Expert universitari en Competències Emocionals a
les Organitzacions. 5a edició

CURS
2017-2018
PREINSCRIPCIÓ
26/04/17 fins al 06/03/18
MATRÍCULA
26/04/17 fins al 06/03/18
IMPORT MATRÍCULA
1056 €
EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S?aplicarà la taxa vigent en el moment de l?expedició del títol
LÍMIT D'ALUMNES
40

TIPUS
Expert universitari
CATEGORIA/ES
Empresa, Educació, Recursos humans
CRÈDITS
20 ECTS
MODALITAT FORMATIVA
Presencial

COORDINACIÓ
Gemma Filella Guiu
973706572
gfilella@pip.udl.cat
ORGANITZACIÓ
Centre de Formació Contínua UdL
C/Jaume II, 71
Campus de Cappont
25001 - Lleida
Tlf: 973703382
Fax: 973703377
formaciocontinua@udl.cat

PRESENTACIÓ
Tot professional que per la seva feina interactuï amb altres persones necessita d?un equilibri emocional que va
més enllà de la seva preparació teòrica-pràctica. Aquest curs es proposa contribuir al desenvolupament de les

competències emocionals doncs faciliten les relacions interpersonals, la capacitat de fluir, la tolerància a la
frustració, el control de la impulsivitat, entre altres. Això ajuda a la mediació i resolució de conflictes, gestió
d?equips, coaching, prevenció de riscos laborals, comunicació amb intel·ligència emocional, a la creativitat, a
crear un clima emocional positiu, fidelització del client, etc. Molts dels problemes de les organitzacions tenen un
fons emocional del personal que hi treballa: angoixa, estrès, depressió? Tot això ens indica la importància
d?aplicar la intel·ligència emocional a les organitzacions. Un/a bon/a líder, assessor/a, gestor/a d?equips
humans haurà de desenvolupar la intel·ligència emocional per tal d?afavorir el benestar emocional dels seus
components.

PROGRAMA
Competències emocionals a les organitzacions
Resiliència organitzacional
Emprenedoria i emocions
Comunicació
Treball en equip
Coaching
Resolució de conflictes
Marc Conceptual
Lideratge d'Equips
Neurociència
Salut laboral i emocions
conducció de grups
Dies i hores en què s'imparteix
Divendres des del dia 10 de març fins al 2 de juny (de 17.30 hores a 21.30) Dissabtes des del dia 11 de
març fins al 3 de juny (9 a 14 hores).

Treball de Competències Emocionals a les Organitzacions
Treball de Competències emocionals a les organitzacions

PROFESSORAT
Agulló, Ma Jesús
ARACELI MENDIETA
Bertran, Ismael

Bisquerra, Rafel
De Lorenzo, David
Filella, Gemma
Giner, Toni
Grané , Jordi
Jose M. Alonso
Obiols, Meritxell
Palacín, Maria
Ribes, Ramona
Salat, Assumpció
Tous, Jordi
Vinyamata, Eduard

ALTRES INFORMACIONS
REQUISITS D'ADMISSIÓ
Poden ser professionals que disposin del títol universitari o document acreditatiu de diplomat/a, llicenciat/da,
arquitectes, enginyers/es, graduats/des en l'àmbit de recursos humans, de l?educació, del dret, de la salut, de
les ciències del treball, de la psicologia, de la pedagogia, de la psicopedagogia, de l?esport, entre altres.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
Per rigorós ordre d'inscripció.

PERÍODE EN QUÈ S'IMPARTEIX
Data inici 10/03/18 -

Data finalització 03/06/18

LLOC ON S'IMPARTEIX
Centre de Formació Contínua. UdL Lleida

