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Des de 1984, a l'AQP de l'Escola Sant
Gervasi formem, qualifiquem, orientem i
acompanyem a les persones per a la seva
inserció laboral i la millora continua durant
tota la seva vida professional.

Gaudeix de la teva experiència
qualificadora!

ÀREA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

Planificació de les accions
formatives:

Les accions formatives que componen el
present itinerari estan programades per a que
aquelles persones que vulguin realitzar la
totalitat de les accions formatives les puguin
realitzar.

Els possibles candidats es poden inscriure a les
accions formatives que vulguin d’aquest itinerari,
ja sigui únicament a una o bé a totes.

+34 623 52 68 52
+34 935 79 54 30

ÀREA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DE
L'ESCOLA SANT GERVASI

www.santgervasifc.com

ÀREA DE QUALIFICACIÓ
PROFESSIONAL

https://www.santgervasifc.com/
https://www.santgervasifc.com/
https://www.instagram.com/escolasantgervasiaqp/
https://es.linkedin.com/company/escola-sant-gervasi-aqp
https://www.youtube.com/channel/UCBI6i-uJ7Hrcue9rMzSWUEw
https://www.santgervasifc.com/
https://www.santgervasifc.com/
https://www.santgervasifc.com/
https://www.santgervasifc.com/


Accions formatives incloses a l’itinerari:

Itinerari Habilitats Interpersonals

Resolució de conflictes Teleformació 30 hores

Total hores de l'itinerari 110 hores

Intel·ligència emocional

Habilitats de comunicació

Teleformació

Teleformació

30 hores

30 hores

Habilitats de comunicació Teleformació 20 hores

TipusDenominació Hores

https://www.santgervasifc.com/
https://conforcat.gencat.cat/ca/inici
https://www.sepe.es/HomeSepe


2. Manipulació de productes químics  
 1. Intel·ligència emocional

Identificar el nou enfocament de la
intel·ligència per desenvolupar programes
d'aplicació en àmbits laborals.

Identificar les pròpies respostes
emocionals i les seves causes.

Potenciar l'autoconeixement com a base
per al desenvolupament de la
intel·ligència emocional.

Desenvolupar l'empatia i la comunicació.

Utilitzar i expressar intel·ligentment les
emocions en àmbits professionals.

Aprendre a identificar patrons emocionals
propis, avaluar la seva repercussió en
l’àmbit personal, social i laboral.

Aprendre a reconèixer les emocions
alienes, identificar com ens afecten per
instaurar conductes que permetin una
millora en les relacions interpersonals.

Aprendre quines són les competències
emocionals bàsiques i com entrenar-les

Durada: 30h

Objectius generals:
Millorar la capacitació professional per
poder utilitzar la intel·ligència emocional
en el treball.

Aprendre què és la Intel·ligència.
Emocional i quin impacte té a la nostra
vida a nivell cognitiu, actitudinal i
psicològic.

Conèixer quines són les emocions
bàsiques per a gaudir d’unes millors
relacions intrapersonals i interpersonals.

Objectius específics:

Desenvolupar en l’alumne una apertura
de consciència que permeti un millor
autolideratge emocional des d’una
perspectiva d’ecologia emocional
personal.

 Intel·ligència Emocional. Marc   1.
       conceptual i orígens
       1.1. Què significa emocional? Definició 
              d’emoció i estat emocional
       1.2. Orígens: Intel·ligències Múltiples de 
              Gardner, Intel·ligència Emocional de 
              Goleman
       1.3. Construcció de les emocions.
              Conceptes bàsics sobre l’anatomia i
              funcionament del sistema límbic

   2. Consciència emocional
       2.1. Quines són les emocions bàsiques?
       2.2. Funcions de cada emoció.
       2.3. Classificació de les emocions.

   3. Habilitats socials
       3.1. La Intel·ligència emocional en la
              nostra vida quotidiana
       3.2. Identificació de patrons emocionals
              propis i aliens.
       3.3. Els 4 processos bàsics per un 
              autolideratge emocional.
       3.4. Les competències emocionals  
              bàsiques.
       3.5. La Intel·ligència emocional en les 
              relacions intrapersonals.
       3.6. La Intel·ligència emocional en les 
              relacions interpersonals.

Continguts:
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2. Manipulació de productes químics 1. Intel·ligència Emocional

   4. Ecologia emocional i salut
       4.1. Pautes per la millora de l’ecologia
              emocional personal i relacional
       4.2. Relació entre gestió emocional i 
              salut

   5. Principals aplicacions de la
       Intel·ligència emocional en l’entorn
       laboral
       5.1. Millora de la comunicació i clima en
              els equips de treball.
       5.2. Millorar qualitativa de les relacions
              interpersonals (dins de l’empresa i
              fora (clients, proveïdors).
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2. Manipulació de productes químics 2. Habilitats de comunicació

Conscienciar sobre els avantatges de la
cooperació en el treball, no únicament a
l’organització sinó per a l’èxit personal.

