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PROGRAMA
Dimarts 2 de juny
9:30 h.
—

Xerrada inspiradora a càrrec de Rafael R. Villalobos
(Director d’escena, dramaturg i Premi FPdGi Arts i Lletres 2019)
«Fer de la teva vocació una professió»
Si les arts en general tenen com a objectiu ampliar la nostra esfera de l’ésser, el teatre
i l’òpera en particular poden convertir-se en una potent eina social per ajudar-nos a
comprendre’ns millor com a individus i com a societat, una cosa que es torna encara
més imprescindible en moments tan convulsos com l’actual.
El jove director d’escena Rafael R. Villalobos ens explicarà com l’òpera el va ajudar i
el segueix ajudant a construir-se com a persona, i com va canalitzar la vocació que
tenia quan era petit fins a convertir-la en una professió.
Pausa
10:30 h.
—
Moment expert a càrrec de Jaime Carvajal (Conseller
delegat d’Arcano Partners i patró de la FPdGi) i Ignacio
de la Torre (soci i economista en cap d’Arcano Partners)
«L’economia post Covid-19: impactes en el mercat laboral»
La pandèmia està tenint un impacte immens en la vida de tots nosaltres, començant
per la nostra salut i el nostre sistema sanitari. Però l’impacte en l’economia, tant a
curt termini (pel confinament) com a mitjà (per les mesures que seran necessàries per
reduir el risc de futurs rebrots de la malaltia), està sent i serà d’una profunditat i intensitat com poques vegades en la nostra història. En aquest marc, el mercat laboral
patirà una transformació molt rellevant, afectant de manera especialment negativa a
sectors com ara l’hostaleria, el transport de passatgers, l’oci o el comerç local. Però
també hi haurà oportunitats en àmbits com el comerç electrònic, el sector logístic o
el tecnològic, per la qual cosa és essencial conèixer les dinàmiques a les quals ens
enfrontarem i preparar-se per afrontar-les amb èxit.
Pausa
12:00 h.
—
Sessió pràctica amb Edu Elosegui i Ada Maymó, dissenyadors i facilitadors d’experiències d’aprenentage a
Alwa Emprenedoria Social i Innnova Partners
«Disenya el teu present, crea el teu futur. Design Thinking aplicat a la teva
carrera professional»
Ada Maymó i Eduardo Elosegui -dissenyadors i facilitadors d’experiències d’aprenentatge a Innova Partners i Alwa Emprenedoria Social respectivament- ens guiaran
en la definició del nostre procés de desenvolupament professional a través de metodologies pràctiques i creatives basades en el Design Thinking. Es tracta d’un taller
per dissenyar la nostra estratègia d’inserció laboral, alineant el nostre propòsit vital i
professional amb les oportunitats i necessitats de l’entorn.
Graduada en disseny per Elisava, l’Ada està convençuda que és possible crear un
impacte social significatiu en organitzacions i usuaris a través del disseny centrat en
les persones. L’Eduardo l’acompanya en aquesta aventura. Ell és educador social,
consultor i professor de la Universitat de Barcelona amb experiència en el sector
privat i públic.

Dimarts 9 de juny
9:30 h.
—

Xerrada inspiradora a càrrec de Guadalupe Sabio
(Investigadora i Premi FPdGi Recerca Científica 2012)
«Quan vida i ciència s’uneixen»
La ciència ha demostrat en els últims temps el seu paper fonamental en el nostre
actual i futur estat del benestar. Gràcies a la ciència vam poder viure en grans urbs
sense emmalaltir de manera contínua. Sovint, les investigacions que mai es pensaria
que poguessin tenir una aplicació real acaben sent la base del progrés. No obstant
això, en la seva base hi ha milers de científics que dediquen la seva vida a aprendre
sobre la natura. El seu esforç, dedicació, passió i compromís per la seva feina és
fonamental per al progrés. Què ens mou, què ens motiva, els nostres referents i la
nostra visió de la vida és extrapolable a moltes altres professions.
Pausa
10:30 h.
—

Moment expert a càrrec de Diana Martin Romero
(Manager of Blockchain. Digital Innovation Hub a ACCIONA)
«One chain to rule them all»
Ens trobem en una època en la qual es parla de monedes virtuals, xarxes descentralitzades, miners i cadenes de blocs..., però de vegades no és fàcil entendre
exactament com funcionen. Diana Martin, responsable de l’Skill Center de Blockchain i Noves Tecnologies d’Acciona, ens explicarà els fonaments de la tecnologia
Blockchain d’una manera adaptada a qualsevol públic. Acabarem amb una pràctica
perquè aprengueu a crear la vostra pròpia criptomoneda.
Pausa
12:00 h.
—
Sessió pràctica a càrrec d’Accenture |
«Petjada digital»
amb Diego Sánchez Krag (Recruiting Analyst en Accenture)
Aprèn a crear i gestionar d’una manera responsable la teva presència a les xarxes
socials i altres entorns digitals. Ens centrarem en la principal xarxa professional al
nostre país, Linkedin.

