Programa para o
desenvolvemento do
liderado
2019, IV Edición

A quen vai dirixido?
A persoas con responsabilidades, presentes ou
futuras, de dirección, xerencia ou coordinación
de equipos en entidades de economía social,
organizacións non lucrativas ou empresas que
queiran desenvolver competencias estratéxicas,
interpersoais e persoais que as capaciten para o
exercicio dun liderado máis efectivo.
Contidos
• Dende onde miramos.
• A nosa identidade.
• A fala.
• A escoita.
• Os xuízos.
• Os sistemas.
• As emocións.
• Coordinarnos cos demais.
• A corporalidade.
• A toma de decisións e o traballo en equipo.
• A innovación e a creatividade.
Prezo
2.050 € (a formación no leva IVE, e se accedes a esta
formación desde o teu posto de traballo, podes financiala
coa a FEFE) e inclúe:

Docencia.
Aloxamento e manutención nas sesións
presenciais (Arnoia Caldaria).
• Titorización do proxecto de mellora
organizacional.
• Coaching persoal.
Inscrición: 24 de xaneiro de 2020.
•
•

Máis información:

algalia.com

Unha das manobras máis importantes na
náutica a vela é a virada, que consiste en
cambiar de rumbo. A virada ten varios formas
de realizarse, xestionando as velas e a
tripulación para aproveitar os ventos.

Accións
O Programa está deseñado para que a persoa participante
sexa protagonista da súa propia aprendizaxe, contando co
apoio do grupo de participantes e equipo de coachs.
•

•
•

•

Encontros presenciais outdoor. Son espazos que propician
un espazo vivencial próximo e de confianza, onde se
traballan aspectos relacionados co plan de mellora persoal.
Ofrécese unha mirada profunda e vivencial dos elementos
que interveñen na nosa forma de pensar, comunicarnos e
actuar, a nivel persoal e grupal.
Obradoiros de contidos sobre liderado. Neste espazo
ofrécense enfoques e ferramentas prácticas sobre liderado.
Coaching persoal. Cada participante será acompañado de
maneira personalizada por un coach, co fin de indagar e
reflexionar sobre a súa visión e práctica como líder.
Trátase dun proceso persoal con gran repercusión na
forma de pensar, sentir e actuar.
Proxecto de mellora organizacional. Cada participante
deseñará e levará a cabo un proxecto de mellora
organizativa aplicado a súa organización, estreitamente
relacionado co plan de liderado persoal e o
desenvolvemento das habilidades traballadas durante a
primeira parte do programa. Este proceso será guiado por
un titor en titorías individuais e grupais.
100 horas de dedicación
• Outdoors:
• 3 Encontros presenciais outdoor de
2 días de estancia cada un (1
pernocta) en Arnoia Caldaria.
• 48 horas lectivas.
• Obradoiros:
• 3 Obradoiros en Vigo ou
Compostela (dependendo da
inscrición).
• 24 horas lectivas.
• Coaching:
• 3 sesións a realizar onde acorden
participante e coach.
• 6 horas de acompañamento.
• Proxecto de mellora organizacional:
• Proxecto titorizado polo equipo de
coachs.
• Titorías grupais (no 2º e 3º
Obradoiro sobre temas de
liderado).
Equipo facilitador
O Equipo de coachs está composto por
profesionais de ALGALIA e Fundación EDE:
Ander Mimenza, Celso Gándara, Begoña
Suárez, David Pereiro.

Contacto: David Pereiro. david.pereiro@algalia.com 986 37 95 87. 687 87 94 14

