Treball en equip

Breu descripció del curs:
Està demostrat que la unió d'esforços contribueix a l'eficàcia en la consecució d'objectius. En conseqüència, treballar
en equip és una competència essencial tant en la vida acadèmica com professional. Aquest taller està pensat perquè
aprengues a treballar en equip de manera eficaç i que, així, aconseguisques aprendre més i millor.
En acabar l'activitat l'assistent podrà ( descripció dels objectius de l'activitat):
En acabar aquest curs en línia esperem que assolisques els objectius d'aprenentatge següents i que sigues capaç de:
1. Entendre la necessitat de treballar la competència treball en equip de manera explícita en el context de les
assignatures.
2. Aplicar estratègies per a treballar en equip de forma eficaç.
3. Valorar els avantatges de l'aprenentatge en equip.
Temes que cal desenvolupar:
1. Justificació del treball en equip.
2. Què és un equip?
3. Etapes en el desenvolupament del treball en equip.
4. Necessitats bàsiques i motivacions per al treball en equip.
5. Habilitats necessàries per al treball en equip.
6. Condicions per al bon funcionament de l'equip.
7. Lideratge: direcció d'equips de treball.
8. Avaluació del treball en equip.
9. Bibliografia.
Metodologia didàctica:
Aquest taller es farà per complet en línia a través de l'eina Poliformat.
Dins del menú de l'esquerra del Poliformat hi ha una eina anomenada Continguts, des d'on pots seguir el taller. Has de
llegir la informació que el programa et presenta i anar fent les activitats d'aprofundiment proposades. Algunes activitats
(preguntes, tasques, qüestionaris, etc.) són un requisit imprescindible per a poder anar avançant en el contingut del
taller.
Pots posar-te en contacte amb les professores del taller mitjançant aquestes adreces de correu electrònic, o també a
través de l'eina Correu intern del Poliformat. Et contestarem tan prompte com puguem.
Organitzadors:
Responsable d'activitat

FRANCISCO JAVIER OLIVER VILLARROYA
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Correu electrònic

ice@ice.upv.es

Tipus de curs

FORMACIÓN INTERNA

Estat

TOT FET

Duració en hores

10 hores a distància
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On i quan:
On

INTERNET

Horari

INTERNET

Data d'inici

24/09/18

Data d'acabament

29/10/18

Dades de matriculació:
Inici de preinscripció

7/09/18

Fi de preinscripció

21/09/18

Mínim d'alumnes

50

Màxim d'alumnes

100
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