experta en desenvolupament de les persones.
Inversió Econòmica: opció A: suposa un import de 280,00€ per assistent.
opció B: suposa un import de 500,00€ per assistent.
En tots els casos s’estableix un 10% de descompte per a Ex-alumnes
dels nostres Programes de Desenvolupament.
Metodologia formativa:
Es tracta d’una modalitat individual d'Autoconeixement i Reconeixement del perfil propi, estil de
comunicació, interrelació, participació i col·laboració en els equips, capacitat d’influència i lideratge.
A les sessions de Coaching s’analitzarà en profunditat l’informe derivat de l'aplicació de l’ID, reforçant
els temes que el participant desitgi aprofundir i ajudant al reconeixement en el seu dia a dia, de les
diferents aportacions que se’n derivin de l’estudi.
De igual forma, s’impulsarà una línia de millora que la pròpia persona determinarà, si així ho vol,
amb concreció d’objectius, accions i terminis.
Com acció formativa, es pot incloure en les bonificacions gestionades a través de la Fundae.

INSCRIPCIÓ OBERTA:
CAL OMPLIR LA BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ QUE ADJUNTEM
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INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ
D’estar interessat en la incorporació a algun dels nostres Programes,
cal enviar complimentada, a través d’email la corresponent Butlleta d'Inscripció, indicant en
quina de les modalitats voldríeu participar.
Trobareu també tota la informació i documentació per a la inscripció a les direccions Web:
www.bareus.com i www.ceice.com
Per ampliar informació, també podeu contactar a través de:
Telf: 935128191/Bareus
- 934334820/Ceice
Per email:

info@bareus,com - info@ceice.com
OBERTA LA INSCRIPCIÓ
Places limitades

Lloc d’impartició Modalitats 1 i 2 i 4 (4.1)
Casa Convalescència
Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 171,
08041 Barcelona

Aparcament
Pàrking a l’Avinguda Gaudí i zones properes.
Metro
Línia blava (L5), Parada Sant Pau / Dos de
Maig
Línia groga (L4). Parada Guinardó / Hospital
de Sant Pau

Lloc d’impartició Modalitat 4 (4.2)
Castillejos, 349, Entl. 1a 08025 Barcelona
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www.bareus.com
Consultora de Recursos Humans
especialitzada en el sector salut Que
dona servei des de fa més de 13 anys.
Aporta expertesa professional i un
coneixement molt específic de les
característiques del sector.
Castillejos, 349, entl. 1a
08025 Barcelona
Tel 93 512 81 91
Fax 93 512 82 63
mail: info@bareus.com
www.bareus.com

Gestió Integral
de Recursos Humans
Consultora de Recursos Humans, que
dona servei a empreses de tot tipus de
sector, tant multinacionals com Pymes o
empreses familiars, des de fa més de 18
anys.
Castillejos, 349, entl. 1a
08025 Barcelona
Tel.93 433 48 20
Fax.93 433 48 21
mail: info@ceice.com
www.ceice.com
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ANNEX
Model d’Informe Personalitzat i continguts específics treballats
mitjançant la metodologia Insights Discovery
inclòs a les modalitats 2, 3 i 4.

