FORMA’T EN... l’art de generar converses efectives
L’objectiu del curs és facilitar eines a les persones emprenedores per tal que potenciïn les seves
capacitats de generar entorns òptims i efectius amb la finalitat de repercutir positivament en l’àmbit
personal i professional.
Curs adreçat a persones emprenedores que vulguin potenciar el seu poder d’influència i que vulguin
generar valor per als seus clients i col·laboradors transformant les emocions, les relacions i els
resultats.
Continguts:
-

Identifiquem els aspectes claus de la conversa efectiva.
Les creences limitants i les que generen acció.
El llenguatge com a element per generar noves realitats.
Quin és el meu estil relacional?.
Disseny de converses per millorar les relacions.

La metodologia del curs és totalment pràctica i vivencial, i incorpora coaching grupal i dinàmiques de
grup.

Data:
Horari:
Lloc:

4 i 6 d’abril de 2017
de 9.30 a 13.30 h
Girona Emprèn
(C. Tarragona, 40 17005 Girona)

Imparteix el curs JOANA FRIGOLÉ, Consultora i Coach Professional. Llicenciada en Psicologia per la
UAB. Coach certificada per ICF (Internacional Coach Federation) a nivell PCC. Formada: per la
Escuela Europea de Coaching (ACTP); en patrons emocionals pel mètode Alba EmotingTM; en
Coaching Transformacional per l’Institut Gestalt i en Transformación Relacional pel Instituto
Relacional. Experta en la transformació emocional de les persones, els equips i les organitzacions.
Dirigit a persones emprenedores amb una idea de negoci o que tenen una empresa en funcionament
amb menys de tres anys d’antiguitat. Sessió gratuïta. Places limitades, cal inscripció prèvia.
Per assistir a la sessió caldrà formalitzar la inscripció i presentar el DNI o NIE vigent
(o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas de resident comunitari,
caldrà presentar el passaport o document d’identitat del país d’origen i la carta
verda. Les persones que accedeixin al servei per primera vegada enguany, que es
trobin en situació d’atur, hauran de presentar el DARDO.
Girona Emprèn no podrà admetre a cap persona que vulgui accedir al servei
sense la presentació de la documentació requerida.
En cas d’impuntualitat, el servei es reserva el dret d’accés a l’aula. Cal avisar amb
suficient antel·lació en cas de no poder assistir.
Més informació: Tel. 972 104 316 │C/e: gironaempren@ajgirona.cat Inscripcions a: www2.girona.cat/ca/gironaempren_formacions
Amb el suport del Departament d’Empresa i Coneixement i el cofinançament del FSE.

