Soluciones de tecnologías de
la información

FEM EQUIP!
Comunicació interna + cohesió de grup + esperit d’equip
Aconseguir crear equip és un dels majors
reptes per a qualsevol fundació.
Quan els treballadors estan ben
comunicats, ben coordinats i tenen
sensació d’equip, les coses surten bé.

CADASCÚ TREBALLA
PER LA SEVA BANDA:
COSTA TREBALLAR
COM UN EQUIP

Aleshores es crea l’entusiasme necessari.
Cal cuidar la comunicació i cal llaurar
l’esperit d’equip. I, en això, caps i
treballadors hi tenen una responsabilitat.

ELS PROBLEMES
PERSON ALS NO
HAU RIEN D’INFLUIR
EN LA FEINA
DE VEGADES NO
COMUNICO BÉ LES
COSES I AIXÒ EM
PO RTA PROBLEMES

Us proposem aprendre maneres de ferho...

Fase 1
Objectiu
Xerrada – coaching

QUÈ PUC APO RTAR
JO PERQUÈ TOTS
TREBALLEM MILLOR?

general

Hores

Sensibilització inicial sobre els avantatges de
treballar en equip i primera auto avaluació dels

3,5

participants

Fase 2

QUÈ PODEM FER PER
SENTIR-NOS MÉS
EQUIP?

Competència

Hores

La comunicació constructiva i eficaç
Coaching de millora del
treball en equip

El rigor en els compromisos personals
La gestió dels conflictes
La sensació i l’esperit d’equip
12
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Com treballarem
•

EL VALOR AFEGIT
D’ÚTIL
− Treballem amb
llenguatge senzill.
− Busquem la
millora individual
de cada
participant
(coaching) i
l’aplicació al
context laboral
real.
− Generem
emocions perquè
l’aprenentatge
sigui més sòlid.
− Els participants
poden resoldre
dubtes en
qualsevol moment
de la formació, fins
i tot entre sessió i
sessió.

•
•

Descobrint, mitjançant la pràctica, les
competències que volem treballar, i reforçantles després amb nova pràctica.
Simulant i analitzant situacions quotidianes.
Aplicant els aprenentatges en la feina diària,
entre sessió i sessió (es fa seguiment on line
de cada participant).

I aplicant una metodologia basada en el “coaching”:
•

•

Ajudant els participats a fer una auto diagnosi sobre el domini de les
competències, necessari per a poder millorar-les.
Establint, per a cada participant, objectius de millora personals.

Calendari i horari

PR E S S U P OS T

Concepte
5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

→ Recomanem separar les sessions de
treball, per tal que els alumnes puguin posar
en pràctica les competències treballades en
el context laboral real.

Fase 1
Fase 2
IVA
Desplaçaments

Cost
180
810
Exempt
Inclosos

Ú T IL
Assessorament

→ Horari: recomanem fer sessions de
treball de 3 hores.

Projectes
Docència
www.utilapd.com
610 07 57 09
utilalbert@gmail.com
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