CURS COACHING GRUPAL
Curs subvencionat pel Consorci
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Formació prioritària per a treballadors/es en actiu.

Eines pel desenvolupament d’equips per tal de millorar la gestió i l’eficiència
empresarial
Dilluns i dimecres, 13,, 15, 20, 22, 27 i 29 d’abril de 2015 de 18:00 a 21:00h
Curs de 16 hores presencial

ENT
ALS

Lloc d’impartició: Seu de l’Associació Electrotècnica Espanyola (AEE)

nem i

C/ Pamplona, 92-94,
92
2-2ªA 08018 Barcelona

a

PRINCIPALS CONTINGUTS FORMATIUS
Diferència entre Coaching Grupal
rupal i Coaching
Individual
· Afrontar eficientment situacions grupals per a
ésser adequadament dirigides.
L’enfrontament de problemes i reptes implicats
en un equip
· Identificació dels problemes
· Dinàmiques de treball per a la resolució
La identificació de la problemàtica
El disseny de la decisió

La implantació
El desenvolupament d’habilitats específiques als
integrants de l’equip
- La definició de les habilitats a aconseguir
- Les preguntes a realitzar-nos
realitzar
- El pla de millora col·lectiva
col·lecti
- El disseny de projectes transversals i la seva
implicació
Jocs i dinàmiques per a aconseguir afavorir
habilitats
itats de comunicació efectiva

PERFIL DE PERSONES DESTINATÀRIES
DESTINATÀ
• Persones treballadores en actiu (excepte mutualistes).
• Treballadors/es autònoms/es.
/es.
• Persones aturades.
•
INSCRIPCIONS I CONTACTE
Per assegurar la reserva de plaça cal que enviïs (per
(
fax al: 93.323.32.63 o per correu electrònic,
escanejat, a electrotecnia@electrotecnia.org)
electrotecnia@electrotecnia.org la documentació següent:
•
•
•
•
•

Annex 1: Fitxa d’alumne (descarregable a l’enllaç:
l’enllaç www.moonconsultoria.com/pimecaee2015)
moonconsultoria.com/pimecaee2015)
Fotocòpia DNI.
Si ets un/a treballador/a en actiu: Fotocòpia de la nòmina sencera de l’últim mes abans inici del curs.
Si ets autònom/a: Fotocòpia rebut d’autònoms del mes en que comença el curs.
Si estàs a l’atur: Fotocòpia de la demanda d’ocupació vigent a l’inici del curs (DARDO).
(
Per a més informació: Núria Gasca (tel. 93.454.14.49)o electrotecnia@electrotecnia.org
La reserva de plaça es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció

Organitza:

Imparteix:

