campuscambra
TALLER
CONSTRUCCIÓ D’EQUIPS D’ALT RENDIMENT
Formació d’empresaris i directius
26-27 FEBRER 2019
Barcelona

“Avui dia,
treballar vol dir

treballar
en equip”

CONSTRUCCIÓ D’EQUIPS D’ALT RENDIMENT
Com incrementem l’eficiència i l’eficàcia del treball en equip?
Com es relaciona la productivitat d’una empresa amb el bon
funcionament dels seus equips?

26 de febrer de 2019 De 9.00 a 13.30 h i de 15.30 a 18.00 h (dinar inclòs)
27 de febrer De 9.00 a 13.00 hores

11

hores
L’increment constant de la productivitat és un
dels factors clau d’èxit per competir en un mercat
complex i volàtil com l’actual.
Tanmateix, si volem incrementar la productivitat
sembla que tenim dues opcions, fomentar la
productivitat individual de cadascú dels nostres
col·laboradors o bé mirar d’incrementar l’eficiència
i eficàcia del treball en equip.

CONTINGUTS
• Les cinc característiques d’un equip d’Alt

Rendiment.
• Construir espais amb seguretat Psicològica i els

equips que aprenen constantment.
• Dissenyar equips que fomentin la intel·ligència

col·lectiva.

En aquest taller explorarem aquesta segona opció

• Crear dinàmiques de grups sanes i equilibrades.

tenint en compte que la recerca contemporània

• Les noves tendències en el treball en equip: La

mostra que cada vegada més la productivitat d’una
empresa està directament relacionada amb el bon
funcionament dels seus equips.

metodologia Agile i Scrum.
PROFESSOR

Adreçat a empresaris/es, director/es i responsables

Artur Massana

d’equips interessats a conèixer les darreres

Soci fundador de Siakara

tendències en el treball en equip i la construcció

Llicenciat en filosofia, després d’una beca de

d’equips intel·ligents a partir d’una metodologia

recerca que ho va portar a la Universitat d’Oxford

participativa i innovadora que té en compte

va ingressar en el MBA Full time d’ESADE. La

les darreres recerques sobre els equips d’alt

seva carrera professional ha estat lligada al

rendiment en múltiples contextos, així com eines

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya on va lidarar el

pràctiques per implementar a l’empresa.

creixement explosiu de l’entitat durant la bombolla
immobiliària aixó com els plans de reestructuració

OBJECTIUS
• Comprendre quines són les característiques

que expliquen que un equip sigui un equip d’alt
rendiment.
• Practicar tècniques necessàries per generar

seguretat piscològica dins l’equip.
• Entendre els reptes de la interdependència

laboral en contextos de gran complexitat.
• Posta en pràctica d’instruments per construir

normes de grup que condueixin a l’alt rendiment.
• Conèixer metodologies Agile i en concret SCRUM

com a nova forma d’organitzar el treball en
equip.

a partir de 2008. Col·laborador acadèmic del
Departament de gestió de persones i organització
d’ESADE on él coach i imparteix cursos de
desenvolupament personal i lideratge

campuscambra

MATRÍCULA I INSCRIPCIONS
350 euros (exempt IVA, dinar del dia 26 de febrer inclós).
Preu especial per als membres de Campus Cambra
Alumni: 250 euros (exempt IVA).
10 % de descompte per a socis Business Club Cambra.
Per incriure’s al taller, cal emplenar el qüestionari que
rebran prèviament i lliurar-lo a la Cambra de Comerç de
Barcelona. Un cop rebut el qüestionari, es confirmarà la
plaça per correu electrònic. Places limitades.

LLOC DE REALITZACIÓ
Cambra de Comerç de Barcelona
Av. Diagonal, 452
08006 - Barcelona
AJUTS A LA FORMACIÓ
•	
Possibilitat de bonificar part de l’import de la matrícula
del programa segons l’establert per la Fundación Estatal
para la Formación en el empleo.
Des de la Cambra us podem fer aquest tràmit.
Per gaudir d’aquest servei, cal:
– Inscriure’s en el programa.
– Entrar a l’apartat de bonificació de la formació de la
pàgina de la Cambra www.cambrabcn.org
–D
 onar i reenviar la informació sol·licitada dotze dies
abans de la data d’inici al curs.
– Assistir a més del 75 % de les hores de formació.

Més informació i inscripcions
Txus Martínez

mjmartinez@cambrabcn.org

902 448 448 ext. 5396
Cambra Barcelona
Cambra Barcelona
@cambrabcn
www.cambrabcn.org

