
En col·laboració amb:

Webinar
La creativitat al servei

del turisme
Formació on-line en directe 

5, 12 i 19 de juny de 2020
10:00 AM (Zoom)



Revisió de conceptes estratègics 
a nivell empresarial

Gesitó de la motivació per a 
un mateix i per als col·laboradors

Desenvolupar la creativitat 
aplicada al negoci

Objectius del programa



Com ho farem?

Tres sessions interactives amb contingut 
teòric i pràctic (50 min./sessió)

Sessions online en horari de matí (10:00) 
amb dinàmiques de treball

Conceptes aplicables a 
empreses i treballadors 



Dinàmica de treball orientada a l’activació del 
pensament divergent

La connexió entre la creativitat, la gestió de 
l’empresa i la motivació

Què és el pensament divergent i per a què és 
important a l’empresa?

Sessió 1 - Pensament divergent



Dinàmica de treball dissenyada per a l’aplicació 
de les idees generades

La motivació des del punt de vista de 
l’assoliment de tasques

Com es pot aplicar la generació d’idees a 
l’estratègia del nostre negoci

Sessió 2 - Posar-nos en marxa



Dinàmica d’entreteniment i generació 
d’idees de negoci

Gestió de la motivació d’un mateix, 
col·laboradors i treballadors

De la generació de la idea 
al producte o servei

Sessió 3 - La creativitat a l’empresa



A qui va dirigit?

La formació està orientada a responsables 
i propietaris de petita i mitjana empresa.

Les dinàmiques que es treballen fan 
referència als serveis turístics, però es pot 
aplicar a qualsevol negoci.

Un 50% de places reservades per a 
professionals del sector turístic 



Poden participar persones d’una mateixa 
organització pero cal avisar-ho amb antelació

El nombre de participants es limitarà a 50 
persones.

Es necessari disposar d’un equip compatible 
amb Zoom (micròfon i webcam).

Detalls de la participació 



Màster en Neuromarketing i MBA Executiu

Investigadora en l’àmbit de l’experiència dels 
clients, treballadors i la seva fidelització.

Directora de Neuro in Business
Experta en neurociencia aplicada a les 
organitzacions

Formadors - Sílvia Cubo

/in/sílviacubo/

neuroinbusiness.com

https://www.linkedin.com/in/s%C3%ADlviacubo/
https://www.neuroinbusiness.com/


Màster en Neuropsicologia i Educació, MBA 
Executiu i Enginyer Informàtic

Investigador en l’àmbit de l’aprenentatge i 
l’experiència de l’estudiant.

Director de NIW Academy
Expert en l’aplicació de la neurociència i la 
tecnologia a l’aprenentatge

Formadors - Xavi Sarda

/in/xavisarda/

niw.academy

https://www.linkedin.com/in/xavisarda/
https://niw.academy/
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