
Per què fem Per què fem 

reunionsreunions     

Reunió: Fer que diverses 

persones estiguin juntes en 

un mateix lloc.  

Se suposa que és perquè és 

necessari que hi siguin per 

participar en la presa d’una 

decisió en base a una infor-

mació. 

Tant senzill i tant complicat. 

Som poc gelosos del nostre 

temsp i sembla que ens 

agradi passar hores sense 

aclarir res.  

Aquest curs pretén donar les 

eines per evitar-ho. 

Reunions út i lsReunions út i ls   
Pe rdem e l temps o tanquem temes?  
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Re u n i o ns  út i lsRe u n i o ns  út i ls   

Reunions que no assoleixen el seu 

objectiu provoquen frustració entre 

els assistents. Saber que perdràs el 

temps durant unes hores fa créixer 

la  pèrdua de confiança en l’Organit-

zació i en el seu lideratge. 

Una reunió es convoca perquè es 

necessari que determinades perso-

nes decideixin de forma conjunta 

sobre un assumpte per poder conti-

nuar amb el seu procés.  

Les reunions tenen un cost molt 

elevat. Per això cal: valorar si és 

estrictament necessària, preparar-la 

bé per no fer perdre el temps als 

assistents, complir amb unes míni-

mes normes de respecte i complir 

els compromisos adoptats. 

Aquest curs pretén donar les eines 

per arribar aquí, a sortir satisfet 

d’una reunió perquè ha servit d’al-

guna cosa. 

  

  

 

U n  t as te t  ( u ns  4 5’ )U n  t as te t  ( u ns  4 5’ )   U n  m a tí  (3  U n  m a tí  (3  --   4  h or e s)4  h or e s)     A  m i da  (>  4 h )A  m i da  (>  4 h )     

1. Necessitat de la reunió  

2. Preparació  

3. Convocatòria 

4. Normes de cortesia 

5. Desenvolupament. Fases 

6. Seguiment 

1.Necessitat de la reunió  

2.Preparació. Quins compro-

misos s’han d’haver assolit al 

final? 

3.Convocatòria 

 Qui ha d’assistir? 

 Quina informació cal donar? 

4.Normes de cortesia:  Mòbils, 

Portàtils, Puntualitat 

5.Rols: conductor, facilitador, 

informador, boicotejadors,...  

6.L’espai. Posada en escena  

7. Desenvolupament. 

 Presentació 

 Recerca de decisió/Consens 

 Tancament/Conclusions 

8. Seguiment. Pla d’accions, 

compromisos. 

1.Necessitat de la reunió  

2.Preparació. Quin és el meu 

objectiu? Què pot impedir que 
hi arribi? Quins arguments 

tinc en contra? 

3.Convocatòria 

 Qui ha d’assistir? Perquè? 

 Quina informació cal donar? 

4.Normes de cortesia:  Mòbils, 

Portàtils, Puntualitat 

5.Rols:  

 Conductor: com portar el 

ritme de la reunió? Com 

controlar els boicotejadors? 

6.L’espai. Posada en escena  

7. Desenvolupament. 

 Presentació 

 Recerca de decisió/Consens 

 Tancament/Conclusions 

8. Seguiment. Pla d’accions, 

compromisos. 

GRATISGRATIS   Consult ar  preusConsult ar  preus   


