C/ Blasco de Garay, 29-49
Tel. 93 733 98 32
Fax. 93 789 11 65
www.cambraterrassa.org

LA COMUNICACIÓ INTERPERSONAL. EL MODEL BRIGDE
4 i 11 de març de 2021 de 9:30 a 12:30 hores
6 hores

AULA VIRTUAL

OBJECTIUS:
Facilitar l’autoconeixement a partir del model Bridge, facilitant eines per comunicar-nos millor amb
els nostres companys i optimitzar d’aquesta manera els processos i en conseqüència els resultats de
l’equip.
DESTINATARIS:
Aquesta formació s’adreça a totes les persones en general, però molt directament a aquelles persones
que treballen en equip i necessiten eines per millorar la seva comunicació.
TEMARI:
1. Com liderar des de la distància física i l’emocionalitat.
2. Què és l’asèpsia comunicativa i com superar-la.
3. Com identificar els diferents estils de comunicació interpersonal.
4. Com persuadir cada estil.
5. Com motivar cada estil.
6. Com donar instruccions a cada estil.
7. Com donar males notícies.
8. Com ens comuniquem amb els diferents estils.
9. Què és important i què hem d’evitar per a cada estil?
10. Quin és el meu estil?

Prèviament a la formació es contactarà amb els participants per l’elaboració de l’informe Bridge
individual (inclòs en el preu del curs).
PROFESSORAT:
Martí Fèlix. Llicenciat en AD per la UAB, MBA per Esade, Postgrau en Coaching en l’entorn laboral
per UB, especialista acreditat en coaching relacional i certificat en els models de comunicació
interpersonal Bridge i Sikkhona.
DURADA, CALENDARI I HORARI:
6 hores.
4 i 11 de març de 2021 de 9:30 a 12:30 hores.
DRETS D’INSCRIPCIÓ:
Preu Soci Èxit (Competitivitat i Internacionalització): 150 euros.
Preu venda públic: 175 euros.
*+info: www.cambraterrassa.org/exit/
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS.

Les sessions quedaran gravades i custodiades per la Cambra, per a possibles inspeccions expost
per part de la Fundae.
DEMARCACIÓ:
Gallifa · Matadepera · Olesa de · Montserrat · Rellinars · Rubí · Sant Cugat del Vallès · Sant Llorenç de Savall · Terrassa · Ullastrell · Vacarisses ·
Viladecavalls
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LLOC DE CELEBRACIÓ:
Aquest curs es realitzarà a través d’aula virtual, mitjançant l’aplicació Zoom.
Els participants rebran per email el link d’accés al curs, així com indicacions al respecte, prèviament
a l’inici del mateix.
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