
 

ETS EL QUE COMUNIQUES 

TALLER DE COMUNICACIÓ EFECTIVA PER AL TREBALL 
 

 
Introducció 
Has tingut malentesos en reunions o en converses privades? Has pensat de vegades             
que potser els teus interlocutors no estan entenent el que expliques? Has tingut més              
d’una vegada la impressió que en una reunió cadascun té el seu raonament i que és                
difícil arribar a una decisió comuna? 
 
Si pots contestar amb un NO clar a cada pregunta, no segueixis llegint, aquest              
missatge no és per a tu. 
 
Però si estàs entre les persones que han tingut o tenen problemes de comunicació              
de tant en tant, et convidem a un taller que podria obrir-te possibilitats noves. 
 
Si poguéssim comunicar-nos de manera clara i sense malentesos, podríem estalviar           
temps, relacionar-nos de manera més positiva i poder aconseguir els nostres objectius            
més ràpidament i amb més efectivitat. 
 
Objectius: 
 
T'oferim aquest taller interactiu i divertit de 2 hores aprendràs les eines bàsiques             
de la comunicació efectiva, per poder: 
 

● comunicar-te sense malentesos; 
● tenir més seguretat comunicant-te amb uns altres; 
● explicar conceptes complexos amb claredat i autenticitat; 
● incrementar la impressió positiva; 
● relacionar-te amb uns altres amb èxit i positivitat. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

ELENA TECCHIATI 

PCC / CPC Business Coach i Formadora Trainer, Psicòloga organitzacional 

Professional Certified Coach per iCF (International Coaching Federation) per asEsCo 
(associació Espanyola de Coaching) Nr. 10641 

 
Elena Tecchiati és psicòloga d'organitzacions, formadora i coach internacional         
certificada i acreditada i des de més que 10 anys acompanya a professionals             
capdavanters i futurs capdavanters en el desenvolupament de les seves habilitats de            
comunicació i lideratge, sempre impulsant el seu talent, carisma i altres competències            
personals. 
 
Va estudiar psicologia en Colònia (Alemanya), idiomes i lingüística a Milà (Itàlia), i             
màrqueting i publicitat en Colònia (Alemanya). Vaig aconseguir el seu master en            
psicologia de les organitzacions i un altre en PNL a Barcelona, i posseeix també altres               
certificacions internacionals en temes de coaching i d'eines de desenvolupament de           
personal a Alemanya, Suïssa, EUA, Alemanya i Espanya. 
 
Elena és italiana i alemanya, i viu a Barcelona des del 2013. Ha treballat fins ara en                 
manera presencial a Alemanya, Suïssa, Itàlia, Regne Unit, EUA i Xina. Entre els seus              
clients explica empreses com Bayer, Gas Natural Fenosa, Edreams, Cosentino          
Silestone, Dow Jones, Meliá i LeoPharma. 
 
La seva experiència d'haver viscut en diferents països i de treballar amb professionals             
de diferents nacionalitats en quatre idiomes, fan la seva diversitat cultural part de la              
seva identitat. 

 


