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PROACTIVITAT

Taller de coaching per la motivació

 
 

Aquest curs està destinat a aquelles persones que volen potenciar les seves capacitats i habilitats. 

Els participants del taller treballaran orientats a la millora personal i professional, centrats en quins són els elements 

que poden afectar el seu nivell de motivació i quins canvis han de realitzar si volen tenir una actitud proactiva.

La proactivitat és clau tan pel propi benestar de la persona com pels propis processos interns de les empreses, i és 

que cal preveure i avançar-se a situacions futures així com disciplinar

 
OBJECTIUS: 

 Gestionar les habilitats i capacitats internes per treure el 

 Entendre i aplicar eines per pensar en positiu i ser optimista.

 Analitzar el propi potencial i deixar de banda les creences limitants.

 Definir i focalitzar-se en els objectius

 Autodiciplinar-se per complir els objectius establerts.

 Avançar-se a les situacions i adquirir un esperit crític.

 

CONTINGUTS: 

 Motivació i automotivació. 
 Definició d’objectius SMART 
 Estats propulsors. 
 Proactivitat versusu reactivitat. 
 Motivació des dels valors i les creences personals.
 Focus: problemes, resultats o procés

 

METODOLOGIA:  

La metodologia emprada serà eminentment pràctica

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: 16 d’abril, 7 de maig i 28 de maig 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
formatiu disponible)   
 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Informació i inscripcions contactar a Tel. 872 026642 i silvia@gces

                            

              silvia@gcestrategic.com
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