
SIKKHONA: 
UN VIATGE CAP A L’EXCEL·LÈNCIA GRUPAL

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses (Esade, 1997) 
Director de l’Institut de Comunicació 5 Fars, dedicat a la 
formació en habilitats de comunicació personal i interpersonal.
Col·laborador acadèmic a diferents universitats (Esade, URLL, 
UB, Universidad de Navarra, IDEC...)
Actualment col·labora en diferents mitjans de comunicació com 
RAC 1, Catalunya Ràdio, El País o la revista Mente Sana.
Autor del llibre “L’illa dels 5 fars” i altres llibres relacionats amb 
la comunicació.

Presentació
Els equips de treball passen per diferents etapes de coneixement mutu, 
relació i confiança. Algunes etapes són altament productives, altres 
poden arribar a ser frustrants o destructives.

El taller explora el model Sikkhona d’estadis grupals, un model que 
analitza les diferents etapes que viuen els grups i proporciona un 
conjunt de dinàmiques destinades a estimular la comunicació entre els 
membres del grup, abordar positivament els conflictes i créixer en 
confiança i cohesió. Ajuda a fer evolucionar equips, fent-los créixer i 
ajudant a créixer a cadascun dels seus membres. 

Metodologia
Taller pràctic en el qual, després de l’exposició conceptual del model,
experimentarem amb diferents dinàmiques per entendre el seu 
funcionament i el seu potencial.

Dirigit a
Caps d’equip interessats en fer créixer la confiança i la cohesió grupal. 
Professionals de Recursos Humans que vulguin utilitzar l’eina a les seves 
organitzacions. 

Expert:  
Ferran Ramon-Cortés



Data, horari i lloc

13 de juny de 2014

Horari: de 9,00h. a 14,00h. 

Lloc: EADA Barcelona
c/ Aragó, 204 

PreusInscripció

Envia la fitxa d’inscripció degudament 
complimentada per correu electrònic a 
seminaris@factorhuma.org o per fax al 
93.435.69.56 abans del 5 de juny de 2014.

Places limitades. El curs es realitzarà amb un 
mínim de 10 participants.

Al finalitzar el seminari s’expedirà un diploma 
acreditatiu.

Coffee-break inclòs

Associats/des: 145 €

Usuaris/àries
de factorhuma.org: 195 €

Xarxa EADA Alumni :          170€

I.V.A. no inclòs

Continguts conceptuals

1- El model d’estadis grupals:

- Diferents estadis pels que passen els grups de treball.

- Claus de reconeixement de cada estadi.

- Identificació de les “vies mortes”

2- Estratègies i instruments per fer créixer el grup i passar a un 
estadi superior.

3- Estratègies i instruments per sortir de “vies mortes” en les 
que el grup és ineficient.

4- Grups d’Alt Rendiment: 

- Com hi arribem

- Com els mantenim

- Com els obrim

5- El model a la pràctica: límits i recomanacions.

Desenvolupament del taller
- Introducció: El Model d’Estadis Grupals:

Introducció teòrica on s’exposen les diferents fases que passen els grups 

de treball en el procés de construcció de la confiança, i els avantatges i 

perills de cada fase.

- Diagnosi: On es troba el grup?:

En un diàleg amb els participants, determinarem en quin estadi se sent el 

grup i donarem sentit a les discrepàncies que hi pugui haver.

- Dinàmiques de progrés:

En funció de l’estadi diagnosticat, realitzarem aquelles dinàmiques que 

permetin al grup avançar en cohesió i rendiment.

- Claus d’aplicació del model en altres grups:

Donarem les claus per poder aplicar el model a altres grups de treball 

dirigits pels assistents. Exposarem els límits i aplicació pràctica del model.

- Dinàmica de tancament:

Realitzarem una dinàmica que projecti el grup en positiu.
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