
 

Bloc 1 : La planificació i l’organització com a hàbit

Bloc 2 :  Què és la metodologia GTD (Get Things Done)

Bloc 3 : Passos del GTD

Bloc 4 :  Principis claus del GTD

“Tempus fugit”, el temps s’escapa. Virgili, poeta nascut l’any 70 a.C.
ja ho escrigué en les seves Geòrgiques.
Sembla, doncs que fa més de dos mil anys el temps ja s’escapava.
I avui?.Quantes vegades has dit “no tinc temps”? 

Planificar la feina i gestionar adequadament el temps vol dir
alliberar temps, tenir temps disponible per a fer altres coses. Fins i
tot aquest temps alliberat espera ser gestionat. Cada minut que
passa és un minut irrecuperable, que no torna. 
No podrem evitar que el temps “s’escapi”, però... que et semblaria
treure més profit de cada minut?

Entendre i identificar els factors que influeixen en la
nostra manca de productivitat.
Identificar les nostres creences i les pautes de
comportament al respecte.
Aprendre les 5 etapes del fluxe de treball.
Aprendre a aplicar la metodologia GTD i fer anar
alguna eina digital (evernote, google apps...)

Els objectius que assoliran els participants en realitzar
aquest taller pràctico-vivencial són:

Es planteja una dinàmica basada en la reflexió d’allò que esdevé
en el dia a dia quotidià del/de la participant i en la conversió de
les accions diàries en activitats de formació. A les sessions es
proposarà al participant activitats de creació i activitats
orientades a "saber fer", per assolir o millorar les seves
competències professionals.

L’avaluació del programa es basarà en l’assistència a un mínim del
75% de les hores del programa, així com la realització dels treballs
individuals i grupals proposats per la docent a l’aula.

El programa té una durada de 15 hores.
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