Àrea d’habilitats directives

Curs: Equips d’alt rendiment
Dates:19 i 26 d’octubre i 2 de novembre Horari: de 17.00 h a 20.00h
Durada: 9 hores Preu: 124€ (associat/col·legiat) i 194€ (no associat)
Lloc: On line. El link de connexió s’enviarà abans de començar el curs.
Inscriu-te a: formacio@telecos.cat – Tel. 935513322
Un equip d'alt rendiment és un grup de persones amb un rols específics, complementaris i multifuncionals que
cooperen junts, amb gran compromís i identificació, en la consecució d'un objectiu comú del qual són responsables
i per la consecució dels quals compten amb els recursos i l'autonomia suficient.
Es tracta de crear, en les organitzacions, equips d’alt rendiment per tal d’aprofitar millor el talent, millorar el
sentiment de pertinença a l’empresa i millorar processos.
*Possibilitat de fer el Test de Rols de Belbin: Eina d'autoconeixement i reconeixement de les persones de l'equip i
per a la creació i direcció d'equips d'alt rendiment (pressupost apart: Test Belbin + Informe: 25€ per persona).

Objectius





Crear equips d'alt rendiment a través de la diversitat de l'equip.
Potenciar les contribucions individuals.
Disposar d'eines per a evolucionar com a equip de treball.
Gestionar la diferència.

Va adreçat a
Directius, comandaments i professionals de tots els àmbits i sectors, que vulguin potenciar i liderar equips,
amb independència de la seva formació inicial. També és molt adequat per a aquells professionals que, desitgin
actualitzar els seus coneixements.

Professora
Esther Somoza. Llicenciada en Psicologia Industrial per la UB, Màster en Direcció de Recursos Humans a l'Escola
d'Estudis Financers, Formació en Active Coaching en Augere Foundation i Màster executiu en Coaching
Organitzacional per EADA. Compta amb l'acreditació LIFO i Practicioner en PNL. "Theory and Tools of
theHarvard Negotiation Project" impartit per CMI Iternational Group a Harvard University. Acreditació BELBIN
i DISC. Des de 1993 dissenya i imparteix accions de formació a mida per a diferents empreses públiques i
privades.

Programa





Model de les 9Cs Harvard.
La diversitat en l'equip. Aplicació del model Belbin.
Model Tuckman. Fases de l'evolució de l'equip.
Les 5 disfuncions Lencioni. Aplicació pràctica.



Diversitat, generacional, cultural, de gènere i cognitiva.

DIPLOMA: Tots els alumnes participants tindran un diploma acreditatiu (CERTIFICAT) d’assistència.

Formació Bonificada
Gestionem els tràmits per a gaudir de les bonificacions corresponents amb FUNDAE : https://www.fundae.es/Pages/default.aspx

