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"El destí reparteix les cartes, 
però som nosaltres qui les 
juguem”. 

William Shakespeare.



Management Colors® és una eina de suport i reflexió a l’acció directiva, que potencia els
processos integrals i integrats de desenvolupament competencial, i que orienta cap a
l’excel·lència als professionals amb responsabilitats directives.

Management Colors® estableix els elements i àmbits bàsics que han de conèixer, integrar i
desenvolupar els professionals amb alts nivells de responsabilitat en les organitzacions en
general. A partir de la selecció de cadascun d’ells es pot madurar i evolucionar
adequadament cap a l’optimització de resultats.

Està fonamentat en els models de lideratge i de competències directives dels principals
experts i referents a nivell internacional.

S’estructura en 8 nivells de desenvolupament competencial:

INDIVIDUAL

Competències vinculades a les 
característiques  que tenen a 
veure  amb el coneixement i 

desenvolupament d’un 
mateix. 

PERSONES

Principals accions que poden 
realitzar per a impulsar el 
desenvolupament de les 

persones que integren l’equip per 
la millora dels seus compromisos 

i dels seus resultats. 

EQUIPS

Categoria que incideix en la  
necessària complementarietat

dels diferents perfils 
professionals que integren i 

faciliten la consolidació d’equips 
d’alt rendiment. 

Elements competencials que ens 
alineen, integren i comprometen 
cap a la nostra organització. Visió, 

missió i objectius a curt, mitjà i 
llarg termini. 

ORGANITZACIÓLIDERATGE

Elements per a integrar els 
esforços dels diferents 

professionals que formen part 
de l’equip i s’orienten cap a un 

objectiu compartit i alineat 
amb la missió de 

l’organització. 

COMUNICACIÓ

Habilitat clau per a la dimensió  
relacional  i que inclou saber 

construir un discurs sòlid, 
comprensiu i assertiu, escolta 
activa i enfortir les capacitats 

d’influència amb els altres. 

HABILITATS

Eines i tècniques clau que haurien 
de dominar tots els 

comandaments i directius. Anàlisi 
de situacions complexes, gestió de 

conflictes, presa de decisions, 
gestió de l’ambigüitat, etc. 

ENTORN
Competències adreçades a millorar 

la comprensió dels entorns, 
identificar les tendències que afecten 

els resultats i com elaborar 
estratègies que permeten l’adaptació 

i transformació de la pròpia 
organització. 



Management Colors® és una eina que utilitza tot el poder de la gamificació i del joc
per a involucrar als participants en unes dinàmiques de reflexió, anàlisi i presa de
decisions a partir de diferents dinàmiques de joc (alguns col·laboratius, altres
competitius) desenvolupats.

Planificació i  
estratègia

Resolució de  
problemes  
Complexos

Judici i presa de 
Decisions

Innovació i 
creativitat

Orientació a  
Resultats

Presentació,  
comunicació i  
storytelling

Col·laboració i
cooperació

Avaluació de  
resultats

Visió global,  
integrada i
integral

Les dinàmiques dissenyades permeten incidir en el desenvolupament de 
competències com:



Management Colors té 2 grans àmbits d’ús complementaris:

• Activitats docents i formatives (de lideratge, soft skills, etc.) en la dinamització
de grups i equips, per facilitar els processos de reflexió posterior dins de l’aula
relacionats amb reptes i objectius d’àmbit empresarial.

• Activitats d’avaluació competencial i/o durant converses per al
desenvolupament amb directius i coachees, tant a nivell individual com grupal.

Per aquest motiu la formació de Facilitadors de Management Colors està
especialment pensada per a:

• Formadors i docents, de programes d’educació continua superior i de formació
corporativa, en l’àmbit del lideratge i del desenvolupament d’habilitats
directives.

• Consultors, interns o externs, experts en desenvolupament directiu i organitzacional.
• Coach de persones i equips professionals.
• Directors de RRHH i de gestió del talent, així com altres directius, per a processos de

selecció, durant entrevistes d’avaluació del rendiment o de revisió d’objectius, o
dinamització d’equips dins de la pròpia organització.

Durant la formació de Facilitadors s’entregarà Management Colors BOX un kit que
incorpora totes les eines i recursos que els consultors i formadors necessitaran per a
dinamitzar les seves activitats. El material inclou:

- Manual del model de Management Colors.

- Guia d’usos i aplicacions de Management Colors  a la
formació continua d’àmbit directiu.

- Guia d’usos i aplicacions de Management Colors  en
l’avaluació, converses i Feedback, tant individual com en
equips per a coachs, consultoria, etc.

- Fitxes de dinàmiques i exercicis proposats.
- 5 Jocs de cartes incorporades en Management Colors Box.
- Paquet de fitxes Reptes Management Colors per al seu ús en

dinàmiques.

Tots els formadors rebran una Acreditació que els habilitarà en l’ús
Management Colors en les seves activitats formatives i
consultives.
A més, s’incorporaran a la comunitat virtual de Facilitadors
acreditats, xarxa d’intercanvi d’experiències models, d’actualització
de dinàmiques, jocs i metodologies.



Programa de
Formació i Acreditació  
de Facilitadors

El programa es desenvolupa al llarg de 8 hores en una jornada:

1.- El model de desenvolupament directiu Management Colors®. De les
bases del model al joc de cartes.

