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OBJECTIUS: 

Treballar la comunicació interpersonal mitjançant el model Bridge. Bridge identifica 4 estils de 

preferència relacional. Aquest 4 estils impliquen quatre formes molt diferents de comunicar-nos amb els 

altres i de rebre la seva comunicació. Tenir en compte l’estil relacional d’altres persones ens permet 

comunicar-nos amb ells de forma més eficient, evitant impactes o reaccions que no desitgem.  

 

En definitiva es vol facilitar l’autoconeixement, donant 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. Explciació del model. 

2. Quin és el meu estil? 

3. Com ens comuniquem amb els diferents estils. 
4. Què és important i què hem d’evitar per a cada estil? 
5. Com persuadir els altres segons el seu estil comunicatiu. 

6. Com donar instruccions a cada estil. 
7. Com motiva cada estil. 

8. Com donar males notícies i feedback’s negatius. 
9. Com identificar els diferents estils de comunicació interpersonal. 

10. Com connectar amb els altres. 
 

Prèviament a la formació es contactarà amb els participants per l’elaboració de l’informe Bridge 

individual (inclòs en el preu del curs). 

 

PROFESSORAT: 
Sra. Diana García Fernández. Grau en matemàtiques i empresarials per UAB. Amb 9 anys 

d’experiència en banca i una multinacional farmacèutica. L'any 2013 s'inicia al món del coaching i la 
formació d'habilitats de comunicació interpersonal, cohesió d'equips i lideratge amb una base de 

perspectiva de neurociència. Coach Co-active CPCC per CTI Global Iberia, acreditada en coaching 

relacional per l’institut relacional, certificada a Bridge i Sikkhona per l’IC ia Neurolideratge per la UB. 
Impartides formacions a ESADE, UAB, Creu Roja, Professorat generalitat de Catalunya, Aj. Sabadell, 
SEMCAT, BIOT, RAIS, Càritas, Fundació Acollida i esperança, Fundació Roca i Pi, Hospital Sant Rafael, 
Clínic, Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu, Trueta, Morillo Energy Rent, Xaloc d'entre altres . 

 

DURADA, CALENDARI I HORARI: 

8 hores. 

29 de març i 5 d’abril de 2022 de 9:00 a 13:00 hores. 

 

LA COMUNICACIÓ INTERPERSONAL. EL MODEL BRIGDE 
29 de març i 2 d’abril de 2022 de 9:00 a 13 :00 hores 

8 hores 
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DRETS D’INSCRIPCIÓ: 

Preu Soci Èxit (Competitivitat i Internacionalització): 195 euros. 
Preu venda públic: 225 euros. 
 

*+info: www.cambraterrassa.org/exit/ 
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS. 

 
 

LLOC DE CELEBRACIÓ: 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 
C/ Blasco de Garay, 29-49 

08224 Terrassa 
 

https://www.cambraterrassa.org/exit/

