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Tècniques de Negociació
Modalitat: Presencial
Hores: 30

OBJECTIUS:
Objectiu general:

Ser capaç de dur a terme negociacions exitoses sobre diferents
aspectes.

Objectius específics:

Analitzar i aprofundir en els conceptes, metodologies i eines per una
negociació avantatjosa.

Identificar els elements que facilita una negociació amb sentit
estratègic.

Conèixer els elements que configuren la metacomunicació en la
negociació.
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els diferents estils de negociador.
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Conèixer les tàctiques i contra-tàctiques de la negociació. Identificar

Desenvolupar habilitats que potenciaran la negociació.

Aprendre a sortir de situacions d’estancament que es poden produir
en una negociació.

Identificar l’estil natural de negociació i els punts forts i febles
d’aquest estil.

Identificar les posicions i reconèixer els interessos de las parts de una
negociació.

Afrontar millor les situacions de negociació que es produeixen en
l'àmbit de treball.

Destacar la importància de la negociació en el treball i en la societat
en general.

CONTINGUT:

1. El conflicte. Concepte de negociació.
1.1. Què és negociar?
1.2. Quan s’ha de negociar?
1.3. Què es pot negociar?
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2. Fases i models de negociació.

principis i Negociació per situació.
2.2. Fases de la negociació
2.3. Preparació de la negociació
2.4. Conducció de la negociació
2.5. La rematada en la negociació

3. Estratègies en la negociació.
3.1. La manipulació
3.2. Les tècniques de manipulació
3.3. Els límits de la manipulació
3.4. La vigilància del negociador
3.5. El mètode DEA:
3.6. Raonar en termes d’alternativa
3.7. Disposar d’una estratègia
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2.1. Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per

4. Les dimensions psicològiques de la negociació.

4.1. Tipus de negociació: Distributiva o conflictual ( de suma zero);
Negociació integrativa (de suma no zero).

4.2. Actitud i situacions que condueixen a la negociació competitiva
o a la cooperativa.

4.3. Dosificació competició-cooperació.
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5. Utilització dels conflictes i els desacords.

5.2. Diferents etapes del conflicte
5.3. Principis d’acció
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5.1. L’objecte del desacord

6. Sortides de les situacions de bloqueig.
6.1. Definició dels límits
6.2. Límit de sortida
6.3. Zona objectiu
6.4. Límit de ruptura

6.5. La combinació dels límits de les parts negociadores

7. Aportació de la programació neurolingüística a la negociació.

7.1. La utilitat de la programació neurolingüística en processos de
negociació

7.2. L’aspecte lingüístic de la comunicació.
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Instagram per al Teu Negoci
Modalitat: Presencial
Hores: 12
Objectius
Aprendre a obrir un perfil professional a Instagram i a crear
continguts atractius per a promocionar el teu negoci en aquesta xarxa.
Connectar amb facilitat amb els clients i sobretot, aconseguir que
el teu públic interactuï amb tu a nivell online.
El contingut de valor és la clau a les xarxes, ajuda a generar
confiança i permet poder créixer en seguidors de forma orgànica.

Continguts
1. Introducció a Instagram (1 h)
1.1 Què busquen els usuaris, i què busquem com a empresa, a Instagram?
1.2 Com funciona l'algoritme d'Instagram?
1.3 Com créixer en seguidors de forma orgànica?
2. Continguts (7 h)
2.1 Continguts per educar, ajudar, convèncer, informar i entretenir.
2.2 Fotografies i filtres

2.3 L'ús de hashtags
2.4 Els Stories com a eina per conèixer i generar confiança amb els
seguidors
2.5 Els Reels. El contingut que ens permet arribar a públic que no ens
coneix
2.6 IGTV, quin tractament li donem al vídeo a Instagram
2.7 Els Directes. La millor eina per presentar-nos com a experts i guanyar
credibilitat.
2.8 La botiga a Instagram
2.9 El calendari de continguts mensual
2.10 App's que ens ajudaran en la creació de continguts
2.11 Creator Studio per planificar les publicacions, IGTV i Stories
2.12 Les Guies. Recull dels millors llocs, publicacions i productes
3. Instagram com a eina de màrqueting ( 3,5 h)
3.1 Els missatges directes, i el networking a la xarxa
3.2 Busquem col·laboradors i influencers locals
3.3 Els sortejos, premis i bases legals
3.4 La publicitat a Instagram
3.5 Instagram Ads
3.6 Seguiment de resultats: eines d'analítica
4.Darreres novetats (0.5 h)

Eines google
HORES: 30
MODALITAT: PRESENCIAL

OBJECTIUS
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- Utilitzar les eines de google que es poden adaptar millor a la dinàmica docent.

- Aprendre com treure el màxim profit de les diferents aplicacions en el teu lloc de treball, aportant els
principis bàsics per a l'ús eficient de les aplicacions Google Gmail, Google Calendar, Google Drive,
Google Docs, Fulls de càlcul, Formularis, Presentacions, etc.

CONTINGUTS
1. Cercador Google

2. Google Apps
2.1. Avantatges i beneficis per a l'empresa
2.2. Com personalitzar Google Apps
2.3. Activar Google Apps

3. Gmail
3.1. Serveis que ofereix Gmail per a l’empresa
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4. Drive
4.1. Què és Google Drive?
4.2. Interfície de Google Drive
4.3. Configuració de Google Drive

5. Calendar
5.1. Què és Google Calendar?
5.2. Interfície de Google Calendar
5.3. Treball amb calendaris
5.4. Sincronització

6. Google Docs
6.1. Google Docs per a l'empresa
6.2. Grups de Google per a l'empresa
6.3. Google vídeos per a l'empresa

7. Sites i blogs
7.1. Google sites per a l'empresa

8. Google+
8.1. Google Hangouts
8.2. Google Maps
8.3. Youtube

@ I D F O F O R M A C I O N

|

idfo

PROGRAMA DE CARÀCTER SECTORIAL 2020

I N F O R M A C I O @ I D F O . C O M

|

W W W . I D F O . C O M

PLAN DE CARÀCTER TRANSVERSAL 2021

Gestió del temps
Modalitat: Presencial
Hores: 20
Objectius
Objectiu general:
- Conèixer i aplicar les tècniques d’administració del temps per
aconseguir els objectius.
Objectius específics:
- Comprendre què entenem exactament per temps.
- Conèixer les seves principals característiques.
- Diferenciar entre la gestió de les tasques i dels objectius.
- Conèixer per què es perd el temps.
- 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.

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

Continguts
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
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