Síntesi model INFORME PERSONALITZAT D’AUTOCONEIXEMENT I PERFIL
RELACIONAL
Introducción
Este Perfil Insights Discovery se basa en las respuestas de …………………………al Evaluador de Insights, realizado
el el lunes, XX de abril de 2019.
Este Perfil Insights Discovery ofrece un marco para el autoconocimiento y el desarrollo…
(……. Continúa y se amplía)
Síntesis General
Estas afirmaciones permiten una amplia comprensión del estilo de trabajo de …………… Use este apartado
para entender mejor su manera de enfocar sus actividades, relaciones y decisiones.
Estilo Personal
…..…… quiere probar todo lo bueno que la vida le pueda ofrecer. Tiene un espíritu aventurero y le gusta
mantener alto su ánimo y sus expectativas. Muestra normalmente más interés en las "cosas reales" que en
las intangibles, como por ejemplo ideas abstractas y teorías. Suele ser una persona alegre y feliz, y como
intenta en todo momento evitar experiencias dolorosas, tiende a mantenerse alejada de las preocupaciones
personales.
(……. Continúa y se amplía)
Cuando se relaciona con los demás
…………… prefiere centrarse en los aspectos positivos, armoniosos e inspiradores de las relaciones humanas.
Como resultado de su inclinación natural por agradar, puede parecer que se preocupa demasiado por las
necesidades de los que están a su alrededor. Muchas veces parece un poco sentimental y "demasiado
bueno". Suele acordarse de los cumpleaños y los aniversarios cuando los demás los olvidan. …………. disfruta
involucrándose en muchas actividades y con personas diferentes. Le atrae hacer lo inesperado o lo inusual.
(……. Continúa y se amplía)
Toma de Decisiones
La tendencia de ………….. a pensar en voz alta, hace posible que los demás puedan seguir su línea de
pensamiento. Puede que decida modificar sus decisiones, si resulta que alguien puede verse afectado
negativamente por ellas. Tiene la capacidad de ver la necesidad del momento y de afrontarla. Se considera a
sí mismo realista, práctico y sensato, aunque los demás no siempre pueden ver el lado práctico de algunas de
sus decisiones. Toma decisiones confiando en sus experiencia personal.
(……. Continúa y se amplía)
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Model d’Informe Personalitzat i continguts específics treballats mitjançant la
metodologia Insights Discovery
inclòs a les modalitats 2, 3 i 4.
Principales Puntos Fuertes y Débiles.
Puntos Fuertes
Este apartado identifica los principales puntos fuertes que …………… aporta a la organización.
………….. tiene habilidades, capacidades y cualidades en otras áreas, pero las siguientes afirmaciones
constituyen probablemente algunas de las aportaciones más importantes que puede ofrecer.
Sabe disfrutar tanto del camino como del destino final del viaje.
●
Acepta abiertamente las iniciativas de los demás.
●
Accesible y afectuoso con los amigos.
●
……………..
●
(……. Continúa y se amplía)
Posibles Puntos Débiles
Jung dijo “el sabio acepta que todas las cosas tienen dos caras“. También se dice que un punto débil es un
punto fuerte del que se ha abusado. Las respuestas de ……………. al Evaluador sugieren las siguientes áreas
como posibles puntos débiles.
Le resulta difícil concentrarse en un solo tema durante mucho tiempo.
●
No le gusta trabajar o estar solo durante largos periodos de tiempo.
●
Puede que trate de evitar resolver los temas que le resulten espinosos.
●
………………..
●
(……. Continúa y se amplía)
Valor para el Equipo
Cada persona aporta una combinación única de capacidades, cualidades y posibilidades al medio en el que
opera. Añada a esta lista cualquier otra experiencia, habilidad o cualidad que usted considera que aporta, y
comparta con los demás miembros del equipo los puntos más importantes de la lista resultante.
Muestra una actitud amable y está dispuesta a compartir con el resto de los miembros del equipo.
●
Sabe acercarse a los demás con empatía.
●
Muestra una fuerte orientación a las personas.
●
………………..
●
(……. Continúa y se amplía)
Comunicación
Comunicación Eficaz
La comunicación solamente puede ser eficaz si el receptor la recibe y entiende. En función de la persona,
ciertas estrategias de comunicación son más eficaces que otras. Este apartado identifica algunas de las
estrategias clave que conducirán a una comunicación más eficaz con …………. Identifique las afirmaciones más
importantes para usted y compártalas con sus compañeros de trabajo.
Estrategias para la Comunicación con ………………
Sea consciente de sus intereses sociales.
●
Deje tiempo tanto para la relación personal como para el trabajo.
●
Comparta e impulse las ideas y visiones que él tenga.
●
………………..
●
(……. Continúa y se amplía)
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Model d’Informe Personalitzat i continguts específics treballats mitjançant la
metodologia Insights Discovery
inclòs a les modalitats 2, 3 i 4.
Obstáculos para la Comunicación Eficaz
Ciertas estrategias serán menos eficaces en la comunicación con …………. A continuación se enumeran algunas
de las cosas que se deben evitar. Esta información se puede usar para desarrollar estrategias de
comunicación poderosas, eficaces y aceptables para ambas partes.
Cuando se comunique con …………… NO:
●
Haga críticas destructivas o genere conflictos innecesarios.
●
Inhiba o restrinja las oportunidades de "trabajar en red".
●
Refrene su entusiasmo con aportaciones negativas.
●
….............
(……. Continúa y se amplía)
Posibles "Puntos Ciegos"
La percepción que tenemos de nosotros mismos puede ser diferente de la idea que los demás tienen de
nosotros. Nosotros proyectamos quienes somos al mundo exterior a través de nuestra “Persona“ (según el
concepto de Jung) y no siempre percibimos el efecto que nuestros comportamientos menos conscientes
tienen sobre los demás. A estos comportamientos menos conscientes los llamamos “Puntos Ciegos“.
Señale las afirmaciones de este apartado más importantes para usted, de las que no sea consciente, y
pregunte por su validez a amigos y compañeros.

