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Nous Webinars: Millora la capacitat de teletreballar 

dels equips 
 

En els últims dies la interacció virtual és la principal forma de relacionar-nos a la feina. Per això, de la mà del nostre 

col·laborador TACK - TMI volem oferir-te les millors solucions en formació virtual per desenvolupar les habilitats requerides 

en aquestes circumstàncies.  

Els propers Webinars programats són: 

LIDERATGE D'EQUIPS REMOTS  

15 i 21 d’abril de 16:00 a 17:30 h  
 
En aquest programa oferim als gestors de persones les competències clau requerides per ser un manager virtual. 

• Claus d'actuació per gestionar un equip en remot. 

• Què puc fer per propiciar una comunicació eficaç en l'equip. 

• Eines Digitals.  

• Conversa pràctica de lideratge virtual a través del lideratge situacional:  
▪ Definició d'objectius  
▪ Gestió de tasques  
▪ Motivació: sentiment de pertinença 
▪ Gestió de resultats: Focus en solucions en remot 

 

PRESENTACIONS VIRTUALS AMB IMPACTE 
 16, 20 i 22 d’abril de 16:00 a 17:30h 
 
 La clau per impactar en una presentació virtual és interactuar i impulsar la participació. En aquest programa desenvolupem 
les claus per millorar l'eficàcia en les teves presentacions. 

• Connecta i sintonitza amb la teva audiència des del minut 1 a través de la càmera. 

• Preparació eficaç d'una presentació virtual.  

• Creativitat per a captar l'atenció de l'audiència.  

• Gestió de la comunicació i de el llenguatge corporal.  

• Maximitzar la interacció Com i quan interactuar?  

• Dinamització de la presentació:  Compartir diapositives,  vídeos i músiques. Icones de participació. Gamificació.  

•  Prepara't per millorar: Pràctiques individuals amb feedback. 
 
VENDRE A REMOT 
 16 i 21 d’abril de 10:00 a 11:30h   
 
Avui dia és en molts casos impossible mantenir les relacions habituals amb els clients.  
Vols aprendre estratègies útils per mantenir la relació i les vendes? 

• Pensament i actitud positiva: claus per a l'èxit 

• Innovar en la forma en què ens relacionem amb els clients: Oportunitats  

• Creant valor per al client en un entorn virtual: aportant solucions 

• Estratègies per mantenir la comunicació i construir confiança: Definició d'objectius : Introduir la trucada amb èxit. 
Connectar amb el client a través de preguntes GPS. Argumentar amb èxit. Tractar objeccions de manera efectiva. 
Tancament de la venda: a la recerca de compromisos. 

                   FORMACIÓN  

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/Upmball-949944845072889/?fref=ts
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
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METODOLOGIES ÀGILS A REMOT 

 17 i 22 d’abril de 10:00 a 11:30 h  
 

El treball remot complica, per no dir que amenaça, la capacitat dels equips àgils per créixer en els valors propis de 
l'agilitat. Quan les condicions aconsellen treballar en remot cal reforçar determinades competències per minimitzar 
l'impacte i garantir la continuïtat en el lliurament de valor. 
  

• Consciència de l'impacte de la feina remot sobre els elements de Agile 

• Valors: Compromís, Coratge, Focalització, Obertura  

• Pilars: Transparència, Inspecció, Adaptació  

• Rols: SDT, Scrum Màster (Agile Coach), Product Owner  

• Cerimònies: dinàmiques i eines per al treball col·laboratiu  

• Reforç de competències per al treball àgil i remot  
▪ Competències essencials per a la participació remota: Iniciativa. Gestió de relacions. Gestió de la 

transparència i comunicació efectiva. Comunicació no violenta i feedback raonable. Aportació. 

 
GESTIÓ EMOCIONAL EN SITUACIONS COMPLEXES  

23 i 27 d’abril de 16:00 a 17:30h  
 

Estem vivint situacions noves per a tots nosaltres, en aquesta sessió  t’ajudarem a "Mantenir la calma en situacions 
complexes". 
 
• Atenció plena per millorar el benestar personal: aprendre a escoltar el nostre cos, a respirar i a realitzar meditacions 
senzilles que ajudin a calmar la ment, i a enfocar-la en el moment present  
• Exercicis pràctics per gestionar emocions negatives com l'ansietat, l'estrès o la tristesa. 
La manera en què interpretem la realitat juga un paper fonamental en el nostre estat d'ànim.  
• Autoconeixement sobre nosaltres mateixos per tenir més capacitat d'acció. 
Les dificultats formen part de la nostra vida quotidiana. La diferència entre que elles controlin les nostres vides o siguin 
més suportables, rau en com les gestionem.  

 
Tots els webinars tenen places limitades. 

 
El preu per participant i webinar és de 180 € + IVA 

Preu especial de 160 € + IVA  per les nostres empreses associades. 
 

Envia un correu a formacion@aeball.net amb les teves dades i el webinar en el qual et trobes interessat en 
participar i ens posarem en contacte amb tu. 

 
 

Amb la col·laboració de: 

 

 
 
 
#TreballemPerGuanyarElFutur 
 
 

 
L’Hospitalet, marzo de 2020 

L’Hospitalet, març de 2020 
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