
 
 
 
 

 

 

Condueix amb èxit equips de magatzem, producció i manteniment 
 
 

 
Presentació i objectius: 
La formació té l'objectiu principal de proporcionar eines i coneixements per tal de millorar les destreses de les persones encarregades 
d'equips de producció, manteniment i magatzem. Les habilitats que desenvoluparem tenen un gran impacte en la gestió, el rendiment i el 
benestar dels equips 
 
Destinataris: 
Responsables de Producció. Responsables de Manteniment. Responsables de Magatzem. Supervisors/ores o Caps de Torn. 

 
Contingut: 
 
1.Estratègies de conducció d'equips de treball 
1.1 Estratègies de lideratge aplicades als equips de producció, 
magatzem i manteniment. 
1.1.2. Desenvolupar la flexibilitat. El lideratge situacional 
1.1.3. Què fer quan les coses no van bé? Liderar el canvi 
1.2. Guanyar poder i capacitat d'influença 
1.3 La cohesió dels equips de treball. Claus d'èxit 
2. Aportacions de les persones 
2.1 Competències clau: descripció́ i potenciació 
2.2 Comportaments associats: predicar amb l'exemple 
2.3 Rols d'equip: detectar i aprofitar 
2.4 Gestió́ dels estils d'aprenentatge 
3. La gestió́ per mantenir estable el sistema 
3.1 Polivalència (quadre de polivalència real) 
3.2 Autoritat i desenvolupament de la credibilitat 
3.3 Articulació de una visió, missió i valors efectius 
3.4 Fixació i gestió d'objectius de treball 
3.4 Proporcionar retroalimentació: Feedback crític/de 
millora (avaluació́ del rendiment) i feedback de reforçament 
 
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. 
 
 
Drets d’inscripció: 
360 € (exempt d’IVA). Documentació inclosa 
 
Durada i calendari: 
15 hores  
2,9,16 de juny de 2022, De 09:00 a 14:00 h 
 
Informació, inscripcions i lloc de realització 
PUNT DE SERVEI DEL BAIX MONTSENY 
C. MONTSERRAT 28 
08470, SANT CELONI 
Tel. 902448448  / Ext. 1033 
Web: www.cambrabcn.org/formacio 
 
Certificat: 
La Cambra lliurarà un diploma a totes les persones que hagin  
assistit a la formació. 

Formació a mida: 
Si ho considereu d'interès, consulteu la possibilitat de fer aquest programa 
a mida per a la vostra empresa. Podeu demanar una proposta sense 
compromís. Us adaptarem el contingut a les vostres necessitats. 
 
Ajuts a la formació 
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. 


