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Taller d’innovació a l’empresa: 

 GESTIÓ DE PERSONES A TRAVÉS DE 
PEOPLE ANALYTICS 

Vivim immersos en un entorn en constant evolució que obliga les organitzacions a ser capaces de viure i 
conviure en un món canviant. En aquest entorn, la Sapiens Mindset és la mentalitat transformadora que 
dota les persones de l'autocontrol per transformar-se a si mateixes, i així, ser capaces de transformar la 
seva organització i el seu entorn.  

En aquest taller d'innovació parlarem, des de la nostra pròpia experiència, dels avantatges que ofereix 
aquest innovador sistema, i de People Analytics de la Sapiens Mindset, com a eina perquè aquesta 
mentalitat s'imposi a nivell organitzatiu. 

 

Presentació: Sr. Xavier Carles         Director General de Grup Carles. 

Ponents: 

 

Sr. Albert Riba  Emprenedor en sèrie. Autor de la Trilogia de Sapiens Mindset. 
Sr. Martí Pinyol  Responsable de Recursos Humans a Grup Carles. 

Objectiu: Donar a conèixer als assistents els avantatges que ofereix People Analytics de 
Sapiens Mindset i l'anàlisi del Big Data per a la gestió dels equips de persones que 
formen part de les empreses. 

Metodologia: 

 

Taller entorn al funcionament d'aquest innovador sistema mitjançant una simulació 
que es realitzarà amb els assistents. Explicació de l'experiència de Grup Carles com 
a usuari de People Analytics, així com altres casos d'èxit en empreses en les quals 
també s'ha implementat. 

Destinataris: 

 

Empreses o persones emprenedores, en general, i més concretament, el personal 
directiu i els diferents responsables de les diferents àrees de recursos humans. 

 

Dia: 11 d’abril de 2019 
Horari: de 09:30h a 11:00h 
Durada: 1,30 hores 
Lloc: Grup Carles 
Sant Ferran, 45 
08700  IGUALADA 
Preu: Gratuït  
Dirigit a directius i a gestors 
de recursos humans 

PROGRAMA 

1. Benvinguda 

2. Presentació de People Analytics de Sapiens Mindset 

3. Torn obert de paraules 

4. Esmorzar networking 

5. Cloenda 


