
                                    
 

Construeix equips d’alt rendiment en entorns de producció,  

 magatzem i manteniment 

 

Dies: 19 i 20 d’Octubre de 2022 

Horari: de les 9:00 a les 14:00h (10 hores de durada) 

Lloc: Sax Sala- Centre de Formació, Ocupació i Empresa del Baix Montseny (C/ Montserrat, 28, 

Sant Celoni - 08470) 

 

Programa 

1. La màgia de la motivació 

1.1. Com motivar als altres 

1.2. Teories motivacionals a la pràctica 

2. Influència i persuasió 

2.1. Estratègies d'influència 

2.1.1. Avantatges i desavantatges de cada estratègia 

2.2. Com persuadir als altres 

2.2.1. Vendre idees als membres del meu equip 

2.2.2. Vendre idees de manera ascendent 

3. Gestió de conflictes 

3.1. Comprensió del conflicte 

3.1.1. El conflicte com a oportunitat 

3.2. Com afrontar els conflictes de manera constructiva 

3.3. Mediació de conflictes 

3.3.1. El rol del mediador i el procés de mediació 

3.3.2. Mediació a la pràctica 

4. Treball en equip i *Team *Building 

4.1. Claus per a la formació i desenvolupament d'equips de treball eficaços 

 

Metodologia 

El programa formatiu inclou gran quantitat de dinàmiques, exercicis pràctics i simulacions del 

dia a dia a l'empresa, que permetran assentar els continguts de manera pràctica. 

 



                                    
 

 

Destinataris 

Responsables de producció, responsables de manteniment, responsables de magatzem i 

supervisors o caps de torn, que tinguin experiència prèvia en la conducció d’equips i/o que hagin 

cursat prèviament el curs "Condueix amb èxit equips de producció, magatzem i manteniment". 

 

Drets d’inscripció - Cambra de Comerç de Barcelona 

270 euros (IVA exempt). Documentació inclosa. Bonificable.  

La Cambra de Comerç de Barcelona presta el servei de gestió de la bonificació de la formació 

sense cap cost addicional per a tots els cursos de 2 o més hores que ofereix.  

Per tal de gaudir d’aquest servei cal fer el següent:  

- Entrar a l’apartat de bonificació de la formació de la pàgina web de la Cambra de Comerç 

de Barcelona. http://www.cambrabcn.org 

- Donar i reenviar la informació sol·licitada 12 dies abans de la data d’inici del curs.  

- Assistir a més del 75% de les hores de formació. 

 

Certificat 

La Cambra lliurarà un diploma a totes les persones que hagin assistit a la formació. 

 

 

 

 

http://www.cambrabcn.org/

