
Cursos a les nostres aules

TELETREBALL EFECTIU I PRODUCTIU

Descripció

OBJECTIUS DEL CURS

Vols saber com aconseguir que el teletreball funcioni? O com enfortir l'esperit d'equip quan es treballa en remot? En aquesta formació aprendràs com

fer que el teletreball sigui efectiu i productiu, perquè tant com si treballes sol o en equip, treballar a casa no suposi un problema.

DESTINATARIS

Et pot interessar si:

·        Vols que el teu equip pugui treballar en remot sense problema i necessites eines d'organització pel teletreball.

·        Vols aprendre com teletreballar de forma més efectiva i productiva sense perdre el ritme que tenies fins ara a l'oficina.

Programa

1. Teletreball: avantatges i inconvenients

1.1   Avantatges

1.2   Tipologia d'equips virtuals

1.3   Preparació de l'espai de treball: espai del treballador i espai virtual (software, eines virtuals)

1.4   Comunicació interna

1.5   Lideratge virtual

1.6   Metodologies d'implementació

2. Teletreballadors

2.1 El perfil perfecte



2.2 El mètode GRPI

2.3 Nova rutina de teletreball

 

3. Eines de teletreball: com triar-les?

3.1: Xat: Slack, Twist, Google Hangouts, Microsoft Teams

3.2: Gestió de projectes: Trello, Jira, Asana

3.4 Videoconferències: Google Meet, Zoom, Skype, Cisco Webex

3.5 Planificació: Calendly, Doodle

3.6: Automatització de tasques: Zapier, Microsoft Power Automate, Monday.

 

4. Gestió emocional

4.1 Sentiment de desconnexió

4.2 Reduir la distancia social de l'equip: compartir, socialitzar i parlar

4.3 Pros i contres de les videotrucades

4.4 Rols i protocols a les videotrucades

 

5. Lideratge virtual

5.1 El rol del líder

5.2 El  model del cicle de la vida

5.3 Les 6 top bones praxis

Professorat

@PaulaLasheras

Professional del món de la comunicació, graduada i amb màster internacional de Comunicació per la Ramon Llull i la Universitat de Boston Emerson

College. Ha teletreballat durant 5 anys de forma remota des de casa i des d'espais de coworking.

Metodologia



Ensenyament personalitzat, possible gràcies a la limitació de places i als grups reduïts

Fàcil aprenentatge, mitjançant un mètode programat de contrastada efectivitat, i amb un màxim aprofitament de les hores lectives

Enfocament totalment pràctic

Ràpida assimilació en un temps mínim

Professorat amb àmplia experiència docent

Dates/horaris

Grup de vespres:  3 de novembre

Durada: 8 hores

(dimarts, de 19:00 a 21:00)

Lloc

Aula virtual a través de ZOOM


