Com Dirigir Reunions Efectives
3a Edició
Codi: 194161
Tipologia: Curs d'especialització
Crèdits: 1.00
Idioma: Català,Espanyol
Data d'inici: 04/03/2020
Data darrera sessió presencial: 11/03/2020
Data de finalització: 11/03/2020
Horari: Dimecres 4 i 11 de març de 17 a 21 h.
Lloc de realització: Parc Científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Giroemprèn (Girona)
Places: 18

Preus i descomptes
Preu: 185 €

Raons per fer el curs
Aprofitar el temps tot millorant l’organització, la direcció i la dinamització de reunions.

Presentació
Les reunions formen part del dia a dia de les empreses i organitzacions. Tanmateix, sovint es pot caure en la «reunionitis», ja que
moltes vegades no són necessàries o, quan ho són, si no estan ben dirigides, es perd molt de temps amb el cost que això suposa,
sobretot si tenim en compte el preu hora/persona.

Objectius
Donar pautes i recomanacions pràctiques per organitzar, dirigir i dinamitzar reunions de manera efectiva i productiva per tal d'assolirne els objectius.

A qui s' adreça
A totes aquelles persones que organitzen i dirigeixen reunions de tot tipus: reunions d’informació descendent, ascendent, d’anàlisi de
problemes i presa de decisions, creatives...

Pla d'estudis

Com Dirigir Reunions Efectives
Què és una reunió? Definició. Motius per convocar i no convocar una reunió.
Tipus de reunions en funció de l’objectiu: informatives, de presa de decisions...
Gestió de reunions: què hem de fer abans, durant i després de les reunions.
Comunicació eficaç i dinamització de les reunions.
Tècniques per estimular la participació i la creativitat, per prendre decisions.
Els 6 barrets per pensar, d'Edward de Bono.
Gestió de conflictes: com tractar situacions difícils.
Els assistents a la reunió: tipologia i com tractar-los.
Aspectes que cal tenir en compte en una negociació.
Competencies
Habilitats organitzatives, comunicatives i de treball en equip.
Bibliografia
Es recomanarà a l'aula

Titulació
Curs d'Especialització en Com Dirigir Reunions Efectives per la Fundació UdG: Innovació i Formació

Metodologia
Eminentment pràctica. Es combinaran exercicis pràctics amb aportacions conceptuals, dinàmiques de grup i resposta a qüestionaris
per tal d'augmentar l'autoconeixement i saber així quins aspectes concrets hem de millorar.

Sistema avaluació
80% d'assistència mínima.

Finançament
Finançament
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 d'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

Com Dirigir Reunions Efectives
Inici curs: 04/03/2020
Data darrera sessió presencial: 11/03/2020
Fi curs: 11/03/2020
Data tancament acta avaluació: 25/03/2020

Calendari
Data
4/3/2020

11/3/2020
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Lloc
Parc Científic i
Tecnològic. Edifici
Giroemprèn. Sala
Seminari
Parc Científic i
Tecnològic. Edifici
Giroemprèn. Sala
Seminari

Inici matí
17:00

Fi matí
21:00

17:00

21:00

Inici tarda

Fi tarda

