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QUI SÓM?
La nostra raó 

d’existir



MISSIÓ

Treballem per a que les
organitzacions tinguin un cicle de
vida equilibrat i sostenible, a través
d'una direcció estratègica en clau
de competències.

VISIÓ

Contribuir a un model econòmic basat
en el coneixement i el bé comú, on el
capital competencial de l'equip humà
sigui el principal recurs estratègic de
les organitzacions i el seu entorn
d'influència.

Missió i visió 



Orientació a les persones

Co-responsabilitat

Empoderament

Creativitat i innovació

Transparència i comunicació

Valors



QUÈ FEM?
Àmbits de treball i 

accions



DIRECCIÓ 
ESTRATÈGICA

Estratègia corporativa, 
competitiva i operativa

Arquitectura i organització
de l’activitat

GESTIÓ DE 
L’ EQUIP 

HUMÀ

Model de gestió de 
l’equip humà en 

clau de 
competències

ORGANITZACIÓ  



QUÈ OFERIM? ÀMBITS DE TREBALL 
I ACCIONS

Direcció 
estratègica

Estratègia coporativa, 
competitiva i operatives 

1.

Estratègia 
Corporativa

T’ajudem a formular o 
reformular l’estratègia 
corporativa (missió,  

visió i valors) orientada 
a les tendències de 

l’entorn i als factors de 
competitivitat

2.

Polítiques 
estratègiques

T’ajudem a concretar les 
normes de funcionament 

que són clau per a 
l’empresa: tecnològica, 
d’R+D+I, de gestio de 
l’equip humà, etcètera.

5.

Estratègia 
operativa

T’ajudem a pensar i a 
concretar les estratègies 
de les àrees operatives i 

a alinear-les amb 
l’estratègia corporativa i 

competitiva

4.

Pla de 
màrqueting

T’ajudem a a definir 
l’estratègia de 

màrqueting i els 
diferents elements del 

Màrqueting mix: portfoli, 
preu, distribució, 

comunicació.

3.

Estratègia 
competitiva

T’ajudem a definir un 
model de negoci que 
aporti un avantatge 

competitiu a partir d’uns 
elements de valor reals i 

clars



Organització
i recursos

Arquitectura i 
organització de l’activitat

1.

Organització de 
l’activitat

T’ajudem a organitzar 
l’activitat global en àrees 

o àmbits i a definir les 
activitats que es 

desenvolupen en cada 
àreea i els seus llocs de 

treball 

2.

Llocs de treball

T’ajudem a definir els 
llocs de treball més 

òptims i a identificar les 
funcions i tasques de 

cada un així com la seva 
complementarietat  

5.

Comunicació 
interna

T’ajudem a millorar els 
canals i els sistemes de 
comunicació entre totes 
les persones i àrees de 

l’organització 

4.

Cultura 
organitzativa

T’ajudem a identificar el 
nivell d’ alienació del 

projecte de l’organització 
amb el projecte 

professional de les 
persones 

3.

Organigrama

T’ajudem a dissenyar 
una arquitectura que 

s’adapti a les 
necessitatats de 

l’organització i a les 
persones de tot l’equip

QUÈ OFERIM? ÀMBITS DE TREBALL 
I ACCIONS



Gestió de l’equip 
humà

Model de gestió en clau 
de competències

1.

Definició de 
perfils 

professionals

T’ajudem a definir les 
funcions, tasques i 

competències 
específiques d’un lloc de 

feina  

2.

Selecció de 
persones

T’ajudem a identificar i a 
incorporar a l’equip 

els/les professionals més 
competents i alineats 
amb la missió, visió i 

valors de l’organització

5.

Retribució

T’ajudem a dissenyar i 
implementar sistemes 

de retribució economics i 
d’altres basats en   

factors motivacionals i 
competencials

4.

Plans de millora

T’ajudem a dissenyar 
accions per 

desenvolupar aquelles 
competències que 

l’equip necessita millorar 
o adquirir

3.

Avaluació de 
l’acompliment 

T’ajudem a crear un 
sistema que mesuri les 

competències de tot 
l’equip i els objectius 

assolits, comptant amb 
la valoració de totes les 

persones implicades

QUÈ OFERIM? ÀMBITS DE TREBALL 
I ACCIONS



QUÈ FEM? ÀMBITS DE TREBALL I ACCIONS

Podem treballar tots els àmbits a 
través de diferents accions:

ASSESSORAMENT
Individual

FORMACIÓ
Grupal i 

individual

COMBI
Programes de 

millora integral



COM HO 
FEM?

