
Curs comunicació 
online i treball en 
equip



1. Context actual

➔ Obligació del teletreball
Neix de la necessitat

➔ Nou repte per empreses
No preparades, gestió de la incertesa, 
necessitat de reacció ràpida

➔ Oportunitat
Capacitat vèncer dificultats. Descobrir 
les avantatges del teletreball



2.  Jamina Felip

➔ Llicenciada publicitat

➔ Més de deu anys d’experiència 
en entorn digital

➔ Docent vocacional



3. Presentació del curs

Reunions de treball
Quan i per a què. Doodle

Preparació reunions online

Videoconferències i xats Compartir documents

Teletreball saludable

Google Drive i Google 

Suites

Mobile o desktop: 

Telegram, whatsapp, Skype.

Requisits tècnics. Rols i 

optimització. Zoom

Pommodoro, guies de 

treball saludable.



4.  Objectius

➔ Donar  pautes ordenades

➔ Facilitar recursos gratuïts

➔ Iniciar a les empreses i 
acompanyar als treballadors

➔ Dirigit a empreses i treballadors 
que s’inicien ara al teletreball



5. Teletreball
Avantatges:

● Flexibilitat
● Ubiqüitat
● Horaris

Inconvenients:

● Gestió temps
● Recursos tècnis
● Coneixements

Font: Source:  Avainsana #lavidaendibujo Twitterissä

https://twitter.com/hashtag/lavidaendibujo?lang=fi


6. Coordinació

Definir objectius

Facilitar informació i documentació prèvia

Freqüència setmanal, calendaritzar amb temps

Limitar el temps aprox 40’

Definir assistents i rols

Revisar video i so 10’ abans

Figura moderador

Resum final

Next steps 

Tip

Les reunions de grup no 
són únicament una eina 
de gestió de projectes. 
Han de servir també per 
augmentar la cohesió 
del grup.



7. Eines

➔ Doodle
Gestionar disponibilitat

➔ Calendar
Agendar reunions i esdeveniments

➔ Requisits tècnics
Connexió a internet

Disponibilitat d’un ordinador

Auricular amb micro



7.1 Google Calendar

Disponible en 
desktop i mobile

Integrat amb 
Gmail i tots els 
serveis de Google

Sincronitzat amb 
contactes de 
Gmail per 
convidar i 
compartir



7.1 Google Calendar
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7.2 Doodle

Integració amb 
d’altres 
calendaris.

Calendar i 
outlook

Proposta de 
votación en 
diferents 
propostes, evitem 
mails.

Opcions de 
configuració 
limitacions 
votacions, usuaris



7.2 Doodle
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8. Resum claus reunions online

Seguiment 
documental

Accés informació

Actes

Gestió i 
planificació

Periodicitat i horaris

Recursos tècnics 
planificació

Doodle i calendar

Quotes for illustration purposes only



Moltes gràcies!
Propera càpsula: gestió reunions online. 
Zoom.

 Material en obert.

Experiències als comentaris.

Presentació disponible a la descripció.

Demanar cursos monogràfics

Juan Verdugo Relax "Tècniques de relaxació 
davant la situació actual de confinament"

https://www.youtube.com/watch?v=VD80VIX1UJ4
https://www.youtube.com/watch?v=VD80VIX1UJ4


Segueix-nos!

www.fundaciopacopuerto.cat

http://www.fundaciopacopuerto.cat/

