CENTRE DE DESENVOLUPAMENT ONLINE DE
«RESCATADORS DE TALENT»:
EINES PER A UN NOU CONTEXT LABORAL


14, 16, 21 i 23 d’abril de 2020

Els joves teniu una gran responsabilitat.
El món està canviant a un ritme accelerat, i les incerteses són cada vegada més
grans. La trepidant evolució de la societat
digital està transformant la manera en què
treballem, eduquem i vivim. Haureu de ser
capaços d’afrontar grans desafiaments en
el futur. I en el present més immediat, la
situació excepcional generada per la contenció del COVID-19 a Espanya deixarà al
seu pas un important impacte en el mercat laboral, sobretot per als que esteu en
el moment d’accedir a la primera feina.

desafiaments. Juntament amb destacades organitzacions de país, afrontem la
nostra segona dècada de vida convençuts
que la preparació i el desenvolupament
professional i personal milloren les oportunitats: us fan més competents i millors
ciutadans.

La Fundació Princesa de Girona neix el
2009 amb l’objectiu de dotar als joves de
les eines necessàries per afrontar aquests

Del 14 al 23 d’abril, quatre matins intensos de contingut i participació, estructurats en tres blocs:

Xerrades inspiradores
—
9:30 a 10:15 h.
—
A càrrec dels premiats de
la Fundació, referents per
a la resta de la joventut.

«Rescatadors de talent» és el programa
dedicat a aquesta tasca i ara, en temps
de quedar-se a casa, ha dissenyat una
formació única perquè sortiu reforçats
d’aquesta crisi.

Moment expert
—
10:30 a 11:30 h.
—
Experts en diferents disciplines compartiran els
seus coneixements i la
seva experiència sobre temes d’interès davant d’un
imminent canvi de paradigma per a les empreses.

Sessions pràctiques
—
12:00 a 13:00 h.
—
Acciona, Lidl o Zurich ens
aproparan el desenvolupament de competències
específiques i el coneixement d’eines útils per a la
tornada a la “normalitat”.

I l’últim dia, “Televermut” de tancament
—
Alejandra Acosta (treballadora i emprenedora social), Juan Antonio González (enginyer industrial) i premiats de la Fundació debatran amb tots els participants sobre
compromís i lideratge en temps de canvi.

Tutoria personalitzada (prèvia sol·licitud)
—

Antonella Broglia
Comunicar-se a través d’ una pantalla
Les presentacions i entrevistes en teleconferència són “The new normal”, i no sembla
que hagin de desaparèixer després de l’efecte del virus. Una sessió de 30 minuts molt
intensa amb Antonella Broglia (formadora en public speaking, actriu, speechwriter),
de la qual t’emportaràs els consells pràctics per impactar al teu interlocutor a través
de la pantalla, controlant l’efecte visual i verbal.

PROGRAMA
Dimarts 14 d’abril
9:30 h.
—

Xerrada inspiradora a càrrec
d’Andrés Salado, Premi FPdGI Arts i Lletres 2016
L’energia és futur
La música ha marcat la trajectòria d’Andrés Salado. Encara que va començar estudiant violí, molt aviat es va adonar que la seva veritable passió era la percussió. Avui
és un dels directors d’orquestra més reconeguts del nostre país. A «Prodigios» de
RTVE ajuda a descobrir el talent artístic de nens i joves.
En aquesta xerrada, Andrés ajudarà els alumnes a entendre que tots «som energia».
Per a aquest director d’orquestra, la gestió de la nostra pròpia energia és clau per
orientar un futur laboral i personal d’èxit basat en el respecte, la informació, la intel·
ligència emocional i l’empatia.
10:15 h.: Pausa
10:30 h.
—

