“ LA SALUT DE L’EQUIP ... COSA DE TOTS ! “
Les organitzacions neixen amb un objectiu clar i els EQUIPS son la
base per assolir-los.
COM aconseguir que un grup de persones s’entenguin, aprenguin a
treballar en equip, es complementin, s’impliquin i pensin junts de
forma creativa i eficaç ? La clau està en la particular DINÀMICA DE
LES RELACIONS entre els seus membres i això s’aprèn i s’entrena.
El primer pas fer un diagnòstic de la salut de l’equip, obtenint“la foto” a dia d’avui, i prendre
consciència de les fortaleses i les àrees de millora o disfuncions típiques dels equips, com a
punt de partida per la definició d’un pla d’acció.

OBJECTIUS:
Al finalitzar aquest curs, l’alumne adquirirà les següents habilitats i coneixements :
-Reconèixer els diferents tipus d’equips, funcions, i principis fonamentals de creació.
-Reconèixer els diferents tipus de relacions i nivells de relacions que existeixen en els
equips.
-Identificar i promoure els possibles rols personals que adopten els membres d’un equip
de treball.
-Identificar les normes i comportaments d’un equip d’alt rendiment.
-Reconèixer les disfuncions més freqüents en els equips.
-Treballar les diferents eines i dinàmiques necessàries per resoldre les disfuncions i
recuperar la salut de l’equip.
-Aprendre a utilitzar les habilitats de comunicació i gestió dels conflictes.
-Saber optimitzar la gestió del temps : delegar competències i tasques

DIRIGIT A:
Equips complerts, comandaments intermedis, directius, empresaris pyme, coordinadors i
caps de departaments, treballadors socials, entrenadors esportius, professors i en general
qualsevol persona que vulgui conèixer el potencial del treball en equip i explotar les seves
possibilitats.

QUÈ INCLOU :
Les sessions presencials, presentacions multimèdia dels continguts, tasques inter sessions,
materials de descàrrega en pdf, enllaços d’interès, bibliografia, així com accés a lectures
complementàries, i fòrum de debat/consulta al tutor.
METODOLOGIA:
Creant un ambient de confiança es promou la participació i la integració dels aprenentatges,
fent una immersió pràctica en un entorn col·laboratiu –amb role plays reals- intercanvi
d’idees, opinions, pràctiques, experiències.

TEMPORTIZACIÓ
30 HORES –mòduls de 3 hores setmanals

NOMBRE D’ALUMNES MÀXIM: 15 persones
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