Habilitats Directives per a
Comandaments Intermedis
18a Edició
Codi: 194155
Tipologia: Curs d'especialització
Crèdits: 2.00
Idioma: Català
Data d'inici: 13/05/2020
Data darrera sessió presencial: 10/06/2020
Data de finalització: 10/06/2020

Horari: Dimecres de 17 a 21 h.
Lloc de realització: Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Places: 16

Preus i descomptes
Preu: 325 €

Raons per fer el curs
Saber en quins aspectes hem d'incidir per a ser bons/es directius/ives.

Presentació
Com diu Albert Einstein “Donar exemple no és la principal manera d’influir en els altres; és l’única”. Partint del contingut d’aquesta
frase i de les capacitats que ha de tenir un líder per aconseguir-ho, el seminari presenta dues parts clarament diferenciades: una seria la
del “jo amb mi mateix” incidint en l’autoconeixement per poder així millorar aquells aspectes que ens dificulten l’estar bé amb
nosaltres mateixos i, per tant, amb els altres, com són: la gestió del temps, gestió de les emocions, saber rebre aportacions dels altres…i
una segona part en la que treballem el “jo amb els altres”: assertivitat, empatia, comunicació, lideratge, delegació i treball en equip.

Objectius
Proporcionar eines i tècniques per a desenvolupar habilitats de lideratge necessàries per guiar i desenvolupar persones i equips de
treball.

Sortides professionals
Poder optar a llocs de direcció amb més facilitats gràcies als coneixements obtinguts.

A qui s' adreça
A totes aquelles persones que tinguin equips i persones al seu càrrec.

Pla d'estudis
Habilitats directives per a comandaments intermedis
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL TREBALL
– Concepte d’organització i finalitats
– La funció directiva
COMPETÈNCIES DIRECTIVES
– Habilitats i capacitats que ha de tenir un/a líder
– La gestió del temps
– Ser bon comunicador/a
– Gestionar les emocions
ESTILS DE DIRECCIÓ
– El lideratge situacional
– Eines i tècniques per motivar els col·laboradors
– Tipologies de col·laboradors
LA DELEGACIÓ
– Avantatges de la delegació
– Aspectes a tenir en compte per delegar amb eficàcia
– Com determinar què es pot i què no es pot delegar
EL TREBALL EN EQUIP
– De grup a equip i d’equip a equip d’alt rendiment; fases evolutives
– Els rols de l’equip de treball
– Els conflictes
– Condicions d’èxit en el treball en equip
ENTREVISTA D'AVALUACIÓ
– Característiques
– Donar feedback als nostres col·laboradors
– Aspectes a tenir en compte

Titulació
Curs d’ Especialització en Habilitats Directives per a Comandaments Intermedis per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i
Formació

Metodologia
Eminentment pràctica, es combinaran els aspectes teòrics amb la realització d’exercicis pràctics i qüestionaris per tal d’augmentar
l’autoconeixement.

Sistema avaluació
Cal assistir al 80% de les hores del curs.

Finançament
Finançament bancari
Els estudiants matriculats poden finançar el pagament de la matrícula en quotes.
La Fundació ha establert convenis amb condicions preferents pels seus alumnes amb les següents entitats:
– Sabadell Consumer
– CaixaBank
– Banc Santander
Finançament Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Amb l'objectiu de facilitar l'accés als estudis de postgrau, l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) impulsa
aquest programa de préstecs.
Per a més informació feu clic en el logotip.

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo-FUNDAE (anteriorment Fundación Tripartita)
Els treballadors d’una empresa privada tenen la possibilitat de bonificar-la a través de la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo-FUNDAE (abans coneguda com a Fundació Tripartida).
Més informació: Què són les bonificacions de la formació a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo FUNDAE
Els treballadors autònoms poden desgravar la factura nominal de la seva matrícula en la declaració de l’impost de l’IRPF.
Podeu resoldre els vostres dubtes enviant un correu electrònic a: economia.fundacioif@udg.edu

Quadre docent
Direcció
Coordinació

Professorat
Lourdes Teixidor Feliu
Llicenciada en Psicologia, en l’especialitat Organitzacions i Treball (Universitat de Barcelona). Màster en Recursos Humans (IDE).
Diplomada en Gestió del Capital Intel·lectual (ESADE). Diplomada en Grafologia (S.F.D.G., París). Directora de Psicotècnia.
Assessorament en recursos humans. Directora del Màster en Estratègies de Recursos Humans i Habilitats Directives (1997-2007,
Universitat de Girona). Professora associada del Departament de Psicologia de la UdG. Col·laboradora acadèmica del Departament de
Direcció de Persones i Organització d’ESADE. Consultora en recursos humans.

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria,
garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
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Inici curs: 13/05/2020
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Fi curs: 10/06/2020
Data tancament acta avaluació: 13/11/2019

Calendari
Data
13/5/2020

20/5/2020

27/5/2020

3/6/2020

10/6/2020
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