Moment expert amb Eva Snijders (experta en comunicació,
storytelling i canvi organitzacional).
I si el canvi ets tu?
Diuen que tota crisi suposa una oportunitat, encara que aquesta no sempre sigui
òbvia. Explorarem models i eines per descobrir les teves opcions i perfilar-te com a
persona clau en aquest moment d’incertesa.
11:30 h.: Pausa
12:00 h.
—
Sessió pràctica a càrrec d’Acciona |
Habilitats i comportaments per un entorn Híper VUCA (volatilitat, incertesa,
complexitat i ambigüitat)
Pablo Ángel Félix del Cueto (Director de Talent i Gestió del Coneixement en el
Negoci d’Infraestructures d’ACCIONA)
Les situacions de crisi són també moments d’oportunitat. Com cada un de nosaltres
reacciona davant d’una situació mai abans viscuda marca la diferència entre un comportament normal i un d’excel·lent. No solament es tracta de mantenir l’optimisme i
invertir el temps de forma adequada, sinó que és una bona oportunitat d’aprenentatge personal per pensar en com afrontar el dia després, la previsible acceleració
posterior.

Dijous 16 d’abril
9:30 h.
—

Xerrada inspiradora a càrrec de
Arancha Martínez, Premi FPdGi Social 2018
Tots podem canviar el món
Qualsevol persona pot fer del món un lloc millor millor amb la seva feina. Estudiem
els que estudiem, i independentment de la nostra experiència professional, tots
som part d’un mateix món, una mateixa llar que hem de cuidar. Només cal estar
atent a les necessitats de la societat i del planeta per identificar què podem fer
cadascú de nosaltres per canviar les coses.
10:15 h.: Pausa
10:30 h.
—

Moment expert amb
José Luis Blasco (Director global de sostenibilitat d’Acciona)
Noves competències professionals per un món amb zero emissions
Més de 100 països, entre ells els que pertanyen a la Unió Europea, s’han compromès a aconseguir la neutralitat d’emissions de CO2 abans de l’any 2050. Aquest
compromís tracta d’impulsar una transformació econòmica sense precedents que
sens dubte canviarà la forma de produir i consumir dels sectors econòmics que avui
coneixem.
Aquesta sessió t’acostarà al repte professional, d’inversió i innovació que suposa la
transició cap una economia baixa en carboni, tractant de despertar la teva curiositat sobre aspectes bàsics com la manera en què es calculen les emissions fins als
derivats més transformadors de la forma en la qual els inversors estan avaluant els
riscos climàtics de les empreses.
11:30 h.: Pausa
12:00 h.
—
Sessió pràctica a càrrec de Lidl |
Eines per a superar amb èxit un procés de selecció des de casa
Alicia Bender (Talent Acquisition & HR Marketing Partner)
En aquest taller, Lidl t’ensenyarà a preparar el teu currículum vitae (disseny i contingut). A més, t’oferirà diferents eines que et serviran per destacar en un procés de
selecció. En aquesta formació també aprendràs a treure el màxim rendiment a les
xarxes socials professionals com Linkedin o Infojobs. El taller finalitzarà amb uns consells que et serviran per preparar una tele-entrevista o una videoentrevista de treball.

Dimarts 21 d’abril
9:30 h.
—

Xerrada inspiradora a càrrec de María Escudero Escribano,
Premi FPdGi Recerca Científica 2018
Futur, ciència i sostenibilitat
En temps de crisi, la importància d’invertir en ciència i sostenibilitat queda més evidenciada que mai. Aquesta xerrada pretén cridar a la reflexió sobre la societat que
volem construir entre tots. Veurem com investigació, compromís, responsabilitat,
honestedat i col·laboració són claus per construir un futur sostenible.
10:15 h.: Pausa
10:30 h.
—

Moment expert amb
Javier Cañada (dissenyador de productes i servicis digitals)
De lletres, de ciències? El sector digital et necessita
Antropòlegs per crear una polsera que mesura l’esforç físic, filòlegs per dissenyar
un assistent de veu o cartògrafs per millorar una app de recerca de pis. En aquesta
xerrada, Javier Cañada ens explicarà com treballen els equips que creen productes
i serveis digitals, qui els formen i quins sabers aporta cada persona.
11:30 h.: Pausa
12:00 h.
—
Sessió pràctica a càrrec de Zurich |
Lideratge inclusiu i lideratge en temps de crisis
Santiago Insula (Director de Recursos Humans i Sostenibilitat)
El director de Recursos Humans i Sostenibilitat de Zurich, Santiago Insula, parlarà
sobre el lideratge inclusiu i el lideratge en temps de crisi. El contingut d’aquest taller
versarà sobre els avantatges de la diversitat en les organitzacions i com les diferències enriqueixen. Insula, a més, comentarà els reptes del lideratge en temps de crisi
basant-se en la nostra experiència actual.

