SEMINARI TÈCNIC
Coaching d’equips. Aplicació pràctica en PRL
Lloc: MC MUTUAL
Provença, 321, 6a planta
08037 Barcelona
Data: dijous, 4 de desembre de 2014
Horari: de 9:30 a 14:30 h
Pot fer la seva inscripció:
- Enviant un correu electrònic a: seminariosprl@mc-mutual.com
- Indicant: nom, cognoms, càrrec, empresa, NIF de l'empresa,
adreça, telèfon i adreça electrònica
- Per a més informació: Isabel Moreno. Tel. 934 051 244 Ext. 100529
Places limitades per ordre d'inscripció

Presentació

Programa

La creació d'equips eficaços al si de les organitzacions
és el que marca la diferència en el mercat. El coaching
d'equips crea equips d'alt rendiment. Es tracta d'un
procés d'acompanyament a un equip de persones en la
consecució dels seus objectius a través d'accions que
fomenten la cooperació entre els seus membres, i els
ajuda a revisar i millorar les seves relacions, processos
de treball i valors.



En què consisteix el coaching d'equips?



Quan s'ha d'aplicar? Com s'ha d'aplicar?



Quins en són els beneficis?



Les cinc etapes de la formació d'un equip



Model de sis etapes

El coaching d'equips treballa per aconseguir més
cohesió i unitat entre els membres per tal de millorar la
comunicació, la confiança i el lideratge. Es tracta també
d'alinear i d'unir esforços per coordinar accions de
manera eficaç en línia amb els objectius de
l'organització.

Dirigit a
Tècnics de prevenció de riscos laborals, i professionals
que hagin fet, preferentment, el seminari “Coaching:
una eina eficaç de prevenció” i vulguin aprofundir en la
seva aplicació en equips de treball, d'empreses
mutualistes.

Objectiu
A MC MUTUAL impulsem la divulgació i la promoció de
la prevenció de riscos laborals, amb la finalitat de
prestar el millor servei i atenció als nostres mutualistes i
en compliment de l'Ordre TAS/3623/2006. Realitzem
seminaris per informar, assessorar i contribuir a la
integració de la prevenció en tots els nivells de les
organitzacions.
L'objectiu d'un procés de coaching és incrementar el
nivell d'acompliment de l'equip mitjançant l'increment de
l'acompliment dels seus individus. Per fer-ho, en aquest
seminari aprofundirem en l'eina del coaching d'equips, i
coneixerem les seves característiques i aplicacions
pràctiques a la feina.
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Formador
Montse Taboada Meijide.
Llicenciada en Psicologia de les Organitzacions i del
Treball. Màster en Programació Neurolingüística. Coach
certificada i associada a l'International Coach
Federation.

