
 

 

       CURS 

“Gestió d’equips: eines i 

recursos pràctics” 

 

 

 

A càrrec de: Joaquín Muñoz, consultor i expert en intel·ligència emocional, amb 
més de 12 anys d’experiència en l’atenció i el treball amb les persones. 
Entusiasta del desenvolupament de les habilitats sòcio-emocionals que 
enforteixen el talent innat d’un/a mateix/a.  

 

Objectius del curs: 

 

• Saber diferenciar els elements que constitueixen un equip de treball. 
• Conèixer i treballar les competències emocionals necessàries per als 

components d’un equip de treball. 
• Donar a conèixer tècniques i eines per facilitar el treball en equip. 
• Desenvolupar les competències de lideratge per a la gestió d’equips. 

 
Destinataris/àries: líders d’equip, professionals de l’acció socioeducativa i 
relacions d’ajuda (educadors/es socials, treballadors/es socials, integradors/es 
socials, pedagogs/gues, psicòlegs/gues, mestres,...), estudiants i persones 
interessades en la temàtica del curs. 
 
Durada: 20 hores (adaptable a altre formats) 
 

Continguts: 

Partint d’un anàlisi dels principals elements de la Gestió d’Equips, aplicant 
tècniques d’autoconeixement dels participants, es pretén que aquests perfilin 
línies d’actuació en els seus contextos de treball. 
 
   Bloc A.- Què conforma un Equip de Treball.?  

1. Conèixer les diferències entre equip i grup de treball. 
2. Desenvolupar la interdependència, element aglutinador de l'equip. 
3. Incentivar l'autonomia dels equips: claus per a l'èxit. 

  
 



 

 

   Bloc B.-Elements d’Equips de Treball eficaços. 
1. Fases de l'autonomia emocional: dependència, independència i 

interdependència. 

2. Saber liderar: competències del líder. 

3. Liderar: el poder de la influència recíproca. 

• Saber gestionar l'invisible per aconseguir propòsits, i metes. 

− Mesurador d'Estat d'Ànim, i les diverses zones de treball. 

− Competències Emocionals per treballar en Equip i liderar. 

4. Apostar per i en la confiança de l'Equip. 

5. Modelar el Clima Organitzacional. 

6. La comunicació: l'art de l'escolta activa. 

7. El conflicte en els equips de treball: oportunitat de creixement. 

8. Conèixer la cultura de l’Equip de Treball.   

 

   Bloc C.- Avaluació de la eficàcia de l’Equip de Treball.  
1. Conèixer el Model de Efectivitat d'un equip. 
2. Saber les característiques dels equips efectius. 
3. Avaluació i feedback. 
4. Processos d'acompanyament en els Equips de Treball. 
5. Beneficis de treballar en equip. 

 
 


