
Jornada 1. Atreveix-te a trencar amb la inèrcia:

‘La gestió estratègica del canvi’

En un entorn de turbulències com l'actual, és imprescindible parlar d'adaptació al mercat i de canvi organitzatiu 
com a conceptes clau de la gestió empresarial de l'oficina de farmàcia.

Innovació, creativitat, flexibilitat, assumpció de riscos i ‘proactivitat’ són atributs que han d'estar presents en 
tota oficina de farmàcia que desitja respondre amb èxit als canvis produïts per les noves tecnologies, canvis 
de legislació i l'aparició de nous models de negoci al mercat. 

En aquesta jornada, s’abordaran reflexions i metodologies per a la gestió del canvi des del punt de vista del 
farmacèutic empresari i des del punt de vista dels processos de canvi a l’organització.

Professors: Ignacio Guitart i Francisco Loscos
Dia 14 de desembre de 16 a 20 hrs i 15 de desembre de 9 a 13 hrs 

Jornada 2. Posem-nos en marxa: 

‘Autodiagnòstic, anàlisi de la situació i planificació’

El fet de ser empresari porta implícit la presa de decisions de forma contínua: sobre l'enfocament del negoci, 
sobre el nostre personal i sobre tots els aspectes econòmics i organitzatius de la farmàcia. 

Aquesta jornada abordarà dos aspectes en relació a la presa de decisions:

• D'una banda, es treballaran els processos i metodologies per prendre decisions estratègiques.

• D'altra banda, es reflexionarà i aprofundirà en les habilitats necessàries per a la presa de decisions, tals com la 
capacitat d'assumir la renúncia a allò que no es tria i el compromís a ser conseqüent amb les decisions preses.

Professors: Rosalía Larrey i Gemma Martín
Dia 11 de gener de 16 a 20 hrs i 12 de gener de 9 a 13 hrs 

Jornada 3. Dinamitzem la nostra farmàcia:

‘La gestió de promocions i activitats en la farmàcia’ 

Estem vivint uns moments d'elevada sensibilitat al preu per part dels clients. La gestió de promocions i de 
campanyes és una possible eina per generar tràfic i potenciar les compres creuades, però cal utilitzar-les 
adequadament, determinar la repercussió sobre el nostre marge i posar en marxa totes les eines necessàries.

En aquesta jornada, realitzarem també un retail tour, a manera de classe pràctica. En aquest retail tour es 
treballarà una metodologia d'observació i finalitzarem amb un taller de conclusions aplicables a l’oficina de 
farmàcia.

Professors: Rosalía Larrey i Gemma Martín
Dia 8 de febrer de 16 a 20 hrs i 9 de febrer de 9 a 13 hrs 

Jornada 4. Organitzem els nostres processos de treball: 

‘Anàlisi, planificació i control d'operacions’

Les operacions a l'oficina de farmàcia són múltiples: el moviment de mercaderies, els processos de recepció 
de comandes, la gestió de les receptes, la gestió d'estocs, etc. Tots aquests processos són realitzats pel nostre 
equip, i la seva adequada planificació pot reduir el temps de dedicació del personal i, conseqüentment, el seu 
cost.

En aquesta jornada, es treballarà una metodologia d'anàlisi i planificació per generar una major eficiència en 
el funcionament de l'oficina de farmàcia.

Professors: Guillermo Amén i Alexander Ylla 
Dia 1 de març de 16 a 20 hrs i 2 de març de 9 a 13 hrs
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Jornada 5. Solucionem els desacords: 

‘Gestió de conflictes i negociació’

És habitual que en un equip de treball en el qual es manté un alt contacte, com el d'una oficina de farmàcia, 
es generin conflictes provocats per calendaris, problemes organitzatius o diferències personals. Quan aquests 
conflictes no es resolen adequadament, acaben afectant la qualitat del treball i el servei al client: absentisme, 
baixa motivació i fins i tot el sabotatge poden ser algunes de les seves conseqüències.

En aquesta jornada, es treballarà la gestió de conflictes i la negociació com a mètode de resolució.

Professor: Joan Plans
Dia 5 d'abril de 16 a 20 hrs i 6 d'abril de 9 a 13 hrs 

Jornada 6. L'ofici de ser el cap: 

‘Organització d'equips i lideratge’
 
Un bon funcionament de l'equip de la farmàcia requereix d’una òptima organització: la definició de les funcions 
dels participants de l'equip, informació i motivació, però també requereix d’un clar comandament o lideratge. 

La comunicació, el control i la coordinació són funcions clau d'un cap per aconseguir que un equip funcioni 
eficaçment.

Durant aquesta jornada, es desenvoluparan els sistemes d'organització i lideratge d'un equip de treball.

Professor: Jesús Arcas
Dia 10 de maig de 16 a 20 hrs i 11 de maig de 9 a 13 hrs

Jornada 7. Controlem els resultats econòmics:

‘La gestió econòmico-financera’

Tota empresa té com a objectiu últim la generació d'un benefici, habitualment de tipus econòmic.

Un farmacèutic propietari ha de realitzar un seguiment i avaluació dels resultats econòmics i financers de la 
seva oficina de farmàcia, per poder adoptar mesures dirigides a corregir desviacions i realitzar una planificació 
d'inversions.

En aquesta jornada, es treballaran els principals conceptes de la gestió econòmico-financera, amb una visió 
gerencial, és a dir, la interpretació, avaluació i planificació (no es treballarà des d'un punt de vista comptable).

Professor: Joan Massons
Dia 31 de maig de 16 a 20 hrs i 1 de juny de 9 a 13 hrs  

Jornada 8. Relacions amb els nostres clients: 

‘Gestió de les noves tecnologies com a eines de relació’
 
Les noves eines ens obren una nova porta per comunicar-nos i relacionar-nos amb els nostres clients.

SMS, web, xarxes socials, apss, Youtube o Google, ens poden ser d'utilitat per relacionar-nos amb els nostres 
clients? I, en concret, per a què ens serviran? Com gestionar-los? Com mesurar la seva eficàcia?

Aquestes i altres preguntes es tractaran en aquesta última jornada. 

Professor: A determinar
Dia 7 de juny de 16 a 20 hrs i 8 de juny de 9 a 13 hrs


