ACTITUDS I ESTRATÈGIES PER
DINAMITZAR EL TREBALL EN EQUIP
OBJECTIUS
/

Valorar les actituds personals com les eines primordials per a l'acompliment del
rol de dinamitzador en el treball en equip

/

Adquirir o millorar les actituds personals adequades en funció a l'acompliment
d'un efectiu rol de dinamitzador d'un equip de treball.

/

Interactuar de tal manera que pugui transmetre als membres d'un grup de treball
els valors propis que assegurin satisfacció personal alhora que productivitat amb
vista als objectius proposats.

/

Conèixer, valorar i afavorir l'acompliment dels diferents rols i funcions grupals
com una riquesa per al treball d'equip

/

Adquirir recursos per millorar la comunicació de tal forma que sigui un constitutiu
en la construcció de vincles col·laboratius

/

Adquirir estratègiques adequades per a la cura i desenvolupament d'un clima
relacional satisfactori, de tal forma que sigui la millor prevenció al sorgiment de
conflictes interpersonals

CONTINGUTS
/

Bloc 1: “La meva persona és l'eina primordial que tinc a les meves mans com a
dinamitzador”. Les actituds i habilitats pròpies del dinamitzador d'un equip de
treball

/

Bloc 2: “La veritat no és el que jo dic, sinó el que el grup entén”. Habilitats per a
una comunicació efectiva i motivadora

/

Bloc 3: “El tot és molt més que la suma de les parts”. Estratègies per al treball
col·laboratiu

/

Bloc 4: “Cap d'entre nosaltres és tan capaç com nosaltres junts”. Estratègies per
a la creació de sinergies grupals, a partir del joc dels rols i funcions grupals

/

Bloc 5: “Les 4 `C´(Complementarietat, Confiança, Coordinació, Compromís)”.
Els pilars de l'acció dinamitzadora en un equip de treball i com afavorir-los
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FORMADORA
/

Eduardo Brignani
:

Psicòleg, Psicoterapeuta i entrenador d’Orientació psicodinàmica, amb
més de 20 anys de treball amb grups de familiars i persones amb DID.
Formador de formadors. Ponent i docent de cursos universitaris de
postgrau..

FORMACIÓ IMPARTIDA EN CASTELLÀ

DADES D’IMPARTICIÓ DEL CURS
Dates: 10, 17, 24 abril i 2 maig 2018
Horari: 9:30 a 13:30h
Lloc: Upgrade formació. C/Vallespir, 39 local – 08014 Barcelona
/ Total hores curs: 16h

INSCRIPCIÓ AL CURS
/

Període de preinscripció:
fins al 9 d’abril o fins esgotar les places.

/

Preu de la inscripció: 210€ (formació bonificable)

/

Per formalitzar la inscripció, cal:

1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu al següent link (amb totes
les dades que es demanen): Formulari d’inscripció
: 2. Fer l’ingrés al compte del Banc Santander:
IBAN ES51 0049 1878 9022 1029 9514,
amb el concepte: Nom participant + DINA,
i enviar el rebut de pagament, via mail a Roger Edo redo@dincat.cat
:

/

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Olga Poyatos:
opoyatos@dincat.cat
*(No es considerarà inscrit el participant que no hagi formalitzat
la matrícula d’acord amb aquestes instruccions).
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INFORMACIÓ D’INTERÈS
/

Dincat AEES es reserva el dret d’anul·lar o canviar les dates del curs. L’avís
sempre serà amb una setmana d’antelació abans de l’inici.

/

A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que
acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75%
de les hores totals del curs.
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