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Recapitulem



QUÈ HEM TREBALLAT FINS ARA?

Sessió 1

• Marc competencial

• Autoestima i autoconeixement

Sessió 2

• Competències comunicatives

Sessió 3

• Influència

• Lideratge

• Resolució de conflictes



COMPETENCIES DE GESTIÓ 
PERSONAL:

COMPETENCIES I/O HABILITATS 
COMUNICATIVES:

COMPETENCIES COGNITIVES O 
D’APRENENTATGE:

• Autoestima

• Autoconfiança

• Autoconeixement

• Comunicació verbal i no verbal

• Empatia

• Resolució de conflictes

• Negociació

• Aprenentatge i utilització
de coneixements

• Creativitat

• Pensament analític

• Pensament conceptual 

• Flexibilitat i orientació al 
canvi

COMPETENCIES ORGANITZATIVES: COMPETENCIES DE TREBALL EN EQUIP I COOPERACIÓ

• Resiliència

• Proactivitat i iniciativa

• Orientació a resultats

• Planificació i organització

• Ordre i qualitat

• Treball en equip

• Formació, delegar

• Tolerància a la pressió

• Desenvolupament de persones

• Lideratge. Motivació

• Capacitat per prendre decisions



QUÈ FAREM AVUI

• El treball en equip

• Les competències organitzatives



El treball en equip



El treball en equip

Quines són les 
claus del 
treball en 
equip?



Les claus del 
treball en equip



CONFIANÇA COORDINACIÓ COMUNICACIÓ

COMPROMÍS COMPLEMENTAR

Les 5 C del treball en equip



La carreta.

Treball en equip 



• Què passa quan en un equip de treball ens trobem 
amb aquesta situació?

• Com ho hem de resoldre? 

• Quins personatges us són familiars? Per què?

• Què penseu de la història?

• De quin tipus de conflicte es tracta? 

La carreta



Com és? Beneficis Inconvenients

PRODUCTOR 

“HACEDOR” MOLT 

EFICIENT 

“HACEDOR" POC 

EFICIENT 

PTS (Font potencial de 

problemes)  

PS (Persona supresiva)

La carreta



La torre més 
alta







ENS HA TOCAT LA LOTERIA



Som-hi!

• Ens han tocat 50.000 euros i això ens permet iniciar un negoci. 

• Tenim tres idees:
– Taller mecànica de bicicleta

– Rutes per aprendre anar en bici

– Missatgeria

• Som-hi! Com ho farem per aconseguir un projecte viable en 
dos anys?





Com em 
veuen els 

demés?


