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Consultor a RocaSalvatella, especialitzat 
en xarxes socials corporatives i 
competències digitals.

Durant deu anys va desenvolupar diferents funcions en l‘àmbit 
de Recursos Humans i va ser responsable de Social Learning a 
"laCaixa", desenvolupant entorns col·laboratius i espais 
d'aprenentatge informal i fent-se càrrec de Virtaula, la 
plataforma d'aprenentatge i col·laboració on-line de "la Caixa". 

Diplomat en Estadística per la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), ha cursat un Màster en Direcció Avançada de 
Recursos Humans a ESADE i un Postgrau en Negoci Bancari a la 
Universitat PompeuFabra (UPF).

Presentació
En aquesta sessió s'analitzarà el context actual, 
l'entorn i l'impacte de la digitalització en les 
organitzacions i sobretot entre els i les professionals 
que hi treballen. Com estan modificant les seves 
maneres de treballar i com els canvis afecten també a 
les seves competències, habilitats, comportaments i 
actituds.

Metodologia

La sessió es treballarà des d'un marc teòric amb casos 
pràctics que reforçaran els coneixements i la seva 
aplicabilitat. Pretén també ser un espai de reflexió per 
intercanviar diferents punts de vista en funció de 
sectors, perfils i rols.

Destinataris/àries

Perfils directius interessats en entendre el paper que 
les competències digitals tenen en el 
desenvolupament dels seus equips i en la consecució 
dels objectius organitzacionals.

http://www.rocasalvatella.com/


Data, horari i lloc

7 de març de 2012

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

Lloc: IDEC - Universitat
Pompeu Fabra
Balmes 132-134
Barcelona

Preus

Inscripció

Envia la fitxa d’inscripció degudament 
complimentada per correu electrònico a 
seminaris@factorhuma.org o per fax al 
93.435.69.56 abans de l’1 de març de 2012.

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

Al finalitzar el seminari s’expedirá un diploma 
acreditatiu.

Coffee-break inclòs

Associats/des: 145 €
Premium: 170 €
Usuaris/àries
de factorhuma.org: 195 €
I.V.A. no inclòs

Programa

1. L’impacte de la digitalització

Es reflexionarà sobre l'impacte que la digitalització suposa a 
les organitzacions i es compartiran algunes possibles 
propostes d'actuació en aquest nou escenari.

2. Organitzacions en temps de xarxes

Es mostraran exemples reals de com internet i les xarxes 
socials estan modificant els processos a les empreses, i en 
ocasions, fins i tot els models de negoci. 

- Canals de comunicació
- Canals de distribució
- Models de negoci
- Noves professions
- Professionals: competències digitals

3. Nous perfils per a nous reptes 
Breu introducció al concepte de competències digitals.

- Noves competències transversals
- Competències actualitzades 

4. Noves competències transversals 

Es desenvoluparan en detall les competències de cultura 
digital i gestió de la informació i s'exemplificarà en 
determinats perfils professionals.

- Cultura digital
- Gestió de la informació

5. Impacte d’allò digital sobre les competències tradicionals

Es descriurà com s'han vist impactades pel fet digital les 
competències requerides a determinats perfils professionals. 

- Perfil A: comercial
- Perfil B: project manager
- Perfil C: director/a de desenvolupament de negoci

6. Aplicabilitat del model
Es realitzarà una primera aproximació a la metodologia 
d'implementació d'un projecte de competències en el 
context d'una organització. 

mailto:seminaris@factorhuma.org

