
Amb el suport de:

Lideratge d’equips

Codi curs: 20109

Dates: Del 20 de maig al 17 de juny del 2020

(El primer dia del curs s'iniciarà amb el Zoom)

Durada: 30h (20h de Zoom +10h de Moodle)

 Horari Zoom: Dimecres de 16 a 20h.

A càrrec de:  Xavier Garcia

Preu d’inscripció: Subvencionat

Objectius:

•Liderar equips amb consciència i control d’un mateix.
•Conèixer, definir i identificar situacions de lideratge.

Continguts:
•Liderar-se un mateix per poder liderar els altres

•Autoconeixement i acceptació
•Automotivació pel desenvolupament
•Positivitat
•Autoestima
•Gestió de les pors
•Actitud proactiva i creativa davant els problemes

•El líder-coach
•Estils de lideratge
•Polaritats
•El paper del líder
•Habilitats i competències
•Gestió de les emocions pròpies i de l’equip
•Definició dels objectius propis i de l’equip

•Lideratge a l’empresa
•Carisma
•Organització
•Comunicació, diàleg i escolta
•Resolució
•Disciplina
•Autenticitat
•Creativitat

•Resolució de conflictes
•Prevenció, anàlisi i solució
•Afrontar els conflictes estancats
•Fonts dels conflictes
•Negociació i mediació

100%
on-line

Adreçat a:
Treballadors/es ocupats/des i/o en situació d’atur
Reconeixement:
Els/les alumnes participants rebran un diploma expedit pel Consorci 
deFormació Contínua de Catalunya.
Informació i inscripcions:
Provisionalment, mentre duri el tancament del CAE, podreu fer les 
inscripcions i demanar informació:

• A través de la nostra web www.cae.cat
• Per correu electrònic a cae@cae.cat
• Al tel. 938725789. Podeu deixar missatge amb el vostre correu  electrònic.

Aquesta formació combina sessions de classe a través de la Plataforma virtual del Zoom i treball individual a través de la 
plataforma de teleformació Moodle. Fixa't bé amb el calendari que hi ha anotat el dia i les hores en concret que es faran les 
sessions virtuals. Per seguir aquestes sessions cal fer-ho a través d'un ordinador que disposi de càmara i sortida de so. La 
feina a través del moodle podràs fer-la quan tu et vagi millor sempre hi quan respectis la data d'inici i finalització marcada.

http://www.cae.cat/nivells/editorweb/titular/inscripcions-on-line
http://www.cae.cat/
cae@cae.cat

