
                                                                                                  
 

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament 
mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y 
Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar 
aquest finançament en les actuacions que se’n derivin. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Títol de l’activitat Lideratge, comunicació i equips de treball en la família 

professional d’hoteleria i turisme 
Codi 0000260020 
Nivell educatiu Cicles formatius Modalitat Presencial 
Hores presencials 15 Hores certificades 15 

 
PROFESSORAT 
 
 
Formació teòrica i pràctica adreçada al professorat d’hoteleria i turisme i PAS. 
 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
Classes amb aplicacions practiques sobre el lideratge, comunicació i equips de 
treball i altres tècniques dins de l’entorn de l’hoteleria, turisme.  
 

 
CONTINGUTS 
 
 

1. L’autoconeixement i la marca personal dins de l’hoteleria i el 
turisme.  

2. Funcionament dels equips de treball en el sector de l’hoteleria i 
turisme. 

3. La comunicació 
4. Habilitats Socials 
5. Dinàmiques de treball en equip adaptades a l’hoteleria i turisme. 
6. Resolució de conflictes 
7. Solució de problemes i presa de decisions 
8. El grup, les dinàmiques grupals i els rols. 
9. L’efectivitat de les reunions. 
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OBJECTIUS 
 

 
• Identificar la comunicació com a factor clau per potenciar un projecte 

empresarial d’hoteleria i turisme. 
• Millorar la marca personal i les habilitats socials per tal d’aconseguir una 

comunicació eficaç. 
• Aplicar tècniques i estratègies pel treball en equip dins de l’hoteleria i 

turisme. 
• Aprendre tècniques assertives per a una millor comunicació interpersonal 
• Practicar dinàmiques de grup adaptades a  l’hoteleria i turisme. 
• Aprendre eines necessàries per millorar el clima laboral en el sector de 

l’hoteleria i turisme. 
• Prendre consciència dels canvis d’actituds individuals per tal de millorar la 

comunicació amb els/les companys/es. 
• Incrementar la motivació 
• Fomentar un entorn de desenvolupament i aprenentatge. 

 
 
  
OBSERVACIONS 
 
 
Considerem el lideratge, la comunicació, el treball en equip i la marca personal 
factors clau dins de l’especialitat de l’hoteleria i turisme.  
 
Formadors: Tàctica 360º. Maria del Olmo i Oscar Becerril 
  
 
CALENDARI DE L’ACTIVITAT:  
Dates: 28 i 29 de juny i 1 de juliol (de 9:30 a 13:30 hores) 
i 5 de juliol de 2021 (9:30 a 12:30 hores).  
 
Lloc de realització  
 
Lloc: Escola d’Hoteleria i turisme 

de Lleida 
Ptda. Caparrella, s/n 25192 
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