PROGRAMA

LLOC

8 hores, adaptat un o dos dies
PREU:

120 €, segons grup
INSCRIPCIONS I PAGAMENT:
Per més informació:
Mail: aulaparc@pssjd.org
Tel: 93 6615208 ex. 12569
o

A determinar o bé:

Unitat de Formació i Docència
Edifici Dr. Pujadas Parc Sanitari
Sant Joan de Déu
Dr. Antoni Pujadas, 42
Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Com arribar

TREBALL EN EQUIP:
ROLS D’EQUIP

o

DATES
De maig a juliol de 2019
HORARI
A determinar

De maig a juliol 2019

Es lliurarà certificat d’aprofitament
Per a més informació podeu fer-ho a través del correu electrònic
aulaparc@pssjd.org

Parc Sanitari Sant Joan de Déu · C/ Dr. Antoni Pujadas 42 · 08830 Sant Boi de Llobregat · CIF R5800646A
aulaparc@pssjd.org

DIRIGIT

Qualsevol professional interessat a millorar el seu treball en equip
Aquesta proposta formativa és especialment recomanable per a oferir a equips
de treball ja constituïts.

OBJETIUS

Conèixer la Metodologia Belbin i els diferents ROLS D'EQUIP aprenent a gestionarlos adequadament per a la consecució dels objectius comuns.

INTRODUCCIÓ

Un aspecte fonamental per al desenvolupament i creixement d'una organització
és comprendre la importància de la formació d'equips que treballin de manera
més efectiva, que coneguin la seva pròpia identitat d'equip i sàpiguen gestionar
adequadament els seus punts forts i febles.
La necessitat d'equilibrar els diferents rols i habilitats dels membres de l'equip
és fonamental per a aconseguir objectius comuns amb eficiència. Per això els
participants al curs coneixeran i aprendran a enfortir sud rols i a gestionar-los
en la pràctica davant les diverses situacions laborals a les quals s'enfronten

PROGRAMA

BENEFICIS I COSTOS DEL TREBALL EN EQUIP
- Grup / Equip
- Quan és necessari un equip
- Claus per aPrograma
fomentar horaris
el Treball en equip
METODOLOGIA BELBIN DE ROLS D'EQUIP:

METODOLOGIA

TEORICA I EXPERIENCIAL
A través d'exposició teòrica amb exercicis pràctics per grups.
Mitjançant dinàmiques i destreses que exercitin la teoria.
Mitjançant la visualització de curts de cinema.
DOCENT

Inma Merino, Treballadora Social, formadora experta en gestió de les emocions
interpersonals i en gestió d'equips.
Responsable provincial de l'àmbit solidari - voluntariat en l'Orde Hospitalari de
Sant Joan de Déu

Parc Sanitari Sant Joan de Déu · C/ Dr. Antoni Pujadas 42 · 08830 Sant Boi de Llobregat · CIF R5800646A
aulaparc@pssjd.org

-

. Belbin
Origen de la Metodologia
Funcions i característiques dels rols d'equip
Les febleses permeses i no permeses
Rols contraris- rols complementaris

TREBALL EN EQUIP:
- Com gestionar el potencial de l'equip
- Anàlisi d'equilibri de l'equip
- Pla d'acció

