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Equip de treball
Grup de persones amb una missió o objectiu comú, amb habilitats que es complementen, que treballen de forma coordinada, que
interactuen lliurement, comparteixen algunes normes col·lectives i amb la participació de tots els seus membres per tal
d’aconseguir una sèrie d’objectius comuns, dels quals en són responsables.
Valors: honestedat, responsabilitat, innovació i superació personal. Elevat nivell de compromís.

Característiques de l’equip Capacitats i habilitats, complementarietat, equilibri de coneixement, experiència prèvia, habilitats i 
motivació, conflictes o dilemes.
Independència col·lectiva i sentiment de propietat del procés i dels seus resultats.

Grups actius
• Urgències
• Infeccions
• Deteriorament cognitiu
• Priorització
• Subjeccions
• eCAP i Sistemes d’informació
• DisCapacitat
• Documentació
• Seguretat i incendis

Plantejament

Guió
1. Objectius i producte definit. Vetllar per l’objectiu comú.
2. Necessitats.
3. Paràmetres d’avaluació del producte.
4. Model de coordinació
5. Pla, cronograma i normes de treball, distribució basada en les habilitats o capacitats personals, o

obrint noves possibilitats de desenvolupament.
6. Relació i comunicació intensa per assegurar resultats. Flexibilitat per a canviar d’opinió.
7. Gestió de la informació
8. Mètode de comunicació i gestió dificultats, enllaços i mostrar avenços.
9. Posar en valor l’aportació individual i col·lectiva.
10. Manera d’acceptar propostes externes i no pròpies
11. Assignació de noves funcions.
12. Conclusions col·lectives.
13. Experiències d’autoaprenentatge.
14. Autoavaluació present en tot moment.
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Tema Accepta CCS

Demanda 
participants

Constitució 
de l’equip

Tria del 
coordinador

Visió del producte
Objectius win win
Premises bàsiques
Impacte esperat

Terminis

Anàlisi de la 
informació

Documents 
mestre

Diagrama de procés: preparació

Necessitat

Promotor

Treball de 
camp

PlanificacióEines

Execució

Si

No

Experts 
externs

Encàrrec

Producció

Anàlisi contextual
Recollida i 
intercanvi 

d’informació.

Si

No

FI

Oficina

Treball de camp és part d'un projecte que duu la teoria a 
l'entorn on s’haurà d’aplicar; s'ha de fer en terreny.

És un mètode d’investigació a partir de 
l’observació directa d’allò que estem estudiant.

Resultats

Control

Control de la informació
1.Comprovar que s’han emplenat correctament els
qüestionaris
2.Validar que la informació recollida és certa.
3.Redactar un informe amb el procés de control i les 
incidències detectades.
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Orientació 
del producte

Producció i 
edició

Valoració

Orientació de 
les tasques

Presentació
a la CCS

Accepta

Si

Al·legacions

Valoració

Producte
final

No

Divulgació

Equip de 
treball

Task force

Diagrama de procés: producció

P
re

p
ar

ac
ió

Butlletí

webinar

Presentació

Exposició
pública

Treball de 
camp

Cerca 
documental Grup de pars

Si

No Si

No

Si

No

Documents
Check list de seguiment

Recomanacions

Validesa i 
impacte

6 mesos

Acabat
SiNo

Mesura 
impacte 

predefinit

Unitat temporal establerta per abordar i resoldre en una operación, 
tasca o tena concret. Es disol un cop finalitzada el seu encàrrec.



dilluns, 21 febrer de 2022 5

Diagrama de procés: validesa i impacte

P
ro

d
u

cció

Recluta 
voluntaris

Cronograma 
de seguiment

Auto Check list
de seguiment

MIVIS5

Residència

Oficina

Anàlisi
d’impacte

Proposta de 
mesures

Positiu

FI

Centres 
seleccionats

Diana

Participació 
voluntària

No

Centres 
seleccionats

Si

No
Si

No

Proposta de 
mesures

Equip de 
treball sectorial

BenchmarkBenchmark
Si

No

Pla de millora

Pla de millora


