
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2020 (en línia) 
Fem  CONSOLIDACIÓ   

LIDERA EN TEMPS DE CRISI 
 Dotar a les persones participants de tècniques i eines per poder desenvolupar 

les seves habilitats de lideratge en el seu dia a dia, tant amb ells mateixos com 
amb els seus col.laboradors interns o externs 

 
 

Adreçat a 

 Empresaris del territori , autònoms i professionals de qualsevol sector  que vulguin millorar les seves 
habilitats per liderar els seus negocis. 

 Persones emprenedores que estiguin iniciant el seu projecte empresarial. 

 
 

Continguts i objectius a treballar 

 Sessió 1. Habilitats de Lideratge I ( 2 hores) 
Objectiu: Que els participants prenguin consciència de quines són les habilitats de lideratge necessàries i crear 
les bases per tal de poder desenvolupar les que necessitin. 
Continguts: 

 Lideratge en temps de crisi 
 Habilitats per liderar 
 Fases per desenvolupar habilitats 
 Autoavaluació del Lideratge 

 

 Sessió 2. Habilitats de Lideratge II (2 hores) 
Objectiu: Que els participants entenguin les trampes del llenguatge i com poder tenir una comunicació eficaç 
per liderar i, poder crear el seu pla d’acció per desenvolupar les habilitats més necessàries. 
Continguts: 

 Estils de comunicació 
 Filtres del llenguatge 
 Comunicació Influent-Llenguatge Milton 
 Pla d’acció 

 
 
 
 



                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

Operativa de l’acció formativa 

S’estructura de la següent manera: 

 Sessió 1. Formació grupal. Setmana 1 ( dia 10 de desembre de 9.30 a 11.30). Qüestionari 
d’autoavaluació d’Habilitats de lideratge. 

 Vídeo de 30 minuts aprox perquè cada participant pugui avançar en el seu pla d’acció. 
 Sessió  2. Formació grupal. Setmana 2 ( dia  17 de desembre de 9.30 a 11.30h) . Qüestionari 

d’autoavaluació d’Estils de comunicació  
 La persona experta realitzarà feeback  individual als participants dels qüestionaris de lideratge 

i de comunicació. 
 Les sessions grupals es gravaran perquè les persones participants puguin visualitzar els 

continguts posteriorment. 

Acció formativa impartida per l’Elena Trilla. www.elenatrilla.com  Experta en lideratge, gestió del 

canvi i comunicació 

 

Calendari 

Dies  10 i 17 de desembre de 2020, de 9.30 a 11.30h   
La sessió es farà on line amb plataforma de videoconferència 
 
Més informació i inscripcions  

Incripcions a l’enllaç  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvv1tBVleHDKyUFREwGJY9voxd4w9mZ9o3B3gkM2lb9IUkkA/vie
wform 
 

Tel.   93 817 11 69 /683 511 245     
Mail  promocioeconomica@vilafranca.cat 
 
Web    https://promocioeconomica.vilafranca.cat/formacio 

 
     @promecovila 
 
A tenir en compte: 

 Aquesta activitat formativa està 100 % subvencionada per l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès i la Diputació de Barcelona. 

 Les persones inscrites rebran un mail de confirmació dos o tres dies abans i un mail amb 
l’enllaç per accedir a la sala de formació en línia. 

 Les persones inscrites que no puguin assistir hauran d’enviar un mail avisant de la 
impossibilitat de participar. 
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