
MELLORA A TÚA COMUNICACIÓN E AS 
TÚAS HABILIDADES SOCIAIS 

PROGRAMA FORMATIVO 

MÓDULO 1: MELLORA DAS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN E SOCIAIS 

• Habilidades comunicativas 

• Técnicas de debate e oratoria 

• Desenvolvemento da identidade: identidade presencial e identidade 
virtual 

• Desenvolvemento de habilidades sociais 

• Comunicar desde a economía social 

MÓDULO 2: TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN E XESTIÓN DE CONFLITOS 

• Marco de negociación e consenso en empresa de economía social 

• Técnicas para gañar perspectiva, para desarmar e para facilitar o acordo  

• Como se producen os conflitos e a súa análise (clima da empresa) 

• Prevención e resolución de conflitos: código ético e política interna 

• Xestión eficaz dos conflitos 

MÓDULO 3: XESTIÓN DE EQUIPOS 

• Habilidades directivas 

• Funcións directivas: a arte de dirixir 

• Estilos de dirección 

• Tipos de líder: cal queres ser ti? 

MÓDULO 4: XESTIÓN DA PRODUTIVIDADE 

• Produtividade hoxe en día 

• Métodos de xestión: simplicidade, focalización, autocontrol e avaliación 

• Fugas de tempo e a súa xestión 

• Non deixes para mañá… Pospoñer 

11, 12, 13, 14 e 15 de 
decembro 

Vilagarcía de Arousa 

Auditorio municipal de Vilagarcía de Arousa 
Avenida de Mariña, s/n, 36600 Vilagarcía de Arousa 

A xornada ten carácter gratuíto. 

Prazo de inscrición: ata o 5 de decembro de 

2017 

Pódeste inscribir no 

981 558 008 ou en 

eusumo.emprego@xunta.es 

Máis información: 

www.eusumo.gal 

OBXECTIVOS 
 
O obxectivo fundamental deste curso é mellorar 
nas habilidades sociais e comunicativas, que cada 
vez se fan máis necesarias no mundo profesional, 
non só para progresar no liderado e o carisma 
persoal, senón tamén para comunicar dunha 
maneira eficaz e poder acadar os retos marcados 
pola túa empresa de economía social. 

PÚBLICO OBXECTIVO 
 
Esta acción está dirixida a grupos promotores, 
persoas interesadas en emprender, membros das 
entidades de economía social e axentes 
intermedios. 
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