
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA                                                                                                                     
 

09.00   Benvinguda als assistents 
 
09.10   El líder 4.0 
Sr. Llorenç Martin, director de NEXTWAY 

 

09.50   Torn de preguntes & cafè    
 

 

Podeu demanar més informació: 
Oficina de Promoció Econòmica. Ajuntament de Manlleu.                                                                                   
empresa@manlleu.cat | 938 515 022 | www.manlleu.cat 

 

Indústria 4.0, el nou paradigma industrial en el qual ens 

trobem. Gràcies a les noves tecnologies de la informació, les 

fàbriques s'estan convertint en plantes digitalitzades i 

robotitzades. Els processos de producció o serveis estan 

interconnectats, on les màquines i les persones interactuen 

entre si. 

La unió entre persones, dades i màquines, anomenada IoT 
(Internet of Things), permet obtenir resultats fiables, 
eficients i útils per a la indústria i la societat. 

El factor fonamental de la Indústria 4.0 són les persones. 

Els llocs de treballs manuals i rutinaris poden ser substituïts 

per  robots, però mai desapareixeran les persones de les 

organitzacions. 

Un líder 4.0  ha de desenvolupar les competències de 
conducta o socials, anomenades Soft skills, per 
complementar-les amb les competències dures 
anomenades Hard skills, que són les habilitats que 
s'adquireixen amb la formació tècnica específica d'un àrea 
determinada (diplomatures, formació professional). 

 

 

Serenitat, perfecció, col·laboració, eficàcia, creativitat, 

coneixement, comprimís, motivació i decisió, són 

les habilitats què ha de tenir un Líder 4.0 per poder-se adaptar 

al nou canvi de paradigma en la Indústria 4.0 

ADREÇAT A 

Gerents i directius d’empreses, directors de recursos humans, 
fabricants de maquinària, enginyeries, empreses del sector 
TIC, de serveis a la indústria, i altres persones interessades. 

INSCRIPCIONS 

Jornada gratuïta. Places limitades. Us demanem que ens 
confirmeu l‘assistència a través del 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ  (cliqueu l’enllaç) 

 

LLOC 

La jornada tindrà lloc al Lab. Espai Coworking Manlleu 
Carrer Prior Tarafa 11, Manlleu (Barcelona) 08560 

 

Organitza: 

 

L’objectiu de la jornada és explicar el concepte del Líder 
4.0 i quines són les habilitats que ha de desenvolupar 
per adaptar-se a la Indústria 4.0 

 

LÍDER 4.0 
Solucions humanes per a la millora industrial 

15 de març de 2018  -  Manlleu 

 

mailto:ope@manlleu.cat
http://www.manlleu.cat/treballar/industrial/industria-40-a-osona.htm#inscripcions
https://www.google.es/maps/place/Lab.+Espai+Coworking+Manlleu/@42.00148,2.2728313,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a525ba29641103:0xc8d19d106e0bc947!8m2!3d42.00148!4d2.27502