Posibles "Puntos Ciegos" de ………………:
Si ……………. intentara ser menos sensible, podría percibir la información, a menudo útil, que contienen las
críticas constructivas. Podría aprender a protegerse a sí mismo contra su cerrazón, esperando unos segundos
más antes de hablar y dando así a los demás la oportunidad de ofrecer sus aportaciones. …………. disfruta con
una relación de trabajo democrática y participativa y generando ideas hacia y con otras personas. Puede
encontrar difícil trabajar solo.
Su rapidez natural y su prisa por anticipar lo que viene, implica que a veces presupone erróneamente lo que
cree que va a decir una persona, y se siente tentado a meter baza y terminar las frases de los demás.
(……. Continúa y se amplía)
Tipo Opuesto
La descripción en este apartado se basa en el tipo opuesto a ……………. en la Rueda de Insights. A menudo, la
mayor dificultad en la comprensión y la interrelación, la tenemos con aquellas personas cuyas preferencias
son diferentes de las nuestras. Saber reconocer estas características puede ayudarnos a la hora de desarrollar
estrategias para el desarrollo personal y la mejora de las relaciones interpersonales.
Reconocer a su Tipo Opuesto:
El tipo Insights opuesto a ……………… es el Observador, el tipo "Pensador Introvertido" de Jung.
Los Observadores son precisos, precavidos y disciplinados y son meticulosos y minuciosos a la hora de
realizar trabajos que requieran atención y exactitud. Son pensadores objetivos, preocupados por "la
respuesta correcta" y evitan tomar decisiones rápidas.
(……. Continúa y se amplía)

Pg. 11

b areus
consultors

Comunicación con el Tipo Opuesto a …………….
Esta sección ha sido escrita específicamente para …………….., y le sugiere algunas estrategias que podría poner
en práctica para mejorar la relación con una persona que sea su tipo opuesto en la Rueda de Insights.
Cómo puede adaptarse a las necesidades de su “Tipo Opuesto”:
●
Recuérdele con suavidad que existe la dimensión humana.
●
Avísele con tiempo para que pueda prepararse. Estructure bien y sea organizado/a.
●
Valore su capacidad para acumular una gran cantidad de información.
●
…………………
(……. Continúa y se amplía)
Cuando trate con su "Tipo Opuesto" NO:
●
Se deje desanimar por su formalidad.
●
Pase al tema siguiente hasta que la persona esté preparada.
●
Discuta o personalice la conversación.
●
Irrumpa en su lugar de trabajo sin aviso previo.
●
…………………..
(……. Continúa y se amplía)
Sugerencias para el Desarrollo
El informe Insights Discovery no puede medir de forma directa las habilidades, inteligencia, educación o
formación. Sí puede, en cambio, aportar sugerencias que pueden ser útiles para su desarrollo. Seleccione las
áreas más importantes sobre las que Vd. aún no haya trabajado.
Después podrá incorporarlas a un plan de desarrollo personal.
Para …………….. puede ser provechoso:
●
Volverse más ordenado, meticuloso, sistemático y pulcro.
●
Escuchar más y hablar menos.
●
No esperar que los demás compartan siempre su postura optimista.
●
Darse cuenta de que algunos no son tan rápidos como Vd.
●
……………
(……. Continúa y se amplía)
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La Rueda Insights Discovery® e 72 Tipos

Posición consciente en la Rueda 27:
Inspirador Colaborador (Clásico)
Posición menos consciente en la rueda 27:
Inspirador Colaborador (Clásico)

Consciente
Menos consciente
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CONTINGUTS ESPECÍFICS TREBALLATS MITJANÇANT LA METODOLOGIA
INSIGHTS DISCOVERY, a les modalitats 2,3,i 4

Eines facilitadores
En què més podem ajudar-te a través de l’aplicació de la Metodologia INSIGHTS DISCOVERY?

Un cop obtinguda la informació sobre
el propi AUTOCONEIXEMENT,
s’ incideix sobre l’entorn que ens envolta,
RECONÈIXER el nostre
entorn
Aportarem eines d’ajuda i suport, per al
RECONEIXEMENT de l’entorn i de les persones
amb les que ens relacionem, envers el seu
COMPORTAMENT, la COMUNICACIÓ,etc.
Pistes en el comportament:

Reconèixer, per a continuació,
ADAPTAR-SE a la diversitat
de les persones, als equips i
a les diferents situacions
Blau Mar
Preparar-se bé i ser rigorós.
No ser frívol amb
les qüestions importants.
No empènyer a les
persones a prendre
decisions ràpides
Ser pacients i oferir
recolzament.
Verd Terra

Vermell Foc
Ser directe, anar al gra.
No mostrar dubtes o
titubejar

No obligar a seguir una
rutina.
Ser simpàtic i sociable.
Groc Sol
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Treballant la COMUNICACIÓ i el FEEDBACK més eficaç

Pas 1: DATA
(DADES)

Pas 2: DEPTH
(PROFUNDITAT DE
SENTIMENT)

Pas 4: DO (FER)

Pas 3: DRAMATIC
INTERPRETATION
(INTERPRETACIÓ
DRAMÀTICA)

Aportarem eines d’observació i
reflexió envers LES PERSONES i els EQUIPS.
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Què motiva als diferents
tipus de PERFIL?

Observant i analitzant els diferents TIPUS DE LIDERATGE
i estils de CONDUCCIÓ de PERSONES i EQUIPS
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