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P R O G R A M A : L I D E R A T G E E N A C C I Ó®
Sessions

de

Contrast

A partir de l´experiència que ja tenim en el treball amb els rols i els sistemes, sabem com les
representacions imago-afectives (RIA´S), individuals i col·lectives, poden desviar les nostres
accions i rols de les finalitats i tasques requerides per les nostres organitzacions.
Sabem també de la persistència dels rols fixats, tant per nosaltres com pels altres, i de com
influeixen en les nostres trajectòries laborals i vitals, moltes vegades allunyant-nos de les
pròpies visions desitjades.
Aleshores, com podem continuar innovant en els rols i projectes, en les nostres empreses i
institucions, tot gaudint al mateix temps de la descoberta i dels seus resultats? Com anar més
enllà de les RIA´S habituals i descobrir noves capacitats i vies d´acció? Com atrevir-nos a usar
els propis biaixos com a font d´originalitat que dóna suport a la innovació? Com enriquir el
dia a dia organitzatiu incorporant perspectives diferents a les pròpies?
Les Sessions de Contrast ofereixen aquest espai potencial d´acompanyament, centrat en
abordar de formes inhabituals situacions que semblen usuals, així com en contrastar
projectes agosarats, tot identificant-ne recursos insospitats i provant nous repertoris d´acció.

Finalitat principal :
A través d´una reflexió regular i grupal, contrastar projectes que es desitja impulsar anant
més enllà de les formes habituals, identificant recursos originals o insospitats i descobrint
altres fonts d´actuació, tot testejant-ne els possibles resultats.

Participants :
Persones que tenen al seu càrrec projectes, sistemes humans de treball, institucions o parts
d´elles i que han realitzat sessions de treball extens sobre el rol en activitats d´INNOVA, i
prioritàriament per als que han participat al Programa Avançat o Transicions Guiades.

Operativa :
!

Grups d´un màxim de 5 participants acompanyats per l´Staff consultor.

!

1 Sessió mensual durant 11 mesos. En cas que no es pogués assistir a alguna sessió es faria un
contrast telefònic individual.

!

La duració de cada sessió és de 3 a 4 hores en funció del número de participants.

Dates :
Es constitueixen grups de treball de forma periòdica durant l´any. Consulti a la Coordinació les
properes dates.

Lloc :
Institut INNOVA - c/ Tarragona 102 interior – 08015 Barcelona

Informació i Inscripcions :
Sandra Carrau - Coordinadora del Programa
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