Dimarts 16 de juny
9:30 h.
—

Xerrada inspiradora a càrrec de José Miguel Bermúdez
(emprenedor i Premi FPdGi Empresa 2018)
«No posis límits als teus somnis: pensar en gran, emprendre i aprendre dels
errors»
Des de molt petit, en José Miguel va tenir un gran interès pels projectes singulars
i que tinguessin un impacte positiu en la nostra societat. Amb tan sols 12 anys, va
coordinar a un grup d’alumnes per crear la versió més gran mai manuscrita del Quixot. Anys després, va acabar d’estudiar enginyeria aeroespacial, i es va unir en la
seva fundació a zero2infinity, la primera companyia europea que ofereix vols privats
a l’espai sense utilitzar cap combustible. Encara recorda el que va dir el Coronel que
va aprovar el llançament des de la base aèria a Lleó, després que el primer vol sortís
malament: l’èxit sovint comença amb un fracàs. I aquí es va adonar que part del
camí per aconseguir grans coses és haver-se equivocat primer i aprendre dels errors.
Per això, als 28 anys, va decidir emprendre de nou, co-fundant bound4blue, amb
l’objectiu d’oferir solucions tecnològiques per reduir l’impacte mediambiental del
sector marítim. Per a en José Miguel emprendre també és ensopegar, aprendre i
tornar-se a aixecar amb més força. En aquesta xerrada, compartirà amb vosaltres
la seva experiència personal i professional, i us mostrarà que hi ha més camins si
esteu disposats a anar a contracorrent, a no posar-vos límits i a perseguir els vostres
somnis.
Pausa
10:30 h.
—
Moment expert a càrrec de Guido Stein (Professor del Departament
de Direcció de Persones en les Organitzacions a l’IESE i director de la
Unitat de Negociació. A més, és soci d’Inicia Corporate, compañía de
M&A i Corporate Finance)
«Millennials i Postmillennials: aquest és el vostre moment!»
Cada situació històrica presenta unes necessitats concretes a les quals cal respondre; ningú ho pot fer per vosaltres millor que vosaltres, si vosaltres no ho feu. La
sortida de la pandèmia que estem patint presenta innombrables incerteses personals
i socials, que tenen repercussions en la vida de les empreses i organitzacions: ningú
està en millor situació que vosaltres per afrontar-les; Conversem! Us espero.
Pausa
12:00 h.
—
Sessió pràctica amb Maria Pilar Casanova (Conferenciant, consultora organitzacional i facilitadora especialitzada en lideratge, desenvolupament d’equips d’alt rendiment, agilitat emocional i hàbits de benestar)
«Què pot fer el Mindfulness per tu?»
Saber què fer amb pensaments com “no ho aconseguiré mai” o “no sóc adequat”.
Aprendre a triar el que de veritat vull, no el que em venen. Gaudir sense fer-me mal.
Frustrar-me però no ferir-me. Caure i aixecar-me. Saber què sento i què fer amb això.
Tenir clar el meu propòsit i perseguir-lo. Saber de veritat el que vull.

Dimarts 23 de juny
9:30 h.
—
Xerrada inspiradora a càrrec d’Alba Fernández i Cristina Muñoz, dues joves del programa «Rescatadors de
talent»
«Preparació i esforç són les claus de l’èxit»
L’Alba i la Cristina representen dos casos d’èxit per al programa de la Fundació
dedicat a la millora de l’ocupabilitat dels joves. Una prova clara de com l’esforç, la
perseverança i la capacitat per detectar i saber aprofitar les oportunitats ens acosten
a trobar el nostre camí i a emprendre.
Pausa
10:30 h.
—
Moment expert a càrrec d’Álex López (Top 10 Influencers Social
Selling a nivell mundial el 2019. Professor de la Universitat de Navarra,
col·labora com a formador de Linkedin i Social & Digital Selling a l’IESE
Business School, ISDI, ESADE i a la Universitat de Deusto)
«Processos de selecció i xarxes socials. Com ha canviat?»
La situació actual està canviant la manera de seleccionar candidats. Les diferents
plataformes i l’exposició a les xarxes socials fa que hàgim de tenir molt en compte
què compartim si un seleccionador ens busca.
En aquesta xerrada amb l’Álex López podràs conèixer quines eines fa servir i quina
informació valora un seleccionador actualment quan realitza un procés de selecció.
Pausa
12:00 h.
—
Taller exclusiu d’Enagás |
per als primers 80 inscrits al curs
«Descobreix les teves preferències i aprèn a conèixer-te amb el mètode
Insights Discovery»
amb Antonio Manzanera Gerent d’Atracció i Desenvolupament de talent a Enagás
Aquest taller t’ajudarà a relacionar-te d’una manera més eficient en el procés de
recerca de feina, a partir d’una tècnica senzilla i eficaç d’autoconeixement.
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