
Què és groupflow?
La certificació groupflow aporta els coneixements i les habilitats clau per a la facilitació de 

sessions i dinàmiques de treball grupals amb solvència i seguretat. 

Aquesta és una necessitat molt comuna dins de la majoria d’organitzacions que, cada vega-

da més, demanden als seus professionals habilitats per a dinamitzar sessions de treball gru-

pal de tot tipus: reunions, brainstorming, focus group, definició de l’estratègia, concreció de 

plans departamentals, plans d’acció, etc.).   

D’altra banda, hi ha un col•lectiu de professionals externs a aquestes organitzacions, format 

bàsicament per coaches, consultors i formadors, que necessiten també incorporar les ma-

teixes habilitats clau per tal de dinamitzar sessions de treball i d’acompanyament de grups i 

equips amb solvència i seguretat.

Per tant, groupflow es dirigeix a tot tipus de professionals, d’empreses o independents, que 

volen incorporar o millorar habilitats per a dinamitzar i facilitar sessions grupals.

DURADA 
54 hores

48 hores presencials  
(3 divendres i 3 dissabtes):  

12, 13, 19, 20, 26 i 27 de maig.  

Horari de 10h a 19h.

+ 6 hores online 
30 de maig i 7 de juny.  

Horari de 17.30h a 20.30h.

ON 
Les sessions presencials seran al 
Balneari Vichy Catalán de Caldes  
de Malavella, situat a 15 minuts de 
Girona i a una hora en cotxe o tren 
des de Barcelona (estació a 200  

metres).

IDIOMA  
català i castellà

CERTIFICACIÓ EN FACILITACIÓ  
I DINAMITZACIÓ GRUPAL

https://www.albertgibert.com/certificacio-groupflow/


Què aconseguiràs amb groupflow?
Adquirir recursos i solvència en la facilitació i dinamització grupal per tal d’afrontar amb ga-

ranties i seguretat el seu rol professional d’una manera evolucionada.

I d’una manera més concreta…:

• Conèixer diferents registres i formats de la facilitació

• Aprendre a interpretar la necessitat autèntica de cada realitat i a validar-la

• Adquirir la pràctica necessària per a dissenyar, preparar i facilitar diferents tipus de sessions

• Saber com potenciar els aspectes que ajuden a la dinamització i com minimitzar els que 

la dificulten 

• Gestionar correctament el temps, la participació y el focus de cada sessió

• Millorar els aspectes clau de la comunicació grupal

• Aprofitar els recursos del propi context formatiu per tal d’aprendre de múltiples situacions 

i simulacions 

Metodologies
S’utilitzen metodologies actives i participatives que permeten la pràctica i la simulació de 

tots els aspectes presents en l’àmbit de la facilitació grupal. Aproximadament, un 70% del 

temps es dedicarà a la facilitació de sessions inspirades en casos reals, on els participants, per 

torns, hauran de dissenyar i dinamitzar sessions que responguin a diferents tipus de necessi-

tats i mandats. 

Director del Programa
Albert Gibert

Consultor en desenvolupament organitzacional. Acompan-

yament en processos de canvi i transformació i processos 

de desenvolupament del lideratge i del creixement dels 

equips. Facilitador en processos de dinamització de la in-

novació i de la co-creació en els equips. Trainer en habilitats 

de lideratge, comunicació i millora del treball en equip.

albert@albertgibert.com
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