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INTRODUCCIÓ

La pràctica de la gestió d'equips té múltiples reptes, la formació és una eina per la superació dels 

mateixos. En la present proposta, eminentment pràctica i on és dona importància a la recerca 

dels resultats, no es pretén considerar en absolut totes les possibles eines, sinó, ans el contrari, 

aprofundir en unes eines concretes, complementàriament entre si i que persegueixen aconseguir 

una cultura del treball en els equips que sigui eficient, resolutiva i respectuosa per a tots els 

membres i pels seus usuaris.

OBJECTIUS

OBJECTIU GENERAL

Presentar eines pràctiques per a la gestió d'equips en un marc metodològic que prioritzi la posada 

en pràctica dels aprenentatges i la avaluació dels seus resultats

OBJECTIUS CONCRETS

- Oferir eines per l'increment de l'autoconeixment respecte l'estil de liderat

- Posar a la pràctica el model del liderat situacional

- Conèixer com construim les nostres cerences, com gestionar-les i les seves coseqúències

- Utilitzar eines de comunicació d'estructura profunda per la comunicació amb els membres de 

l'euip de treball

- Posar a la pràctica el model de dinàmiques de grup de les categories de R.F.Bales

PROGRAMA

1.- Accions pràctiques per l'aplicació del liderat situacional

2.- Utilització de la dialèctica positiva i la gestió de la veu com a cultura del treball

3.- Gestió de les creences irracionals i racionals pròpies i dels membres de l'equip

4.- Us del meta-model del llenguatge per la resolució de situacions complexes i encallades

5.- Integració temporal en la direcció d'equips i anàlisi sistèmic de les situacions per a la 
pressa de decisions

6.- Accions pràctiques per l'us de les categories de R.F.Bales

7.- Conclusions i pla de treball individual per el futur
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METODOLOGIA
En cada sessió es presentarà la teoria i es realitzaran exercicis 
En cada sessió es presentarà la teoria i es realitzaran exercicis pràctics d'una eina per la 
gestió i direcció d'un equip. Durant el període entre sessions cada participant practicarà 
l'eina de la darrera sessió i anirà incorporant pràctiques de les eines treballades en les altres 
sessions. Les pràctiques es recolliran de manera sistemàtica en el següent quadre, amb un 
mínim d'una pràctica dins el context laboral real, d'una al dia. I un màxim a decisió dels 
participants.

Eines pràctiques gestió d'equips: Quadre resum recull de les pràctiques 

DATA EINA, ASPECTE 
CONCRET

CONTEXT EVIDÈNCIES 
OBSERVABLES

AVALUACIÓ / 
RESULTATS

Passat dos mesos de la finalització de la formació es presentarà un document on hi haurà la 
presentació de les eines i el resultat de les pràctiques realitzades pels participants. Aquest 
informe té la finalitat de ser útil per altres comandaments, que, tot i no haver fet la 
formació, puguin practicar en la seva activitat laboral les eines de gestió d'equips 
presentades en la formació. L'informe també tindrà utilitat per a futures formacions.
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