Mètodes: activitats 
i instruments



Preparem les accions d’assessorament en funció 
de les necessitats de cada professional

El/la professional coneix en tot moment l’objectiu de cada sessió i 
també els acords presos. Adaptem les sessions d’assessorament als 
recursos i a les capacitats de cada organització: espai, temps, canal, 

etcètera.  

COM HO FEM? MÈTODES: ACTIVITATS I INSTRUMENTS



COM HO FEM? MÈTODES: ACTIVITATS I INSTRUMENTS

Assessorament
regular

En temes que 
requereixen un procés 
de treball individual, 

amb diferents sessions i 
un informe final de 

conclusions.

Amb pressupost 
individual, en funció de 

l’àmbit i tipus de 
consulta

MODALITATS D’ASSESSORAMENT

Assessorament
puntual amb
planificació

Resolem qüestions que
requereixen una

preparació prèvia i es
necessiten, com a 

mínim, dos trobades
per comprobar els 

resultats.

Es pot contractar una
bossa d’hores mensual

On s’aplica un
preu/hora 

Diagnosi

Posem a la teva
disposició una eina que
un cop complimentada

ens permetrà
diagnosticar la situació

dels aspectes
estratègics i operatius.

Aquesta diagnosi no té 
cap cost per l’empresa

Assessorament
puntual sense 

planificació

Resolem dubtes que no 
poden esperar. Escull
l’àmbit i en 48 hores

ens posarem en 
contacte amb tu per 

oferir-te una resposta.

Pagament anticipat
abans de la consulta



Preparem la formació que 
s’ajusta a les necessitats 
de recursos i capacitats

Vetllem perquè les accions de formació 
sorgeixin del contrast entre les 
competències requerides i el capital 
competencial del/de la professional o 
l’organització en un moment determinat 

COM HO FEM? MÈTODES: ACTIVITATS I INSTRUMENTS



Màrqueting

Conceptes i tècniques
per formular el pla de 

màrqueting
estratègic i operatiu

Direcció
estratègica en 

clau de 
competències

Conceptes i tècniques
per dissenyar i 

implementar un model
de direcció basat en 

les persones

ACTIVITATS DE FORMACIÓ: 
COMPETÈNCIES DIRECTIVES

Competències
directives

Identificació i millora de 
les habilitats i aptituds
necessàries per liderar

o dirgir un projecte
sostenible

Formulació
estratègica

Conceptes i tècniques per 
formular i executar

l’estratègia corporativa, 
competitiva o funcional

COM HO FEM? MÈTODES: ACTIVITATS I INSTRUMENTS



Gestió de 
l’estrés i les 

emocions

Tècniques per 
aprendre a identificar

i gestionar les 
emocions per 
capitalitzar

positivament
l’aprenentatge que

contenen.

Intraemprene-
doria

Estratègies i tècniques
per potenciar les 

competències de l’equip
necessàries per generar 

nous projectes i 
innovar.

ACTIVITATS DE FORMACIÓ: 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Treball en equip

Identificació i millora de 
les habilitats i aptituds

necessàries per 
treballar en equip.

Planificació i 
organització

Tècniques per aprendre a 
millorar la planificació i 
l’organització i la gestió

del temps

COM HO FEM? MÈTODES: ACTIVITATS I INSTRUMENTS



https://twitter.com/cresalida/status/1207651699634180097/photo/1

Dissenyem activitats de 
formació combinant 
diferents disciplines  

Treballem juntament amb experts/es de 
disciplines com el Teatre, la Gamificació, 
la Comunicació 3.0, etc. amb l’objectiu de 
treballar el lideratge, el treball en equip, 
la visió estratègica, la comunicació, la 
gestió de l'estrès i les emocions, 
l’organització i la planificació i un llarg 
etcètera.

COM HO FEM? MÈTODES: ACTIVITATS I INSTRUMENTS

https://twitter.com/cresalida/status/1207651699634180097/photo/1

Dissenyem activitats de 
formació combinant 
diferents disciplines  

Treballem juntament amb experts/es de 
disciplines com el Teatre, la Gamificació, 
la Comunicació 3.0, etc. amb l’objectiu de 
treballar el lideratge, el treball en equip, 
la visió estratègica, la comunicació, la 
gestió de l'estrès i les emocions, 
l’organització i la planificació i un llarg 
etcètera.

