
 

LA MOTIVACIÓ EINA FONAMENTAL PER L'ÈXIT 
 
 

Objectius  
 

● Conèixer els conceptes bàsics que intervenen en la relació empresarial i           
d’equip de treball.  

● Entendre com es desenvolupen els processos de comunicació, motivació, i          
equip.  

● Obtenir uns coneixements bàsics per diagnosticar els tipus de problemàtiques          
que es donen dins d’una organització relacionats amb la comunicació, la           
motivació i l’equip. I adquirir eines per tal d’afrontar-les, i resoldre-les           
satisfactòriament. 

 
 
 
Programa  
 
1. LA COMUNICACIÓ AMB ELS NOSTRES CLIENTS  

1.1. Diferencia entre comunicació i informació.  
1.2. La comunicació interpersonal.  
1.3. Com ens comuniquem?  
1.4. Elements i situacions que dificulten la comunicació.  
1.5. Habilitats de comunicació a desenvolupar  

- Escolta activa  
- Gestió de reconeixements  
- Empatia  
- Assertivitat  

2. LA MOTIVACIÓ  
2.1 Motivació y automotivació  
2.2 Formes d’entendre la motivació (teories).  
2.3 Intel·ligència emocional i motivació: automotivació.  
2.4 Possibilitats, tècniques y estratègies de motivació.  
2.5 Comunicació y motivació d’un equip de treball.  
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3. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES  
3.1 Fases del conflicte  
3.2 tractament del conflicte  
3.3 solucions  
3.4 la presa de decisions  

4. LA FRUSTRACIÓ  
4.1 Mecanismes de defensa  
4.2 Fase de dolor 
4.3 La por a no fer el correcte ens porta a fer res.  
4.4 la confiança en si mateix  
4.5 superar l’estrès.  
 
 

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 fomentant la participació i reflexió de tots els participants,            
treballant errors habituals i la seva correcció, l’alumne es situa en el cas pràctic              
valorant i avaluant la seva participació i actitud a l’hora de resoldrà un problema              
o conflicte.  
 
Els mitjans didàctics utilitzats per a la impartició del curs consisteixen en la             
utilització del canó de projecció, equips informàtics amb els últims programes           
necessaris per la formació i el lliurament de material didàctic de suport que             
complementarà l’exposició del docent 
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