AULA DE PEDAGOGIA – PROGRAMACIÓ FORMATIVA TARDOR 2015

DIRECCIÓ D’EQUIPS DE TREBALL
Presentació:
Amb aquest taller es vol fer conèixer quines són les normes bàsiques de funcionament dels equips de
treball, i està orientat a dotar de les competències que permetin als professionals a esdevenir bons gestors
d’equips. S’adreça a estudiants i a professionals de la pedagogia, la psicopedagogia i a altres professionals
de l’àmbit educatiu, social i de la salut.
Saber com són els membres del nostre equip, que els motiva, conèixer les característiques intrínseques del
funcionament d'un grup, el lideratge situacional o saber gestionar conflictes, són les bases que ens
permetran construir una estructura sòlida i que funcioni amb precisió. L'excel·lència ve, en gran mesura, de
les capacitats dels responsables a l'hora d'orientar, formar i gestionar correctament els recursos humans
amb què compten.
Objectius:
Desenvolupar la competència personal per formar i liderar un equip de qualitat.
Descobrir quines són les claus d'èxit i els hàbits adequats per aconseguir la cohesió del mateix i
assegurar el seu bon funcionament ara i a llarg termini .
Millorar les estratègies de comunicació amb l'equip.
Aprendre a gestionar i resoldre conflictes amb eficàcia.
Continguts:
1.
El funcionament d'un equip de qualitat. · Conèixer els col·laboradors. · El mètode DISC.
2.
Liderar en temps de crisi: · Lideratge situacional. · Gestionar els conflictes. · Motivació.
3.
Habilitats comunicatives.
Metodologia:
La metodologia serà activa i participativa, oferint un marc teòric per a desenvolupar els continguts i el treball
en habilitats. Les dinàmiques de grup, la participació i la implicació dels participants seran factors
fonamentals a l'hora de desenvolupar el taller.
Experts:
- Elisabeth Higueras Albert. Doctora en Pedagogia col·legiada. Docent universitària.
- Nacho Jarne Esparcia. Pedagog i màster en Recursos Humans. Docent universitari.
Dates, horari i lloc: 27 i 29 d’octubre, de 17 a 20 h., a la Seu del COPEC a Barcelona. (6 hores totals)
Preus:
43 € Col·legiats/des i estudiants associats/des
43 € Col·legiats/des Intercol·legial Catalana i entitats amb Conveni
50 € No Col·legiats/des en atur i estudiants no associats/des
55 € No Col·legiats/des

Formació Reconeguda d’Interès en Serveis Socials pel Departament de Benestar Social i Família.
Inscripcions: www.pedagogs.cat/cursos.asp
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