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QUE EL TEMPS NO T’ATRAPI

Taller de gestió del temps

En el desenvolupament habitual de les taques diàries una de les dificultat més habituals del personal és la 
capacitat per gestionar el temps. Sovint es fa difícil aprendre a prioritzar tasques, 
versus la importància, a concentrar-se
 

OBJECTIUS: 

 Avaluar la pròpia gestió del temps.
 Prioritzar tasques segons la seva importància i nivell d’urgència.
 Utilitzar eines per autoorganitzar
 Potenciar al capacitat de concentració i reduir la

 Reduir l’estrès, millorar l’equilibri i l’eficàcia personal, acadèmica i professional
 

CONTINGUTS: 

 Què és el temps? 
 Els lladres del temps. 
 Tasques urgents versus tasques importants
 Delegar 
 Posposar 
 Metodologia per gestionar el temps.
 Concentració versus dispersió
 Tècniques i estratègies de gestió del temps: mètode GTD, mètode Covey, etc.

 

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: 20 de novembre, 11 de desembre de 2017 i 15 de gener 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 026642

                            

              silvia@gcestrategic.com

QUE EL TEMPS NO T’ATRAPI 

Taller de gestió del temps 

 

En el desenvolupament habitual de les taques diàries una de les dificultat més habituals del personal és la 
capacitat per gestionar el temps. Sovint es fa difícil aprendre a prioritzar tasques, 

se davant de les múltiples tasques a realitzar, etc.

Avaluar la pròpia gestió del temps. 
Prioritzar tasques segons la seva importància i nivell d’urgència. 
Utilitzar eines per autoorganitzar-nos. 
Potenciar al capacitat de concentració i reduir la dispersió. 

Reduir l’estrès, millorar l’equilibri i l’eficàcia personal, acadèmica i professional

Tasques urgents versus tasques importants 

Metodologia per gestionar el temps. 
Concentració versus dispersió 
Tècniques i estratègies de gestió del temps: mètode GTD, mètode Covey, etc.

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 

20 de novembre, 11 de desembre de 2017 i 15 de gener de 2018

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 

En el desenvolupament habitual de les taques diàries una de les dificultat més habituals del personal és la 
capacitat per gestionar el temps. Sovint es fa difícil aprendre a prioritzar tasques, identificar la urgència 

davant de les múltiples tasques a realitzar, etc. 

Reduir l’estrès, millorar l’equilibri i l’eficàcia personal, acadèmica i professional 

Tècniques i estratègies de gestió del temps: mètode GTD, mètode Covey, etc. 

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  

20 de novembre, 11 de desembre de 2017 i 15 de gener de 2018 

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


