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Make things happen



El poder
del "com"
L'efectivitat és fer bé les coses al moment adequat. Per tant, cal tenir
present tant els QUÈ com els COM. Qualsevol perfil professional -i de
qualsevol sector- ha de tenir control i persectiva de la seva activitat
laboral, però en el cas d'un/a responsable o director/a d'equip, la
necessitat de ser efectiu/va es converteix en un must. 

Disposem de més càrrega de feina de la que podem processar en un sol
dia. Davant d'això, és de vital importància seleccionar què fer i saber quan
fer-ho. Els principis de Getting Things Done, SCRUM i TOBU MATRIX seran
uns bons aliats a mode d'eines centrípetes per guanyar més control i més
focalització. 
www.thefocuslab.es

Resultats

Destinataris

Metodologia

Continguts

Incorporar Getting Things Done (GTD),
SCRUM i TOBU MATRIX al teu dia a dia. 
Adquirir hàbits saludables i enfocats a la
teva activitat. 
Gestionar de manera efectiva la feina fent
que les coses passin. 
Controlar les activitats pendents, en curs o
realitzades.
Automatizar i categoritzar les teves safates
d'entrada (correu electrònic, telèfon,
planificació setmanal, el teu mànager, etc.).

Filosofia, paradigmes i evidències de l'Efectivitat
Professional 4.0. 
Errors i pràctiques improductives.
Eines centrípetes + àgils per guanyar control -
learning by doing-: 

Getting Things Done (GTD). 
SCRUM per a no tecnològics.. 
Tobu Matrix. 
Lean Mail: Outlook o un altre gestor. 
Lean Office. 

Conclusions. 
Auto-avaluació diferida i transferència de
coneixements.

El programa és dinàmic i interactiu, integrant avançades
tècniques d'efectivitat,  lean i agilitat..

Habilitades eines clau per la integració ràpida dels
hàbits. 

Dirigit a professionals que desitgin millorar la seva
productivitat i focalització personal amb més control i
perspectiva sense deixar-s'hi la salut. 
L'impacte és exponencial en professionals que gestionen
equips de treball. 
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