CURRÍCULUM : Ferran Badal i Franco
Ferran Badal i Franco
Nascut a Barcelona el 26 de Setembre de 1968.
coach@ferranbadal.com · www.ferranbadal.com
ferran.bf@mesprofit.com · www.mesprofit.com
Coach, emprenedor, i comunicador per vocació, he impartit classes en diverses escoles de negocis i he
realitzat ponències de molt diversos tipus. Des de sempre, el meu rol s’ha basat en la gestió de la
intel·ligència emocional, el lideratge d’equips humans, i la pràctica del coaching directe i “indirecte”.
Plantejo la meva vida laboral enfocada al servei, la formació, i la comunicació, tot involucrant-me en cada
nou projecte amb la meva experiència i coneixements: si amb tot en creix cada nou projecte, la persona, o
l'empresa en surt beneficiada. I si el meu entorn en surt beneficiat, jo en surto més reforçat com a persona.
FORMACIÓ
- Màster en Administració i Direcció d’ Empreses -ADE- per la Universitat Camilo José Cela
- Certificat Internacional en Coaching , Nivell Expert, en l’ Institut Europeu de Coaching.
- Màster de Direcció General per la Escola Superior de Negocis ESERP.
- Acreditacions Internacionals:
- “Facility Management“, per la Management School of Maastrich, Holanda.
- “European Competition Policy”, University of Applied Sciences FH Schmalkalden, Alemanya.
- “Leadership”, per la European Communication School – ECS, França – Bèlgica.
- “Cultural Differences Management”, per la Staffordshire University, Regne Unit.
- Certificats de Gestió del temps (UOC), Entrenament emocional (UOC), Habilitats de lideratge i direcció
(Cambra), Habilitats de comunicació per a directius (iCómpani), i Programa de desenvolupament estratègic
de pimes (CIDEM i Cambra).
- Formació en la UAB de Diplomatura de Informática de Sistemes
- Tècnic Especialista en Informàtica de Gestió: CFGS - IES Badalona VII
IDIOMES
- Català
- Anglès

: Llengua materna. Nivell C.
: Conversa fluida. Nivell alt.

- Espanyol
- Francès

: Llengua materna.
: Conversa fluida. Bon nivell.

INTERESSOS. CONEIXEMENTS I APTITUDS ADQUIRIDES




Coaching i Gestió de la Intel·ligència Emocional. Motivació.
Docència i Formació. Estudi i detecció de necessitats formatives.
Direcció General i Planificació Estratègica. Organització Empresarial. Negociacions d’alt nivell.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
2011- Actualitat: Coach, motivador i focalitzador d’objectius per a persones (Life coaching) i joves en l’edat
adolescent a través de ferranbadal.com
-

Ajudes per als pares i les AMPA. Tallers per a professors, pares i alumnes.

2011- Actualitat: Fundador i President de “Empenta’t, associació per a la transició escola-treball” i del
Projecte Empenta’t per al creixement empresarial.
2010 - Actualitat: Professor docent a ESDEN – Escuela Superior de Negocios y Tecnología
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2009 - Actualitat: Creador i gerent de l’empresa Més Profit S.L. (+profit )
-

Coaching empresarial i executiu. Formació i Selecció professional.
Coaching per a emprenedors.
Consultor organitzatiu i de formació.
2009: Creació de la marca “+PROFIT”. Homologació per la Guía d’experts per empreses Innovadores
de la Barcelon@ctiva i l’Ajuntament de Barcelona com a assessor Empresarial i Tecnològic.

2010 - 2010: Project Manager International per Algèria, en l’empresa «PMS International S.L.»
- Tracte i negociació directa amb l’administració estatal del país.
2006 - 2010: Director Executiu i Representant del Gremi de Constructors, la Patronal FAEVO i la Fundació
Privada d’Arts i Oficis - Formació Contínua, totes elles d’àmbit territorial del Vallès Oriental:
- Desenvolupament del PLA ESTRATÈGIC 2007-2011.
- Representació tècnica i política davant Parlamentaris, Congressistes, l’Administració, Ajuntaments,
Consell Comarcal, PIMEC, Cambra de Comerç, Sindicats i altres Patronals.
- Participació en les Juntes del Consell Econòmic i Social de l’Ajuntament de Granollers, el Consell de la
FP de Granollers, i el Centre FP.CAT de la Generalitat.
- Comunicació: Mitjans i premsa pública. Ponències. Direcció de Revista pròpia. Fires i Actes.
2004 - 2006: Director Comercial i de Màrqueting: Soci fundador de l’empresa «Assessoria i Seguretat
Informàtica S.L.». Marca registrada Data Risc
- Negociacions d’alt nivell (Mango, TOUS, Roche Diagnòstics, KH LLoreda, i l’ Administració).
- Selecció, Formació i Direcció d’un equip de 5 comercials Freelance treballant per objectius.
- Assessorament empresarial i formació, Normatives de Protecció de Dades: LOPD, LSSI.
1997 - 2004: Director del Servei Tècnic-Comercial a nivell nacional. Soci de l’empresa «Software y Gestión
Informática SCCL», d’àmbit nacional i dedicada al programari de gestió per empreses.
- Gestió Comercial: Pre-venda, venda, i Post-venda. Negociacions d’alt nivell. Pressupostos.
- Impartició de cursos de Formació a mida pels clients.
- Desenvolupament del Pla Estratègic per la nova etapa de l’empresa.
1993 - 1995: (Treball paral·lel) Formador d’ofimàtica. Acadèmia C.I.E.F. (Consulting Integral en Formación ).
- Docència i Formació. Plans de Formació. Creació i disseny de manuals. Obtenció de la millor puntuació
com a professor segons valoracions de l’alumnat.
1992 - 1993: (Treball paral·lel) Analista-Programador Freelance . Formació empresarial en tecnologia.
1991 – 1997: Responsable de PROCÉS DE DADES. El Corte Inglés, S.A., a Sabadell.
- Prospecció en dos anys: d’Operador d’Ordinadors a Responsable del departament.
- Gestió i Coordinació d’equips interdepartamentals de més de 20 persones. Formacions al personal.
1989 - 1991: Responsable de Producció i Tècnic Comercial d’Informàtica. PROLOGUE SA i SGI SA.
1982 - 1988: Gestió d’un negoci familiar d’ animals domèstics i clínica veterinària.
- Ensinistrador Professional de gossos. Adquisició d’una gran psicologia animal (i humana).
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