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En el marc del Programa de dones del món

Presentació i objectius

rural i marítim de Catalunya 2016-2020

La vida és negociació. Com vius la situació quan et trobes l’altra persona davant: com una competició o
com un repte de col·laboració? Tens clara la teva intenció quan negocies? Aconseguir un acord no
sempre és senzill i poques vegades és beneficiós per a totes les parts involucrades. Negociar forma part
del nostre dia a dia, tant a nivell professional com personal, està a l’abast de tots, però negociar bé és un
habilitat poc freqüent que només s’adquireix per estudi i entrenament.
L’objectiu del curs és donar-te a conèixer les tècniques de negociació, una sèrie d'habilitats que tots som
capaços de desenvolupar,i que et permetran arribar a acords satisfactoris tant pels teus interessos com
pel manteniment de relacions de col·laboració mútua.

Programa
•
•
•
•
•
•

CONCEPTES BÀSICS DE LA NEGOCIACIÓ I LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
ELEMENTS FONAMENTALS DE LA NEGOCIACIÓ
HABILITATS NECESSÀRIES PER A NEGOCIAR
ESTRATÈGIES I ESTILS DE NEGOCIACIÓ
FASES DEL PROCÉS DE NEGOCIACIÓ
TIPUS DE NEGOCIADORS I NEGOCIACIONS

Metodologia:
En aquest curs en format en línia es combinaran diferents elements per tal d’impartir el temari i
consolidar els coneixements per part de l’alumnat d’una manera més pràctica:
1. Píndola: Negociació i resolució conflictes (FAD) (5 h).
2. 4 sessions en línia en format webinar on s’explicarà la part més teòrica i es realitzaran activitats
pràctiques tipus Role Play entre d’altres (10 h).

Professorat
Blanca Martí, llicenciada en Psicologia.
Almodis Pardo, professora EA Mas Bové.

Realització

Inscripcions

Lloc:
En línia
Calendari:
De l’1 al 12 de juny
Sessions en línia: 1, 3, 8 i
12 de juny.
Horari sessions: 16:00 a
18:00 h
Durada del curs:
15 h

Podeu inscriure-us-hi mitjançant qüestionari a l’enllaç:
inscripcions
Coordinadora:
Almodis Pardo
a/e: Almodis.pardo@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €

Hi col·labora
Més informació: agricultura.gencat.cat
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