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COMPETÈNCIES D'UN BON DIRECTIU-GESTOR 
 

 
Mòdul pertanyent a les formacions tècniques empresarials 
 
Objectius 
 

• Capacitar i millorar les funcions i habilitats directives dels participants, així 
com reflexionar sobre la importància del factor humà a l’empresa. 
 

• Proporcionar eines que permetin el disseny d’estratègies competitives per tal 
de millorar l’eficàcia dels recursos utilitzats. 
 

• Oferir més específicament les eines necessàries per la òptima resolució de 
conflictes, tècniques de negociació, presa de decisions, administració del 
temps i conducció de reunions. 

 
Programa 
 
 

1. TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ                                                                                2 H     
• La negociació com a procés.  
• Fases de tota negociació.  
• El bon i el mal negociador.  
• Objectius de negociació: TPG.  
• La Tècnica del Grafo.  
• Gestió del conflicte en la negociació: Diferències  
• Aplicació de les tècniques de negociació. 

2. GESTIÓ DEL CONFLICTE 2h 
• Principals motius de conflictes 
• la comunicació 
• Anàlisi i resolució de conflictes. 
• Tècniques per la resolució de conflictes 

3. ANÀLISI DE PROBLEMES I PRESA DE DECISIONS                                  3 H 
• Definició del problema. 
• Causes potencials i reals.  
• La presa de decisions. 

4. ADMINISTRACIÓ DEL TEMPS I CONDUCCIÓ DE REUNIONS                               3 H 
•  Percepció i administració del temps. 
• Anàlisi de l’ús del temps. 
• Fixar objectius, planificar i controlar el temps. 
• Fixar prioritats. Avantatges i mètodes 
• Les pèrdues de temps. 
• Tipologia de reunions i tractament. 
• Etapes de la reunió i objectius. 
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• El moderador: figura clau. 
• Facilitar l’escolta activa. 
• Com fomentar la participació. 
• Establir la dinàmica de grup. 

 

5. INTRODUCCIÓ AL COACHING                       2 H 
•  La figura del cap com a coach  
• El procés de coaching. 
•  Eines pedagògiques del coaching.  
•  Utilitats.  
•  El nou líder i la potenciació del coach.  
• Desenvolupament de la gestió estratègica sobre la base del 

potencial. 

 
 
Metodologia 
 

Les sessions combinaran l’exposició de conceptes teòrics amb la realització de 
supòsits pràctics extrets de la realitat empresarial que seran analitzats de forma 
individual i grupal.  
 
Els mitjans didàctics utilitzats per a la impartició del curs consisteixen en la 
utilització del canó de projecció, pissarra,el lliurament de material didàctic de 
suport que complementarà l’exposició del docent, així com lo necessari per la 
realització de pràctiques i role-playings.  
 


