
CURS EN LÍNIA

Treball en equip  
i en xarxa
2, 8, 13, 22 i 26 d’octubre de 2020

Objectius

• Transmetre coneixements teòrics i pràctics sobre el que significa 
treballar en equip.

• Entendre el rol directiu aplicat a la direcció d’equips i dinamització 
de xarxes.

• Conèixer l’estat actual de xarxes professionals d’atenció a persones 
a Catalunya.

• Practicar eines relacionades amb el treball en equip i en xarxes.

• Millorar l’eficàcia del treball en equip i en xarxa elaborant, per part 
de cada assistent, un projecte de millora de la seva metodologia de 
treball.
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EL TREBALL EN EQUIP I EN XARXA 
• Què vol dir treballar en equip? Dimensions d’un equip 
• Condiciones bàsiques per al treball en equip 
• Factors que dificulten el treball en equip 
• Què és una xarxa? Tipus de xarxes 
• Diferències i semblances entre equips i xarxes 

LIDERATGE D’EQUIPS I DE XARXES 
• Què és l’estratègia i com afecta l’organització 
• Ètica i valors 
• El codi de conducta 
• Eines de planificació i gestió de projectes 

 
COM SER UN BON MEMBRE D’UN EQUIP I D’UNA XARXA 
• Anàlisi dels rols en un equip 
• Conflictes de rol 
• Autocontrol (temps i emocions) 
• Direcció de reunions 
• Delegació eficaç 
• Comportar-se i comunicar de forma assertiva 
• Creativitat 
• Gestió de conflictes i negociació 
• Motivació. Habilitats motivadores



Metodologia
• El curs es realitzarà online per mitjà de la plataforma Zoom i Google 
Classroom.
• Es demana una participació activa i un treball de lectura i reflexió entre 
sessions. 
• Aprenentatge aplicable al dia a dia que combina la teoria amb la pràctica. 
S’entregaran materials específics i recursos online.
• Estructura de treball setmanal. 

essions on line:
• Presentacions 
• Debat en grups
Treball off line:
• Lectures
• Exercicis

Durada 
20 hores

Horari
Sessions on line 2, 8, 13, 22 i 26 d’octubre de 2020 
De 9.00 a 11.00 hores i de 12.00 a 14.00 hores

Avaluació
Participació durant les sessions.
Realització d’activitats entre sessions.

Destinataris
Professionals de l’administració local catalana que treballin en equip i en 
xarxa; que vulguin aprendre a treballar en xarxa o que necessitin utilitzar la 
metodologia de treball en algun moment per desenvolupar les seves tasques.
Han d’estar disposades a:
- intercanviar de forma activa a les sessions sobre la seva experiència.
- fer un treball de lectura i reflexió entre sessions.

Docent 
José Manuel Alonso Varea. Director d’ITER (consultoria, recerca i formació 
en benestar, salut i organitzacions), llicenciat en Psicologia per la Universitat 
de Barcelona i director del màster i el postgrau sobre Violències Familiars 
(IL3- Universitat de Barcelona)

Certificat
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a les persones que superin el curs.

Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 25 de setembre de 2020. La 
inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de 
les inscripcions es tindrà en compte la cobertura territorial (s’afavorirà la 
participació del màxim nombre d’ajuntaments possible) i l’ordre de recepció 
de les sol·licituds. La formalització de la inscripció es farà per mitjà del 
formulari que trobareu al web de la Federació: www.fmc.cat.

Organitza:
Federació de Municipis de Catalunya