COM HO FEM? MÈTODES: ACTIVITATS I INSTRUMENTS



Comunicació
corporativa

Eines de 
comunicació 3.0 

a l’empresa

Amb l’expert Ivan Lara 
de Zoomcomunitario

Competència
comunicativa

A la feina
comunica’t!

Amb l’actor
Miquel Sitjà

ACTIVIVITATS DE FORMACIÓ 
MULTIDISCIPLINAR

Competències
directives

Busca el teu jo 
directiu/va!

Amb el director de 
teatre

Jordi Vall Gendre

Estratègia

Gamificació:
L’emprenedor/empr

esari Samurai

Amb l’expert en 
gamificació

Miquel Tugués

COM HO FEM? MÈTODES: ACTIVITATS I INSTRUMENTS

https://www.linkedin.com/in/ivanlarasuarez/
https://www.linkedin.com/in/miquel-sitjar-23506a47/
https://www.linkedin.com/in/jordi-vall-b6b41024/
https://www.linkedin.com/in/davidtugues/


Competències
d’innovació

Genera valor!

Xarxa de 
col.laboradors/es

experts/es:

Amb l’experta
Esther Torres

ACCIONS DE FORMACIÓ: 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS  

Competències
de creativitat

Visualitza i 
dibuixa els canvis

que vols!

Xarxa de 
col.laboradors/es

experts/es:  

Amb l’experta
Esther Torres

Competències
socials i 

emocionals

Crea i connecta
talent per crèixer

en sinergia!

Xarxa de 
col.laboradors/es

experts/es:

Amb les expertes:
Esther Torres

COM HO FEM? MÈTODES: ACTIVITATS I INSTRUMENTS

https://www.linkedin.com/in/esthertorresrubio/
https://www.linkedin.com/in/esthertorresrubio/
https://www.linkedin.com/in/esthertorresrubio/


Competències
digitals

Solucions i eines
de gestió

tecnològiques

Xarxa de 
col.laboradors/es

experts/es

Amb l’expert: 
Eduard Junyent

(Taelenty)

Competències
digitals

Analítica digital 

Xarxa de 
col.laboradors/es

experts/es:  

Amb l’expert:
David Surinach

Competències
economico-
financeres

Com elaborar els 
pressupostos

financers i 
econòmics en la 
microempresa

Xarxa de 
col.laboradors/es

experts/es

Amb l’expert:
Antoni Saragossa

COM HO FEM? MÈTODES: ACTIVITATS I INSTRUMENTS

ACTIVIVITATS DE FORMACIÓ 
MULTIDISCIPLINAR

https://www.taelenty.com/
https://www.linkedin.com/in/davidsurinach/
https://www.linkedin.com/in/antoni-saragossa-i-domingo-7580532b/


Preparem activitats diverses i a mida 
orientades a millorar aspectes específics de 

l’activitat

No tenim cap límit per poder pensar amb accions per millorar un aspecte 
relacionat amb els nostres àmbits de treball. Gràcies a un equip 

interdisciplinar que treballa en xarxa.

COM HO FEM? MÈTODES: ACTIVITATS I INSTRUMENTS



Coach directiu

Acompanyem a les 
persones directives a 

trobar l’estil de 
lideratge i els 

recursos 
competencials 
necessaris per 

afrontar amb més 
garanties el seu dia a 

dia.

Amb col·laboració de 
l’experta:

Mercè Serrabassa  

Avaluació
competencial

Oferim un procés en el 
qual es poden conèixer les 

pròpies competències
fortes i les zones de 
millora a  través del 

mètode CSAQ.

Emetem un Certificat
amb les competències

fortes que permeten al/a 
la professional acreditar el 
teu capital competencial 

enfront a terceres
persones.

PROGRAMES ESPECIFICS:
AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES DIRECTIVES

Pla de millora
competencial

Amb el resultat de
l’avaluació de les 
competències, 

acompanyem al/a la 
professional a dissenyar

un pla de millora de 
comptències adaptat al 

priopi objectiu
professional o lloc de 

treball actual.

Coach
professional

Acompanyem als/a les 
professionals a identificar 
o confirmar el seu objectiu 
professional, empresarial o 

emprenedor. 

