
Bloc 1: Conceptes Bàsics: 
            Com gestionem el nostre temps?
            Errors en el nostre concepte envers el temps 
            Beneficis d’una bona gestió del temps
 
Bloc 2: Principis de la Gestió del Temps al treball:
            Urgent envers important 
            ”Perdre el temps”: gestió d’objectius
            És la solució treballar més temps o més ràpidament? 
            El nostre rendiment : autoavaluació

Bloc 3: Els lladres del temps
            Els lladres interns
            Els lladres externs
            Conèixer quins són els nostres pitjors enemics

“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?
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?

Conèixer els avantatges que comporta organitzar i
dur a terme correctament el propi temps de treball.
Conèixer tècniques i recursos per minimitzar l’impacte
dels “lladres del temps”.

L’objectiu general és conèixer tècniques i habilitats per
tal d’obtenir el màxim profit del temps de treball i saber
aplicar-ho al lloc de treball. 

La metodologia del curs és eminentment pràctica, combinant les
explicacions teòriques amb exercicis pràctics d'aplicació tenint en
compte la realitat de les persones participants en el programa. El
curs s'organitza en dos eixos: una part d’exposició de recursos i
teories sobre la gestió del temps i una altra part d’autoanàlisis del
propi temps i indicadors actuals del que cada persona fa amb sí
mateixa.

L’avaluació del programa es basarà en l’assistència a un mínim del
80% 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 5 hores.
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