2.- Dinàmiques mitjançant enfocament col·laboratiu:
• Treball amb un repte compartit.
• Treball amb diferents reptes relacionats.

3.- Cartes complementàries:
• Fitxes Reptes Management Colors®.
• Factors i comodins.

4.- Presentació del contingut de Management Colors® Box.

5.- Dinàmiques mitjançant enfocament competitiu:
• Treball amb un repte compartit.
• Treball amb diferents reptes relacionats.

6.- Treball en grup:
• Usos de Management Colors® en les activitats de formació i

docència.
• Reptes i oportunitats com a facilitador i dinamitzador.

7.- Presentació i orientació de l'ús de Management Colors® en l’àmbit de
les converses directives i professionals.
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8.- Dinàmiques vinculades a:
• Selecció, avaluació de persones i equips.
• Autoconeixement.

9.- Dinàmica vinculada a:
• Anàlisi de situacions complexes.

10 .-Treball en equips:
• Identificació d’oportunitats d’ús de Management Colors® en

els programes i activitats pròpies dels professionals.
• Valoració d’eines i canals.
• Model de negoci de Management Colors®.

11.- Presentació de diferents recursos visuals per a presentar la
informació associada de Management Colors®.

12.- Principals conclusions de la jornada des de la perspectiva de
Facilitació i Management Colors®.

• Avaluació i roda de reflexions per part del grup.
• Informacions complementàries de Management Colors®:

- Model de relació i suport als facilitadors.
- Xarxa virtual de facilitadors internacionals.



CREADORS DE MANAGEMENT COLORS I 
FORMADORS DE FACILITADORS ACREDITATS

Dr. Valentín Martínez i Espinosa
Doctor en Psicologia per la Universitat Abat Oliba, Llicenciat en Psicologia per la
Universitat Ramon Llull, Diplomat en Infermeria per la Universitat de Barcelona.
Diplomat en Direcció Hospitalària i en Gestió Sanitària per EADA (Barcelona).

En l’actualitat, Director general de la Fundació Universitària del Bages (Campus
Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya), professor associat
de IL3 de la Universitat de Barcelona i de la Universitat de Vic – Universitat Central de
Catalunya. Membre de Barna consultors. Professor agregat de la IMF de la Universitat
Camilo José Cela de Madrid. Membre de diferents patronats d’institucions manresanes.

Membre del comitè de Coordinació de la sectorial d’Universitats de l’Associació
Española de Fundaciones, Madrid.

Sr. Carles Mendieta Suñé
Psicòleg. Llicenciat en Psicologia. Consultor en desenvolupament directiu. Soci-
Director de Singular Net Consulting, sl. Soci de ShareBarcelona, sl. Director del
Postgrau en Habilitats Directives en el IL3/ Universitat de Barcelona. Membre de la
Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà.

És autor del llibre “El valor del matís: Les dimensions del lideratge” (editorial acadèmica
espanyola 2012), coautor dels llibres “Ni tu ni jo. Com arribar a acords” (Ed. Graó
2005), “IT en ti” (Ed. Maikalili 2005) i “Los trucos de formador: Arte, oficio y
experiencia” (Ed. Graó 2007). Manual de Recursos del Professor (Ed. Océano, 2008).
“Ecosistemes d’Aprenentatge” (Ed. UOC), coordinador del monogràfic “Ciutat, educació
i mediambient” (Associació Internacional de Ciutats Educadores 2012). Nombrosos
articles en revistes especialitzades.

Sr. Òscar Dalmau Ibañez
Gerent d’Unió Consorci Formació (centre de formació que pertany a la Unió
Catalana d’Hospitals i al Consorci Hospitalari de Catalunya). Director de Nous
Projectes del Campus Manresa (UVic-UCC) i VicePresident de RECLA – Red de
Educación Continua en Latinoamérica y Europa.

Diploma de Postgrau en Simulació i Innovació Docent (campus Manresa, UVIC- UCC).
Direcció d’Empreses de Serveis (ESADE). MBA (UPC). Postgrau en Gestió de la
Formació Continua en les Organitzacions (Les Heures- UB).

Autor del llibre “Formació i desenvolupament del talent. Una experiència
innovadora en organitzacions de salut” (Edicions FUB – abril 2018).
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www.managementcolors.com

CONVOCATÒRIA DE LA 3a EDICIÓ 2020

Lloc:
Fundació Universitària del Bages 
Av. Universitària, 4-6 
Manresa

Data:

24 d’octubre, de 9:30 a 18:30 h.

Preu de la matrícula:

650 €

*Preus especials:

✓ 600 € a aquelles matrícules 
formalitzades abans del dia 
17/10/2020.

✓ 450€ a aquells docents de la 
FUB (cal acreditació)

La matrícula inclou:

• Programa de formació
• Management Color® Box

✓ Guia Management Colors®

✓ 5 Jocs de cartes
✓ 100 cartes de reptes

• Acreditació Management Colors®  
Facilitator Certificate

• Esmorzar i dinar

Per a formalitzar la inscripció:

Cal formalitzar la matrícula introduint les dades i fent el pagament mitjançant 
TPV, en l’enllaç següent:

Programa de Formació i Acreditació de Facilitadors de Management Colors®

PER A MÉS INFORMACIÓ:
Sra. Coco Vilaseca

T. 938 757 348
cvilaseca@umanresa.cat


