FORMACIÓ
LIDERATGE I GESTIÓ VIRTUAL:
EQUIPS REMOTS

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS


Identificar i assimilar les claus que permeten fer una gestió eficient en un entorn de treball VIM
"Virtual, Internacional, Multicultural", a partir d'un model col·laboratiu.



Aprofundir en els factors que impacten directament i indirectament en la direcció d'equips i
projectes en la distància.



Aprendre a respectar i integrar la diversitat de diferents cultures i valors, desenvolupant l'empatia
com habilitat crucial per a un entorn de treball VIM



Adquirir habilitats i eines de col·laboració, productivitat, coordinació, comunicació, resolució de
conflictes i negociació, totes elles destinades a aconseguir el millor rendiment de les persones i una
major satisfacció dels stakeholders.



Establir les bases per consolidar un equip VIM productiu, resolutiu i sostenible en el temps.

METODOLOGIA
L'enfocament del curs és eminentment pràctic. S'analitzaran casos reals per posar en pràctica les eines,
tècniques i criteris explicats en les sessions. S'acompanya a l'alumne perquè assumeixi un paper protagonista
en els debats, exercicis i jocs de rol que es proposaran, amb l'objectiu que interioritzi les claus per a que
implementi els aprenentatges del curs en el seu lloc de treball.

Els tres mòduls del curs són analitzats en funció dels diferents escenaris i circumstàncies que solen donar-se
en un entorn VIM i es presentaran les diferents eines i tècniques que millor s'adaptin a aquests escenaris.

CONTINGUTS DEL CURS
1. FONAMENTS DEL NEGOCI
Comprenent l’empresa: objectius, estratègia, valors i cultura:
• Lideratge segons l’estructura: centralitzada o descentralitzada
• Lideratge en funció de l’estratègia, les prioritats i els indicadors
• Lideratge amb clients i partners
• Lideratge alineat amb valors i cultura (persones, empresa, regió, continent)

2. CREACIÓ, GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT D’EQUIPS VIM
Alinear equips VIM i negoci
• Definir objectius, processos i tasques
• Classificació de rols i responsabilitats. Eficàcia de la comunicació en entorn VIM
• Comunicació estricta verbal i no verbal
• Estratègies i eines per la prevenció i resolució de conflictes Claus per mantenir la motivació en un equip
VIM
• Proximitat i complicitat eines de desenvolupament
• Del feedback & feedforward

3. EVALUACIÓ DE PROCESSOS, EQUIPS I RESULTATS
La eficiència en entorn VIM: orientació a persones i resultats
• Igualtat i equitat segons la cultura
• Factors claus a l’inici i final d’un projecte o procés d’eines per a la avaluació
• Definició i seguiment de KPI’s. SMAT vs VIM SMART

FORMADOR
Eva López Doval
Directora de Projectes Estratègics a nivell internacional. PMO-CP®, IT BPM i Project Manager Officer
amb més de quinze anys d'experiència en gestió de projectes dins dels sectors farmacèutics,
tecnològics,

logístics,

segurs

i

automoció.

Experiència

consolidada

Programes i Projectes a nivell internacional, gestionant

en

la

equips distribuïts

gestió

de Portfoli,

a nivell mundial

garantint consecució dels objectius de projectes i el lliurament reeixit de solucions i tecnologia
a través de projectes en diversos sectors industrials.
Professora associada i Coordinadora d'assignatures del Màster Universitari en Direcció de Projectes
(MUDP) en els programes presencials internacionals i ONLINE.

INFORMACIÓ i PREU
DURADA : 8 HORES
MODALITAT : ONLINE - PLATAFORMA « ZOOM »

PREU CURS: 350€
SOCIS INDIVIDUALS I ALUMNI: 250€
SOCIS COL·LECTIUS: 290€
Pagament al núm. de compte IBAN: ES30.3025.0900.8314.0001.3930, indocant el nom de l’alumne.
*La FOEG es reserva el dret d’anul·lar el curs, fent efectiva el retorn de la transferència.

*Tots els cursos organitzats per l’ENF de 2 o més hores poden ser bonificats segons el sistema de Formació Continuada a través dels butlletins
mensuals de cotització a la Seguretat Social, sense cost addicional. Cal matricular-se 48h. abans de l’inici del curs.La bonificació és de 9/13 €/hora.

8 hores en modalitat online a través de la Plataforma “Zoom”

*Informació i consultes - Tel. 972 21 55 34 Extensió #2001 enf@foeg.cat

Nom del curs
Núm del curs ENF20200001-

Data inscripció al curs

DADES DE L’ALUMNE/A
N.I.F. o N.I.E.

Núm. d’Afiliació Seguretat Social

Sexe
Data de naixement

Cognoms, nom

Adreça

Població

Telèfon

C.P.

Fax

E-mail

ESTUDIS REALITZATS
0

Estudis bàsics

1

Titulat universitari 1er cicle

3

Titulat universitari 3er cicle

4

Títol de doctor/a

Especialitat

2

Altres estudis

SITUACIÓ LABORAL

Lloc que ocupa dins l'empresa
Directiu / Propietari
Cap / Director d'Àrea

Autònom
Ocupat/da

Titulat universitari 2on cicle

Tipus de contracte

Director General / Gerent
Comandament Intermig

Tècnic / Treballador Qualificat
Àrea en la que treballa

DADES FACTURACIÓ: ENTITAT O EMPRESA ON TREBALLEU ACTUALMENT (NOMÉS OCUPATS/DES)
Empresa amb menys o igual a 250 treballadors/ores

Empresa amb més de 250 treballadors/ores

Raó social

CIF

Sector / Activitat empresa
Núm inscripció seguretat social

Núm de treballadors/ores

Adreça

Població

Telèfon

Fax

C.P.
E-mail

ENTITAT O EMPRESA ASSOCIADA A FOEG
No associada

Sí associada

A través de l’associació / gremi

TREBALLADORS - FUNDACIÓN TRIPARTITA
Es vol bonificar el curs? Sí
Vol que la FOEG li tramiti? Sí
L'Empresa té RLT? Sí

No
No
No

AUTORITZACIÓ
Autoritza a incloure la seva adreça
a la newsletter per rebre la informació
dels propers cursos?

Sí

No

D’acord amb la Llei Orgànica 03/2018, de 05 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, i el seu reglament de
desenvolupament aprovat l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer de la Federació
d’Organitzacions Empresarials de Girona amb la finalitat de gestionar les activitats que porta a terme el centre de formació de la Federació i informar de futures
activitats de la Federació. Les dades personals podran ser cedides als organismes que ho requereixin per la correcta gestió de l’activitat formativa, tals com els
organismes competents en matèria de formació continua i/o ocupacional de la Generalitat de Catalunya o l’Estat, o com Foment del Treball. També podran ser
cedides les dades a Bonastruc de Porta Formació SL o aquelles entitats a través de les quals la Federació dugui a terme les activitats formatives. Pot exercitar
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb la normativa vigent, adreçant-se al C/ Bonastruc de Porta, 15 - 17001 de Girona.

Signatura del treballador/a

Per fer efectiva la inscripció cal enviar, per fax 972-227122 o e-mail enf@foeg.cat, la còpia de la transferència bancària per l’import del curs.
El núm. de compte és IBAN: ES30.3025.0900.8314.0001.3930
La FOEG es reserva el dret d’anul·lar el curs, fent efectiva el retorn de la transferència.
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