Desenvolupar l’autoconeixement i
l’autocontrol com capacitats claus per a
treballar amb confort, amb una
autoestima enfortida i amb el recolzament
de unes relacions socials inevitables.

Millorar les habilitats de comunicació que
permeten ser més productius, evitar
errades o malentesos i establir relacions
més sòlides, transparents i sanes.

Durada: 30h

Objectius generals:
Adquirir l'habilitat i conèixer els sistemes
subjectius de comunicació.

Entendre el missatge per tots els mitjans
de comunicació.

Transmetre el missatge de forma correcta
i aconseguint la màxima comprensió del
receptor.

Identificar i manegar la comunicació
verbal i no verbal.

Comunicar de manera congruent el
missatge i identificar les incongruències.

Objectius específics:

   2. Anàlisi de la comunicació
       2.1. Comunicació estratègica
       2.2. Canals i informació
       2.3. Adaptació de missatges

   3. Psicologia de l'interlocutor
       3.1. Claus de l’empatia
       3.2. Llenguatge positiu
       3.3. Raó i emoció
       3.4. Les emocions bàsiques

   4. Com corregir actuacions errònies i
       com reconèixer la feina ben feta
       4.1. L’actitud assertiva
       4.2. Neutralitzar comportaments 
              agressius
       4.3. Formular opinions i crítiques 
              correctament
       4.4. Prevenció de conflictes

   5. Dificultats davant el oient
       5.1. Barreres de la comunicació
       5.2. Aconseguir l'atenció
       5.3. L’expressió oral i escrita
       5.4. Altres dificultats en la comunicació

   6. Escolta activa
       6.1. El funcionament de l’escolta
       6.2. Temps lliure mental
       6.3. Desenvolupar l’habilitat d'escoltar

   7. Comunicació no verbal

 El procés de comunicació1.
       1.1. La comunicació interpersonal
       1.2. Tipus de comunicacions
       1.3. La comunicació eficaç

Continguts:
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2. Manipulació de productes químics 3. Gestió del Temps

Comprendre què entenem exactament
per temps.

Conèixer les seves principals
característiques.

Diferenciar entre la gestió de les tasques 

Diferenciar entre la gestió de les tasques

Conèixer els principals models
d'organització i productivitat personal.

Administrar el seu temps i energia de
manera més efectiva.

Organitzar el seu temps i el flux de
treball.

Cuidar el seu nivell d'energia, mantenint-
lo alt per poder aplicar tot l’après.

Determinar en quin tipus d'activitats
emprea el seu temps.

Actuar amb proactivitat. 

Dissenyar els seus objectius
conscientment.

Tenir algunes idees sobre com mantenir-
se actualitzat

Identificar els principals lladres de temps
que consumeixen les seves energies. 

      i dels objectius.

      i dels objectius.

Durada: 20h

Objectiu general:
Conèixer i aplicar les tècniques
d’administració del temps per aconseguir
els objectius.

Objectius específics:

Reflexionar sobre quins són els motius
pels quals cauen en algun o varis
d'aquests lladres de temps i aprendre
eines que els facilitin acabar amb ells.

   1. Aproximació al concepte de temps 
       1.1. Concepte de temps i mitologia 
       1.2. Diferents interpretacions

   2. Característiques del temps 

   3. El maneig del temps 
       3.1. Manera rellotge vs manera brúixola     
       3.2. Manera rellotge 
       3.3. La tècnica pomodoro 
       3.4. La Llei de Parkinson 
       3.5. Entre nyap i perfeccionisme: la zona
              d'eficiència 
       3.6. Manera brúixola 

   4. Causes de la pèrdua de temps 
       4.1. Principals motius 
       4.2. Creences sobre la gestió del temps 
   
   5. Organització i productivitat personal 
       5.1. Evolució històrica 

   6. Els principals models de productivitat 
       personal 
       6.1. El model de productivitat de Bàrbara 
              Berckhan 
       6.2. El model de productivitat de David 
              Allen 
       6.3. El model de productivitat de Leo    
               Babauta 

   7. Gestió del propi estat 
       7.1. Canviar l'enfocament 
       7.2. Cas d'estudi 
       7.3. La forma com l'estrès afecta al    
              rendiment

Continguts:
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2. Manipulació de productes químics 

   8. Un nou enfocament en la gestió del
       temps 
       8.1. Canvi de paradigma 
       8.2. Els set hàbits 
       8.3. La Victòria privada. Els tres primers    
              hàbits 
       8.4. La Victòria pública 
       8.5. Hàbit 7 