Dijous 23 d’abril
9:30 h.
—

Xerrada inspiradora a càrrec de Felipe Campos,
Premi FPdGi Social 2013
Sol més ràpid, junts més lluny
La pobresa infantil, l’exclusió social en totes les seves formes, la bretxa digital o la
soledat són molts dels problemes presents en el dia a dia de Felipe Campos. Va
començar sent voluntari d’una petita organització en un barri d’alta complexitat de
la ciutat de l’Hospitalet, a Barcelona. La seva determinació per garantir els drets dels
nens i nenes i garantir la igualtat d’oportunitats de col·lectius en situació de risc social
va fer que amb només 22 anys liderés la «Associació Educativa Itaca», organització
de la que avui és director general. Avui en dia genera esperança i futur a prop de
1.500 persones cada setmana.
Felipe porta prop de 20 anys treballant en ell Tercer Sector a Catalunya i en l’última
dècada a Espanya, a l’àrea de gestió, planificació estratègica, lideratge i innovació
social. És docent i conferenciant, especialista en captació de fons Fundraising públic-privada, màrqueting i comunicació social. Recentment exerceix com a patró de
la Fundació Agbar i membre del consell assessor d’AGBAR una iniciativa d’aliança
pública-privada social en la lluita contra la pobresa i la capacitació i empoderament
de col·lectius en risc a la ciutat de Barcelona.
Felipe explicarà als alumnes la importància de treballar des de diferents disciplines
per al bé comú. La seva experiència personal i professional en el seu treball amb
col·lectius vulnerables, generant aliances amb el sector públic i privat, són un exemple de com junts podem construir una societat plena d›oportunitats per a tothom.
10:15 h.: Pausa
10:30 h.
—
Moment expert amb José Conejos (coach i membre de l’equip
#BeUpTeam, una consultoria d’innovación, cooperació i transformació
positiva per a empreses)
Transforma la realitat, lidera el teu futur
L’optimisme canvia la manera en què veiem el món i transforma la realitat objectiva.
En aquesta sessió, el coach José Conejos reflexionarà sobre com expliquem el nostre passat, present i futur. A més, ens ajudarà a liderar cos i ment donant-nos eines
que ens permetran mobilitzar la nostra energia quan ens enfrontem a un futur incert.
11:30 h.: Pausa

“Televermut” de tancament
12:00 h.
—
Compromís i lideratge en temps de canvi

Amb: Alejandra Acosta (treballadora social y emprenedora especialitzada en gestió d’ONG, és presidenta i directora de l’ONG Break the Silence), Juan Antonio González (enginyer industrial), Felipe Campos (Premi FPdGi
Social 2013) i Damià Tormo (Premi FPdGi Empresa 2017)
Els joves exigim sovint compromís i responsabilitat als nostres adults i als nostres
líders. Avui, els valors socials i humans estan a flor de pell. Els reivindiquem contínuament en públic. Però. què fem nosaltres individualment i col·lectivament per defensar
aquests valors? ¿Quin és el nostre compromís real enfront dels desafiaments que
tenim per davant? Ens impliquem de veritat en les solucions?
Proposem un debat sobre compromís social i responsabilitat individual davant de la
crisi. Espanya viu una situació excepcional i el lideratge d’iniciatives sòlides i eficaces
davant de la conjuntura que aflorarà en uns mesos serà imprescindible. La participació de les noves generacions ha de ser ineludible. Les solucions no vindran des
de dalt: només el treball col·laboratiu i solidari ens portarà a la presa de decisions
ràpides i encertades, tant en l’àmbit social com en les empreses.
L’impacte de la COVID-19 ha accelerat la transformació digital, i aquesta sí que és
una revolució que els joves esteu ja liderant.
John F. Kennedy va dir: “No preguntis què pot fer el teu país per tu, sinó què pots
fer tu pel teu país”
Fem sentir la nostra veu!
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