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COMUNICACIÓ EFECTIVA

La comunicació és un dels elements clau dins de les empreses i 

desenvolupament de les activitats i projectes. 

permet una harmonia en la institució, un flux òptim en els processos de treball i un clima laboral favorable.

OBJECTIUS: 

 Gestionar de manera més eficaç el propi estil de comunicació.
 Interpretar millor el que ens comuniquen els altres.
 Identificar els trets de la comunicació que faciliten les relacions interpersonals.
 Utilitzar el llenguatge per comunicar

entorn. 
 

CONTINGUTS: 

 La Naturalesa de la comunicació humana
 La comunicació no verbal. 
 Rapport,  sincronia interpersonal i model de comunicació en PNL
 Les dificultats de la comunicació com a repte
 Facilitadors de la comunicació: e
 Els conflictes en la comunicació humana
 Tècniques de tractament d’objeccions,
 Dinàmiques 

 

METODOLOGIA:  

La metodologia emprada serà eminentment pràctica

practica a través dinàmiques i exercicis. 
 

CONDICIONS DE LA PROPOSTA 

La formació inclou 3 sessions de 4 hores de durada cada una, impartides en horari de matí o tarda 
Dates previstes: 5 i 26 de febrer, i 12 de març de 2018

 Horari previst edició matí: 10h 
 Horari previst edició tarda: 16h 

Ubicació: pendent de concretar 
Inversió: 195€* 
*Possibilitat de bonificar-se un màxim de 156
disponible)   
 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Informació i inscripcions contactar a Tel. 872 

 

                            

              silvia@gcestrategic.com

 

COMUNICACIÓ EFECTIVA 

 
és un dels elements clau dins de les empreses i institucions, tot depèn d’aquest flux pel 

desenvolupament de les activitats i projectes. És per aquesta raó que una comunicació efectiva i afectiva 

permet una harmonia en la institució, un flux òptim en els processos de treball i un clima laboral favorable.

Gestionar de manera més eficaç el propi estil de comunicació. 
que ens comuniquen els altres. 

Identificar els trets de la comunicació que faciliten les relacions interpersonals.
Utilitzar el llenguatge per comunicar-se eficaçment i poder influir positivament en un mateix i en el seu 

  

Naturalesa de la comunicació humana 

interpersonal i model de comunicació en PNL 
Les dificultats de la comunicació com a repte 
Facilitadors de la comunicació: el paper de l’assertivitat i l’empatia 

conflictes en la comunicació humana. 
Tècniques de tractament d’objeccions, 

La metodologia emprada serà eminentment pràctica, s'explicaran conceptes teòrics 

dinàmiques i exercicis.  

La formació inclou 3 sessions de 4 hores de durada cada una, impartides en horari de matí o tarda 
5 i 26 de febrer, i 12 de març de 2018 

Horari previst edició matí: 10h – 14h 
Horari previst edició tarda: 16h – 20h 

se un màxim de 156€ per participant a través de de la Fundació Tripartita (segons cr

Tel. 872 026642 i silvia@gcestrategic.com 

  

  

silvia@gcestrategic.com 

, tot depèn d’aquest flux pel 

aquesta raó que una comunicació efectiva i afectiva 

permet una harmonia en la institució, un flux òptim en els processos de treball i un clima laboral favorable. 

Identificar els trets de la comunicació que faciliten les relacions interpersonals. 
se eficaçment i poder influir positivament en un mateix i en el seu 

s'explicaran conceptes teòrics que es posaran a la 

La formació inclou 3 sessions de 4 hores de durada cada una, impartides en horari de matí o tarda  

€ per participant a través de de la Fundació Tripartita (segons crèdit formatiu 