   9. Aportacions de Stephen Covey a la 
       gestió del temps 
       9.1. Proactivitat 
       9.2. Començar amb una finalitat en ment 
       9.3. Afilar la serra
       9.4. Primer el primer: tasques urgents i 
              importants 
       9.5. La matriu de la gestió del temps 
       9.6. Ocupar-nos del que és important 

   10. Els lladres de temps
       10.1. Qüestions prèvies 
       10.2. Cas d'estudi 

   11. Aprofitar els bioritmes personals 
       11.1. La Teoria dels bioritmes 
       11.2. Factors influents en els bioritmes 
                diaris 
       11.3. Imprevists 

   12. Visites, cridades, Emails 
       12.1. Visites 
       12.2. Cridades 
       12.3. Emails 

   13. Reunions 
       13.1. Preparar la reunió 
       13.2. Algunes idees per a la reunió

   14. Multitasca 

   15. Planificar i prioritzar 

   16. Tasques elefant i tasques ratolí 

   17. Procrastinació 
       17.1. Concepte 
       17.2. Motius interns 
       17.3. Motius externs 

   18. Delegar 

   19. Les noves tecnologies: Facebook,
         Twitter, WhatsApp... 
       19.1. Els nous lladres de temps 
       19.2. Navegació inconscient 
       19.3. Xarxes socials 
       19.4. Blogs i notícies

3. Gestió del Temps
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Durada: 30h

       1.4. Resolució de conflictes en la nostra 
              vida. Comunicació i resolució de
              conflictes

   2. Resolució assertiva dels conflictes
       2.1. Conflictes que ens envolten i la 
              seva gestió
       2.2. Habilitats per a una comunicació 
              eficaç
       2.3. Escolta activa, rapport, feed-back, 
              el missatge
       2.4. L’assertivitat: què és, com parlar 
              amb assertivitat i desenvolupar-la
       2.5. Gestió de les emocions. Conèixer 
              les nostres emocions i aprendre a   
              gestionar-les

   3. Empatia: habilitat per resoldre 
       conflictes
       3.1. Empatia i estils de comportament. 
              Establiment d’acords mútuament   
              favorables i negociació eficaç
       3.2. Empatia: què és, com aplicar-la i 
              com desenvolupar-la
       3.3. Estils de comportament: entendre i 
             aprendre com es comporta la 
             persona per millorar l’empatia
       3.4. Gestionar i aconseguir acords 
              favorables per a les dues parts
       3.5. Negociar eficaçment (guanyar-
              guanyar)
       3.6. Els diferents tipus de conflictes

   4. Metodologia per resoldre conflictes
       4.1. Metodologia efectiva per a resoldre 
              conflictes
       4.2. La mediació i la negociació
       4.3. Com arribar a acords favorables

   5. Els estils de negociació
       5.1. Models de negociació: Negociació    
              per posició, Negociació per 
              principis i Negociació per situació
       5.2. Fases de la negociació:

4. Resolució de Conflictes

Comprendre la naturalesa dels conflicte.

Analitzar els tipus de conflictes que es
poden donar a les organitzacios.

Optimitzar el factor comunicació davant
les situacions conflictives.

Utilitzar les estratègies adequades per a
la gestió de conflictes.

Potenciar la utilització de la mediació i la
negociació per arribar a acords favorable.

Preparar adequadament una
mediació/negociació, maximitzant el
control de les variables que intervenen en
cada procés.

Definir els objectius mínims i màxims per
a la mediació/negociació de conflictes i
aplicar l'estratègia més adient.

Seguir un procés sistemàtic de
mediació/negociació per a controlar la
situació i arribar a un acord favorable.

Objectius generals:
Ser capaç de desenvolupar habilitats i
destreses que permetin resoldre
situacions conflictives amb la màxima
eficàcia possible.

Objectius específics:

 El procés de comunicació1.
       1.1. La comunicació interpersonal
       1.2. Tipus de comunicacions
       1.3. La comunicació eficaç       

Continguts:

https://conforcat.gencat.cat/ca/inici
https://www.sepe.es/HomeSepe
https://www.santgervasifc.com/


2. Manipulació de productes químics 

       5.3. Preparació de la negociació
       5.4. Definició dels objectius: Anàlisis de 
              les solucions, establiment dels 
              objectius concrets de la negociació, 
              pla de concessions
       5.5. Estudi del mitjà
       5.6. Estudi dels homes i els seus mòbils: 
              argumentari, regles del joc, assaig, 
              supòsit fals
       5.7. Planificació de la negociació
       5.8. Avaluació de la relació de forces La 
              identitat global
       5.9. Els valors
       5.10. Els estatuts
       5.11. Els poders
       5.12. Estratègies per una negociació 
                eficaç: determinació de possibles     
               acords que cal negociar
       5.13. La banda de objectius
       5.14. Conducció de la negociació
       5.15. Discussió
       5.16. La informació en la negociació
       5.17. Problemes de forma
       5.18. Propostes.

4. Resolució de Conflictes
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