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CURS COMUNICACIÓ EFICAÇ

 

 

 

L'objectiu d'aquest curs és aprendre a comunicar

efectius per a la comunicació, optimitzant el llenguatge no verbal i controlant els missatges paraverbals i 

l'aparença. Practicar l'escolta activa, l'empatia i l'assertivitat com a eines per aconseguir els nostres objectius 

comunicatius. 

ÍNDEX DE CONTINGUT 

TEMA 1. La Comunicació a l' Empresa

 Les Quatre P’s de la Comunicació

 La Comunicació Oral 

 La Comunicació Escrita  

 La Comunicació Verbal Directa

 La Comunicació Verbal Indirecta

TEMA 2. La Comunicació No Verbal

 El Llenguatge No Verbal 

 El Llenguatge Corporal 

 El Somriure 

 La Por 

 La Nostra Imatge Personal 
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COMUNICACIÓ EFICAÇ

I LIDERATGE 

 

L'objectiu d'aquest curs és aprendre a comunicar-te amb garanties d'èxit, utilitzant els procediments més 

efectius per a la comunicació, optimitzant el llenguatge no verbal i controlant els missatges paraverbals i 

ença. Practicar l'escolta activa, l'empatia i l'assertivitat com a eines per aconseguir els nostres objectius 

Empresa 

Les Quatre P’s de la Comunicació 

Verbal Directa 

Verbal Indirecta 

No Verbal 

 

  

 hola@creantum.com 

COMUNICACIÓ EFICAÇ 

te amb garanties d'èxit, utilitzant els procediments més 

efectius per a la comunicació, optimitzant el llenguatge no verbal i controlant els missatges paraverbals i 

ença. Practicar l'escolta activa, l'empatia i l'assertivitat com a eines per aconseguir els nostres objectius 
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TEMA 3. Tècniques per Parlar en Públic

 Introducció  

 Organitzar la Presentació: Previsions

 Estructurar la Presentació: Fases a Seguir

 Habilitats per Ser un Bon Comunicador

TEMA 4. L'Escolta Activa 

 Definició, Objectius i Tipus d'Escolta

 Obstacles que es Poden Presentar

 Tècniques per Millorar aquesta Habilitat

 Consells per Ser més Eficaços

 Els Avantatges de la seva Aplicació

TEMA 5. Habilitats per la Comunicació

 Aspectes Bàsics de l'Asserativitat

 Objectius i Característiques 

 Diferencies entre Ser Asseratiu

 Como Aplicar aquesta Habilitat

 Els Drets Asseratius 

 Respondre de Forma Assera
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Públic 

Previsions a Fer 

: Fases a Seguir 

Comunicador 

d'Escolta Activa 

Presentar 

per Millorar aquesta Habilitat Social 

Eficaços 

la seva Aplicació 

TEMA 5. Habilitats per la Comunicació Asserativa 

ativitat 

 

entre Ser Asseratiu, Passiu o Agressiu 

Habilitat Social 

ativa 
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DESENVOLUPAMENT I DURACIÓ

Aquesta formació té una durada estimada de 20 hores que es realitzarà en la modalitat de teleformació,
 
L'alumne matriculat se li facilitarà unes claus d'accés a través de les quals es podrà connectar a la plataforma 
d'aprenentatge on accedirà als continguts i activitats formatives.
 
L'alumne disposarà d'un tutor que farà el seguiment del seu procés d'aprenentatge, per poder garantir el 
correcte desenvolupament del curs i resoldre tots els dubtes.
 

INVERSIÓ 

150€ 

MÉS INFORMACIÓ 

 

 

 

 

Informació i
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DESENVOLUPAMENT I DURACIÓ 

Aquesta formació té una durada estimada de 20 hores que es realitzarà en la modalitat de teleformació,

L'alumne matriculat se li facilitarà unes claus d'accés a través de les quals es podrà connectar a la plataforma 
enentatge on accedirà als continguts i activitats formatives. 

L'alumne disposarà d'un tutor que farà el seguiment del seu procés d'aprenentatge, per poder garantir el 
correcte desenvolupament del curs i resoldre tots els dubtes. 

Informació i matrícules a Creantum Girona: 

hola@creantum.com 

Tel. 872 026 642 

  

 hola@creantum.com 

Aquesta formació té una durada estimada de 20 hores que es realitzarà en la modalitat de teleformació, 

L'alumne matriculat se li facilitarà unes claus d'accés a través de les quals es podrà connectar a la plataforma 

L'alumne disposarà d'un tutor que farà el seguiment del seu procés d'aprenentatge, per poder garantir el 
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