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OBJECTIUS 

 

L'objectiu és conèixer i alhora practicar aquesta eina per prendre decisions en equips 

buscant l'agilitat i l'efectivitat de la decisió. Parlarem de com ser àgils i no allargar i/o 

duplicar reunions 

mitjançant el consentiment integratiu. En el moment de presa de decisions s'han de 

tenir en compte factors com el cost econòmic i emocional que tenen, l'excés de 

sensació d'inutilitat de les reunions augmenta en funció del cansament mental que les 

persones que assisteixen tinguin i la probabilitat del fet que la decisió presa 

sigui inoperativa o no resolgui la situació augmenta a la par. El consentiment integratiu 

genera que floreixi la intel·ligència col·lectiva de l'equip es deixin fora les rivalitats i es 

treballi en comunió. Alhora el consentiment integratiu treballa per l'efectiva no es tracta 

de que tothom estigui d'acord sinó que cap persona estigui en contra, no deixar cap 

necessitat sense cobrir. 

 

 

CONTINGUTS 

 
 

 Principis i valors per a la pràctica del consentiment integratiu 
 

 Procediment del consentiment integratiu en presa de decisions en 

 equip 
 

 Pràctica i oportunitats per les organitzacions 
 

 

 

PRESA DE DECISIONS ÀGILS, EFECTIVES I 

QUE GENERIN COMPROMÍS: EL 

CONSENTIMENT  
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FORMADORS 

/ Nuria Sanchez 

: Directora del projecte Jo decideixo, Jo resolc.  

: Presidenta de l'associació diversitat i ciutadania.  

: Treballadora social i mediadora. 
 

DADES IMPARTICIÓ DEL CURS 

 

Dies:  16 i 23 de novembre de 2022.  

Horari: 10:00 a 13:00  

Lloc:  Format en Aula Virtual ZOOM 

/ Total hores curs: 6h 

 

 

INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ Període de preinscripció: fins esgotar les places. 

/ Preu de la inscripció: 75 €  (formació bonificable) 

/ Realitzar la Inscripció: 

1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu al següent link (amb 

totes les dades que es demanen): Formulari d’inscripció 

/ Forma de pagament: 

1. El primer dia de la formació es girarà l’import total de la 

inscripció, en el número de compte indicat en el formulari o en el 

de l'Entitat a la qual pertanyeu.  

 

2. Les baixes a una formació s'hauran de comunicar amb 

antelació (consulteu política de devolucions) via 

correu electrònic o trucant al 934118584. 

 

/ Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Roger Edo: 

formacio@dincat.cat 

https://www.encuestafacil.com/respweb/cuestionarios.aspx?EID=2808950
https://www.encuestafacil.com/respweb/cuestionarios.aspx?EID=2808950
mailto:formacio@dincat.cat
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INFORMACIÓ D’INTERÈS 

/ Tots els alumnes hauran de signar una fulla de “Declaració 

responsable del participant”. 

/ Abans de l’inici de la formació rebreu un correu amb el link de l’Aula de 

ZOOM que s’utilitzarà per la formació 

/ 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. 

 

 

 

 

 

 


