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Tipologia: Curs d'especialització
Crèdits: 1.00
Idioma: Català
Data d'inici: 17/05/2019
Data darrera sessió presencial: 31/05/2019
Data de finalització: 31/05/2019
Horari: divendres, de 16 a 20 h
Lloc de realització: Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn (Girona)
Places: 16

Preus i descomptes
Preu: 150 €

Raons per fer el curs
Augmentar l’autoconeixement en els 5 actes relacionals gràcies al feedback rebut. A partir d'aquí, l’alumne sabrà com demanar,
oferir, acordar i reconèixer quins aspectes concrets ha de potenciar i millorar. Tot plegat, l’ajudarà a ser una persona amb més
habilitat relacional i també més empàtica.

Presentació
Les relacions són inherents en nosaltres. Si millorem l'empatia, millorarem la qualitat de les relacions i evitarem molts conflictes.

Objectius
Saber en quins aspectes s'ha d’incidir per ser una persona més empàtica.

Sortides professionals
El fet d'augmentar aquesta habilitat pot ajudar a l'hora de superar processos de selecció en què es demanin persones empàtiques.

A qui s' adreça
A totes les persones interessades en aquest tema.

Pla d'estudis
Empatia
– En què consisteix l’empatia?
– Què la dificulta?
– Característiques de les persones empàtiques.
– L’escolta i l’escolta activa.
– L’empatia en la feina.
– Com respondre en diferents situacions.
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Titulació
Curs d'Especialització en Empatia. Com incrementar aquesta habilitat?, per la Fundació UdG: Innovació i Formació

Metodologia
El seminari té dues parts diferenciades: en la primera parlarem de l’empatia i les maneres de desenvolupar aquesta habilitat, com són
millorar l’escolta, la receptivitat... Combinarem la part teòrica amb exercicis pràctics, role playing, vídeos, etc. En la segona part, amb
l'ajuda d'un exercici de feedback, l’alumne podrà tenir un major autoconeixement analitzant com es relaciona amb els altres: com
demana, ofereix, acorda, escolta i reconeix. D’aquesta manera, sabrà en quins aspectes ha d’incidir per millorar les seves relacions i,
conseqüentment, la seva capacitat d’empatia.

Sistema avaluació
100% d'assistència al curs.

Finançament

Finançament
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo - FUNDAE
(anteriorment Fundación Tripartita)
Els treballadors d’una empresa privada, als qui aquesta pagui la matricula, tenen la possibilitat de bonificar-la a través de la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo – FUNDAE (abans conegut com a Fundació Tripartita).
Per gestionar aquesta bonificació us heu de posar en contacte amb el Departament de Recursos Humans de la vostra empresa.
Per a més informació feu clic aquí.
Podeu resoldre els vostres dubtes enviant un correu electrònic a: economia.fundacioif@udg.edu

Quadre docent
Direcció
Lourdes Teixidor Feliu
Llicenciada en Psicologia, especialitat Organitzacions i Treball (Universitat de Barcelona). Direcció de Recursos Humans (IDE).
Diplomada en Gestió del Capital Intel·lectual (ESADE). Diplomada en Grafologia (SFDG, París). Facilitadora certificada Sikkhona
per a l’excel·lència grupal. Acreditada per Belbin en rols d’equip. Certificada en Six Thinking Hats i Lateral Thinking (De Bono
Thinking System). Formada en coaching sistèmic (DS Humano) i en coaching relacional (Institut Relacional). Directora de
Psicotècnia, assessorament en Recursos Humans. Directora del Màster Estratègies de Recursos Humans i Habilitats Directives,
1997-2007 (Universitat de Girona). Professora associada del Departament de Psicologia d’aquesta universitat. Col·laboradora
acadèmica del Departament de Persones i Organització d’ESADE. Consultora de recursos humans i coach de directius i professionals.
https://es.linkedin.com/in/lourdesteixidor

Coordinació
Professorat
*La direcció es reserva el dret de modificar l'equip docent, si fos necessari, per garantir el nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
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Lloc
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Inici matí

Fi matí

Inici tarda
16:00

Fi tarda
20:00

16:00

20:00

