XESTIÓN DO CAMBIO:
FERRAMENTAS, TÉCNICAS E
ESTRATEXIAS
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XESTIÓN DO CAMBIO:
FERRAMENTAS, TÉCNICAS E
ESTRATEXIAS
OBXECTIVOS
Facer fronte á pandemia cambiounos a vida en todos os sentidos. Gran parte de como lograr unha
mellor experiencia de traballo requirirá apoiar ás persoas que forman parte da organización para
afrontar os múltiples cambios que se aveciñan.
Aínda que dalgunha forma xa nada volverá ser igual, seguiranse aplicando moitos dos principios
fundamentais. A pandemia trouxo consigo unha gran incerteza e volatilidade. Unha vez superada, as
decisións que tomemos, así como a maneira en que se guíe á organización a través deste cambio,
terán un impacto a longo prazo. Serán un reflexo dos valores, a integridade e o liderado da
organización, e seguirán influíndo na marcha da empresa durante moito tempo.
Con esta formación o alumno poderá conseguir unha gran oportunidade para dispoñer das
ferramentas, técnicas e estratexias necesarias para aplicar no seu posto de traballo e as súas relacións
laborais, pero tamén poderán conseguir importantes cambios a nivel persoal. En definitiva, con este
curso aprenderase a comprender e saber actuar fronte aos factores humanos implicados en accións
de cambio (a persoa, o grupo, as relacións entre departamentos e a cultura da empresa) así como a
planificar unha operación completa de cambio que culmine con éxito.

PROGRAMA
UNIDADE DIDÁCTICA 1. MODELOS ORGANIZATIVOS: A HUMANIZACIÓN DA ORGANIZACIÓN
1.A importancia das organizacións.
2.Aproximación conceptual á organización.
3.Tipos de organizacións.
4.A estrutura.
5.Cambio e desenvolvemento na organización.
6.O coach como axente de cambio.
7.Impactos derivados da introdución dunha cultura de coaching.
8. Profesionais con vocación de persoa.
UNIDADE DIDÁCTICA 2. O EQUIPO NA ORGANIZACIÓN ACTUAL
1.A Importancia dos equipos nas organizacións actuais.
2.Modelos explicativos da eficacia dos equipos.
3.Composición de equipos, recursos e tarefas.
4.Os procesos nos equipos.

TELEFORMACIÓN - 30 HORAS
Do 29 de novembro o 20 de decembro de 2021
INSCRICIÓN:
Sede Central CEL
e-mail: sedecentral@cel.es
Tel: 982 23 11 50
www.cel.es

Organiza:

Financia:

