SEMINARI
Team Working

Es tracta d’un seminari sobre treball en equip i
dirigit a l’alumnat.
Aquest seminari potencia un canvi en les actituds de l’alumne
degut al seu alt contingut emocional i de relació amb els companys.
Es basa en activitats específiques que persegueixen l’objectiu de
fomentar les relacions personals entre els alumnes.

dirigit a
És un seminari adreçat a l’alumnat de segon de
Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior.

durada
Aquest seminari té una durada d’1 hora.

lloc

Les experiències viscudes i interactives toquen els components
claus d’un equip: comunicació, lideratge, cooperació, delegació,
companyerisme, gestió de recursos, objectius i presa de decisions.
Aquest tipus d’activitats formatives són molt recomanables ja que
el repte, la dificultat de resolució, l’adaptació a noves situacions i la
capacitat d’improvisació conviden a la reflexió de l’alumne.

Contingut
• Rol del líder: funció directiva. Rol Play: feedback i avaluació de
l’acompliment. Líder desenvolupador i capacitador. Coach.

Es pot realitzar a la vostra escola o bé a les nostres
instal·lacions, situades a Terrassa.

• Què és un equip de treball. Com crear un equip de treball.

cost

• Com participar en un equip de treball de forma creativa.

Aquesta activitat es realitza dins el marc
de promoció de la formació innovadora,
personalitzada i de qualitat de l’Euncet Business
School i no suposa cap cost per als participants.

• Condicions bàsiques d’un equip de treball: confiança mútua i
comunicació.

• Estratègies de Team Working.

• Com desenvolupar, motivar i potenciar un equip de treball.
• Com corregir les possibles desviacions i reaccionar davant de
situacions imprevistes.

Ponent
Més informació:
Mercè Arnero
Coordinadora Higher Education
secundaria@euncet.es

Tel. 93 547 60 66

www.euncet.es

XAVIER FALGAR

CONSULTOR DE MÀRQUETING PERSONAL
És funcionari de carrera. Titulat Superior en
Protocol i Relacions Institucionals per l’Escola
Internacional de Protocol i la Universitat
d’Elx. Màster en Locució en Ràdio i Televisió
per l’EMIC. Analista de màrqueting personal
i professor de comunicació oral i d’habilitats
directives. Membre fundador de l’SCCIEP (Societat Catalana de
Comunicació i Estratègies Polítiques), ha treballat per al FC Barcelona,
conferenciant (UPC i col·laborador d’Euncet Business School).

