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Treball amb els equips de professionals per acompanyar en la revisió, millora i redefinició dels
serveis que es presten. Sessions de treball amb els equips per donar eines pràctiques i ajustades
que facilitin el treball seguint processos i procediments de qualitat facilitant la implementació de

Línies d’assessorament

models metodològics.
Aquest servei és especialment a mida i es concreta a partir de cada demanda per tal de garantir
els ritmes i especificitats de cada Entitat.

Formació dirigida a professionals per a treballar de manera profunda continguts que es
consideren claus i estructurals per al Dispositiu. Cursos d’entre 15 i 25 hores de durada plantejats
amb una metodologia pràctica i vivencial. A partir d’exercicis pràctics i dinàmiques participatives

Cursos

els/les alumnes tenen la possibilitat d’incorporar conceptes tècnics i posar-los en pràctica a través
de simulacions a l’aula i resolució casos pràctics.
Alguns cursos s’ofereixen en modalitat presencial i d’altres semi presencial.

Càpsules formatives de curta durada dirigides a professionals. Tenen per objectiu aprofundir en
temàtiques i aspectes concrets. Els continguts es treballen des de la seva basant més pràctica,
aconseguint sessions de treball dinàmiques i participatives en les que els/les alumnes adquireixen

Píndoles

coneixements i estratègies de ràpida implementació en la seva tasca professional.
Tenen una durada d’entre 5 i 10 hores i s’imparteixen en modalitat presencial.

Sovint, les entitats tenen dificultats per a poder assumir la creació de materials transversals que
serveixin per assegurar sistemes i metodologies de treball compartides per part dels/les diferents
membres de l’equip. La producció de materials i apunts tècnics facilita que l’atenció que es dona a

Producció

les persones respongui a criteris tècnics i de qualitat i permet crear al mateix temps, un banc de
recursos per facilitar la seva tasca. Des de Brots elaborem materials, guies, apunts tècnics i
publicacions per tal de d’afavorir la implementació de processos, metodologies i models de treball
compartits que permetin sistematitzar i posar en valor la tasca que es duu a terme.
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