Amb col·laboració de les 
expertes:

Gisela Oliva  
Esther Torres

COM HO FEM? MÈTODES: ACTIVITATS I INSTRUMENTS

https://www.linkedin.com/in/merceserrabassa/
https://www.linkedin.com/in/giselaoliva/
https://www.linkedin.com/in/esthertorresrubio/


Jornades

Dissenyem i dinamitzem 
jornades  que tinguin 
com objectiu difondre 
alguns dels nostres 

àmbits de treball: per. 
Ex. la presentació d’un 

producte o servei, 
projecte, etc. 

PROGRAMES ESPECIFICS

Avaluació
d’  àmbits
d’interès

Utilitzem diferents
sistemes per avaluar
aspectes crítics de 

l’empresa: per 
exemple, el/la client

misteriós.

Dinamització de 
grups

Dissenyem i dinamitzem
sessions en les quals

independentment del tema 
s’hagin de posar en joc

una sèrie de competències
transversals per assolir

assolir resultats

COM HO FEM? MÈTODES: ACTIVITATS I INSTRUMENTS

Recursos
formatius

Dissenyem i 
elaborem formacions 
internes per millorar 
el les competències 

dels perfils 
professional d’una 

organització utilitzant 
recursos tecnològics 

gràfics i visuals.



En què 
creiem?

Model i metodologia 



El recurs més estratègic: les competències!

EN QUÈ CREIEM? MODELS I METODOLOGIES



EN QUÈ CREIEM? METODOLOGIES

Direcció 
estratègica en 

clau de 
competències

Situem les persones al 
centre de l’activitat:

Una gestió participativa motiva 
les persones a posar en joc 
totes les seves competències al 
nivell màxim i vulguin continuar 
aprenent i millorant 

EN QUÈ CREIEM? MODELS I METODOLOGIES



GESTIONEM L’EQUIP HUMÀ EN CLAU DE 
COMPETÈNCIES

<<

POLÍTICA

DE

L’EQUIP 
HUMÀ

Com 
identifiquem el 

talent?

Selecció per 
competències

Com avaluem 
l’acompliment?

Avaluació 
competencial

Com retribuïm  l’ 
equip humà?

Factors 
motivacionals i 
competencials

Quin equip 
humà 

necessitem? 

Definició de perfils 
professionales

Com 
desenvolupem el 

talent?

Plans de millora 
competencial

Cultura 
Corporativa

Entorn Intel·ligent

EN QUÈ CREIEM? MODELS I METODOLOGIES



EN QUÈ CREIEM? METODOLOGIES

Direcció 
estratègica en 

clau de 
competències

Posem el focus 
d’atenció en les 
competències 

Els recursos més estratègics 
per afrontar els nous reptes 
de futur són els intangibles i 
entre ells els coneixements, 
les habilitats, aptituds i 
actituds de tot l’equip 

CAPITAL COMPETENCIAL 
PROPI

• Àmbits formals
• Àmbits informals

• Tècniques
• Bàsiques
• Transversals

PERFIL PROFESSIONAL 
REQUERIT

• Competències corporatives
• Competències específiques 

lloc de treball.
• Competències específiques 

segons necessitats 
empresa
• Tècniques 
• Bàsiques
• Transversals

CV per 
competències

Oferta per 
competències

EN QUÈ CREIEM? MODELS I METODOLOGIES



EN QUÈ CREIEM? METODOLOGIES

Un canvi de direcció i de gestió: un canvi 
cultural i comunicatiu

Cultural 
Organitzativa i 

canvi tecnològic

Comunicació
interna i externa

Direcció
estratègica



https:// 

L’eficiència i l’eficàcia d’un 
servei vol implicació  

Quan entrem dins d’una organització entrem 
a formar part del seu equip i ens impliquem 
personalment i professional. 

Valorem els recursos que l’organització 
inverteix amb els nostres serveis i no donem 
la feina com a finalitzada fins que no assolim 
els objectius fixats: els seus objectius són 
els nostres objectius!

EN QUÈ CREIEM? MODELS I METODOLOGIES



Apliquem el que hem 
ideat, dissenyat, provat i 
confirmat 

I ens esforcem per compartir el 
coneixement que generem sempre que 
podem en diferents foros

Tenim un compromís amb 
el desenvolupament del 
territori

Invertim temps en potenciar 
l’emprenedoria i una cultura empresarial 
que vetlli per la igualtat d’oportunitats i la 
cura del medi ambient

EN QUÈ CREIEM? MODELS I METODOLOGIES



www.cresalida.com

Explica’ns què necessites?

info@cresalida.com

@cresalida

(+34) 615 62 63 41


