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Curs núm. 5-2289

Col·legi d’Economistes de Catalunya

La gestió eficaç d’equips a les organitzacions

Una eina essencial: la comunicació eficaç
– Què comunicar: objectius, procés, metodologia,
tècniques, valoració de l’acompliment.
– Com comunicar: estils de comunicació, canals...
descobrir el que tenim a l’abast.
– Quan comunicar: seguiment continu, informació
recurrent, feed- back necessari.
– Conèixer el meu propi estil de comunicació.

Informació: ext. 214
Quota de col·legiats:
Quota de no col·legiats:

CP

“L’estratègia d’Hamelin”: les 5 lleis del flautista
– 1ª llei: La prosperitat no és eterna, per mantenir-la
cal innovar
– 2ª llei: Cal actuar enlloc de reaccionar
- 3ª llei: El capital més gran d’una empresa són les
seves idees
– 4ª llei: Ser fidel als principis enforteix el lideratge
– 5ª llei: El millor lideratge és el que menys es nota

E-MAIL

Lloc:

POBLACIÓ

14, 21 i 28 de febrer de 2008

Horari: de 9.30 a 14.00 i de 15.30 a 18.00 horas

ADREÇA

Data:

NIF

Durada 21 hores

EMPRESA

Directors de Recursos Humans, directius, professionals i empresaris que gestionen equips de treball, i tots
els que tenen la responsabilitat de dirigir equips
humans en qualsevol àmbit i sector, tant d'empreses i
organitzacions consolidades com de nova creació.

Les organitzacions com a sistemes: els diferents
subsistemes-equips. Eines per a la gestió i direcció d’equips
– Treball individual versus equip, tòpics i realitat.
– El “Projecte Equip”.
– De la queixa a la producció.
– Model de Desenvolupament d'Equips.

POBLACIÓ

Dirigit a:

Lideratge en el cine
La utilització d’imatges cinematogràfiques per exemplificar la motivació, el lideratge i la gestió d’equips

NOM I COGNOMS

Les sessions es realitzaran amb una metodologia mixta, tot combinant l'exposició dels aspectes teòrics,
l’anàlisi d'experiències contrastades i reflexions individuals i personals a partir de les activitats desenvolupades durant les sessions.

L’adequada gestió de l’acompliment per afavorir
la motivació
Conèixer els instruments i mètodes actuals per generar auto-motivació i motivació aliena

Butlleta d'inscripció

Metodologia

El lideratge transformador
Explicar l’art de liderar equips, sabent inspirar les
persones a més reptes personals i col·lectius

✄

Desenvolupar habilitats i actituds d'èxit, tant des del
punt de vista del líder com del rol de membre d'un
equip.

ADREÇA

Motivació com a factor estratègic
Reconèixer la motivació com a part fonamental de la
gestió de les capacitats humanes, de l’energia vital i
del benestar de les persones que treballen juntes.

NIF

Explorar les claus de la motivació i la seva relació
amb la millora del rendiment de les organitzacions.

NÚM. COL·LEGIAT

Programa

En cas de ser col·legiat/da omplir la part grisa només si hi ha canvi de dades

Objectius

