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L’EQUIP FORMATIU 

El tast compta amb un equip experimentat de formadors 
que, conjuntament amb el seu vessant social, aporta tot el 
valor afegit, el sentit i la diferenciació a la jornada. 

Assertis dirigeix i gestiona el gruix de la formació. 

Fundació Mas Albornà hi contribueix amb formadors i un 
equip de treball per dinamitzar les activitats complementà-
ries. Aquesta doble col·laboració contribueix a aportar un 
TRET DIFERENCIAL a la formació. 

ASSERTIS 

Experts en assessorament,  
consultoria i formació a les  

organitzacions 

MAS ALBORNÀ 

Experts en RSC, integració social i 
laboral de persones amb  

discapacitat i trastorn mental 

FUNDACIÓ PRIVADA  
MAS ALBORNÀ 

Montseny, 10-12 
08734, Olèrdola (Barcelona) 

Telèfon: 902 19 11 04 
Fax: 93 818 13 52 

www.masalborna.org 
 

comunicacio@masalborna,org 

 

EL 

SENTIT  

DE LES  

COSES  

2014 

LES 

COSES  
AMB 

SENTIT  

Basada en els principis de la RSC, la  formació s’endinsa a 
través de l’experimentació desl sentits al voltant del món 
del vi i de la vinya. I a través d’aquestes experiències 
sensorials treballarem, aprendrem i millorarem les tècni-
ques de lideratge i de gestió. 

Un MARIDATGE d’aromes i conceptes, al llarg de les D.O. 
catalanes. 

I tot amb un component social, de responsabilitat i valo-
ració de les capacitats diferents, aportats pels monitors 
de les dinàmiques (persones amb discapacitat i trastorn 
mental). 

El sentit de les coses és un coaching que adopta rostre 
humà i que treballa amb els cinc sentits. En definitiva, 
una proposta integral, transversal i social… una forma-
ció amb sentit.  

“La responsabilitat és la mentalitat 
de voler fer les coses no només bé, 

sinó MILLOR” 

Originalitat 

Una acció formativa diferent amb un TRIPLE VALOR: So-
cial, lúdica i de creixement personal i de l’organització. 

Gestió a través dels sentits 

Coaching per a equips de treball, basat en la potenciació 
de les capacitats i les habilitats directives a través dels 
sentits. 

Responsabilitat 

Continguts alineats amb la RSC i la posada en pràctica 
d’aquests principìs en la gestió directiva. 

Segueix-nos a 



 

La vista, l’olfacte, l’oïda, el tacte i el gust són els prota-
gonistes indiscutibles d’aquesta jornada formativa, 
pensada específicament per a equips directius i de 
gestió de qualsevol organització.  

Però “el sentit de les coses” no és només una proposta 
formativa. És una experiència responsable de forma-
ció que, a més de tenir per objectiu el repensar estratè-
gies i planificar reptes, ajuda els equips directius del 
segle XXI a entendre, compartir, aplicar i millorar els 
conceptes bàsics de la RSC dintre de les seves organit-
zacions i dels seus processos de gestió directiva, tot 
barrejant diferents conceptes: 

Un tast....  
amb tots els sentits  

Fitxa tècnica 

Públic objectiu | Formació específica per a equips de 
gestió i directius d’empreses, organitzacions i instituci-
ons. Públiques, privades, productives o de serveis. 
Grans, mitjanes o petites. 

 
Nombre de participants | El nombre òptim de partici-
pants va entre les 6 i les 12 
persones. No limitatiu. 

 

Modalitat | Es realitza un 
itinerari a través dels cinc 
sentits, buscant 
d’experimentar noves sensacions que condueixin a re-
flexionar i millorar sobre les habilitats directives, el tre-
ball en equip i l’“empowerment” del personal. 

 

Durada | Es proposa 
una jornada sencera, 
des de les 9h del matí 
fins a les 18h aproxima-
dament, on s’hi inclou la 
part acadèmica, un tast 
de vins i un dinar basat 

en els recursos del territori de realització (segons D.O. 
escollit). 

Localització | La formació és itinerant i adaptable. Es 
desenvolupa en espais dins de les D.O. catalanes i 
compta amb espais i recursos propis dels diferents ce-
llers del territori d’acollida. 

 

RSC                                                                     gestió d’equips 

Coaching  social i responsable 
Enologia                    habilitats directives 

                          sentits 

  Temari 

1. Tasca directiva: l’equip, gestionar, liderar. 
Delegar. La RSC a la direcció. El lideratge emocio-
nal i ressonant. 
 

2. Visió compartida: prendre la iniciativa, visua-
litzar el futur, compartir la visió, objectius ali-
neats amb l’estratègia. Sentit de pertinença. 
 

3. Olfacte pels negocis: la part Intel·lectual, la 
part emocional, la intuïció,  la constància, 
l’autoconfiança. 
 

4. Escolta activa: confiança, treball en equip, 
compte bancari emocional, capacitat d’escoltar. 
 

5. Amb tacte: credibilitat, llibertat i responsabili-
tat; respecte i legitimitat; avaluació del rendi-
ment. 
 

6. El gust és meu: l’èxit, el reforç positiu, el pro-
cés d’interiorització. 

En finalitzar es lliuren diplomes de participació i d’iniciació al tast de vins així 
com els materials formatius, 

AVANTATGES  

Es pot realitzar la gestió formativa a través del 
recurs de la Fundació Tripartita i  

tramitar la bonificació empresarial en  
relació a la present formació. 

Una proposta innovadora 
més enllà de la simple  

formació d’equips directius i 
que aporta, a més, tres  

VALORS AFEGITS:   

el factor humà, 
les vivències de proximitat  

i el fruit de la terra 

La formació està dividida en sis blocs temàtics amb 
activitats complementàries. 




