
                      
 

 

PROGRAMA 
 
OBJECTIU DEL CURS 
 
 
Quantes vegades hem escoltat la frase "no tinc temps...", com a afirmació o resposta. Segurament 
perdríem el compte. Per aquest motiu, per treure del nostre vocabulari aquesta expressió incòmoda, hem 
desenvolupat aquest curs, que permet adquirir els coneixements necessaris per instaurar un mètode de 
treball que permet desenvolupar amb èxit l'optimització del nostre temps, per tal de fer créixer el nostre 
valor personal i, per extensió, l'eficiència de la nostra empresa.  
Amb el curs aprendrà a desenvolupar tècniques que li permetran marcar els propòsits de guanyar temps 
al no-temps, fixant objectius assolibles, descobrint maneres d'optimitzar-lo, identificant els millors 
processos de planificació de l'agenda diària i analitzant, alhora, els factors principals que motiven la 
pèrdua de temps.  
També s'ensenyen aquells aspectes fonamentals de la gestió del temps com són la productivitat i la 
competitivitat. Val a dir, que l'essència de la productivitat s'aconsegueix a partir de la pròpia reflexió 
individual que cadascú fa sobre la utilització del seu temps, conjuntament amb el que determina la política 
de l'empresa sobre aquest aspecte. Aquest curs complementa el seu propòsit explicant el concepte de 
delegar d'un responsable cap als seus col·laboradors, per tal de donar suport a la millor planificació i 
aprofitament en el desenvolupament de les activitats diàries dels integrants del seu equip humà.  
El curs s’enfoca a través de la teoria i la pràctica, promovent el debat i el diàleg amb les aportacions de 
les idees i les vivències de cadascú, per tal de d'orientar la millor solució col·lectiva i/o individual, segons 
cada cas.. 

 
PROGRAMA DEL CURS 
 
1. EL MEU JO DAVANT DEL TEMPS.  

1.1. ESFERES ESSENCIALS.  
1.2. L’EQUILIBRI.  
1.3. DISTRIBUCIÓ REAL DEL DIA.  
 
2 . L’ESFERA PROFESSIONAL.  

2.1. DEFINICIÓ D’EMPRESA.  
2.2. ORGANIGRAMA GENERAL.  
2.3. OBJECTIU DE L’EMPRESA.  
 
3 . L’ORDRE I LA ORGANITZACIÓ.  

3.1. ORDENAR-SE.  
3.2. ORGANITZAR-SE.  
3.3. LES 5s.  
 
4. ESSÈNCIA DE LA GESTIÓ DEL TEMPS.  

4.1. ELS OBJECTIUS.  
4.2. ANÀLISI REAL.  
4.3. LA PLANIFICACIÓ DEL TEMPS.  
 
5. L'OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DEL TEMPS.  

5.1. LA POSTERGACIÓ.  
5.2. LA SOBRECÀRREGA.  
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5.3. ACTIVITATS QUE FAN PERDRE EL TEMPS.  
 
6. DELEGAR.  

6.1. DEFINICIÓ.  
6.2. MATRIU DEL LIDERATGE COM A CAP.  
6.3. ASPECTES CLAU DE LA CAPACITAT DE DELEGAR. 
 
7. ASSUMIR.  

7.1. DEFINICIÓ.  
7.2. MATRIU DEL LIDERATGE COM A COL·LABORADOR.  
7.3. ASPECTES CLAU DE LA CAPACITAT D'ASSUMIR.  
 
8. FACTORS CLAU DE LA GESTIÓ DEL TEMPS.  
 
9. ANÀLISI PRÀCTICA. EXERCICIS I RESOLUCIÓ.  

ES DISTRIBUEIXEN I S'ANALITZEN DIVERSOS CASOS AL LLARG DEL CURS. 


