PROGRAMA FORMATIVO
DEPUTACIÓN-CEC
Son accións formativas de curta duración, impartidos por docentes cualificados,
que pretenden mellorar e ampliar os coñecementos e formación dos asistentes,
así como mellorar as posibilidades de conseguir un emprego a curto prazo.

¿A QUEN VAI DIRIXIDO?
Estas accións formativas van dirixidas a autónomo/ as, persoas traballadoras
ocupadas e persoas traballadoras desempregadas, dá nosa provincia.

¿TEN ALGÚN COSTE?
Non, este programa é gratuito.

ACCIÓNS FORMATIVAS

DENOMINACIÓN

Nª HORAS

Ferramentas de Comunicación

40

Habilidades para a xestión e resolución de
problemas

50

Introducción á Contabilidade

15

Aplicacións das ferramentas Web 2.0 e Redes Socias
no entorno de traballo

20

Excel Avanzado

15

Novo Regulamento de Proteccion de datos

5

Técnicas de Venda

35

Habilidades para o traballo en equipo

35

Taller: Habilidades para a xestión e resolución de problemas
Inicio: 08/11/2018 Fin: 29/11/2018
Lugar: CEC
Nº de prazas: 15
Duración do curso: 50 horas
Horario: De luns a venres de 16:00 a 20:00 horas (Días, 8, 9, 12, 13, 14,
15, 16, 22, 23, 26, 27, 28 y 29)
Relator:

Marta Salazar Portero
Coach persoal e empresarial, especializada en comunicación, liderazgo e
coaching para as relacions interpersonais.

OBXECTIVO
- Identificar e coñecer as habilidades necesarias para xestionar e resolver
problema no seno da empresa.
- Coñecer e identificar a importancia da comunicación na resolución de
problemas.
- Analizar a importancia de discernir problemas de situación, así como aprender
a identificar as toxicidades na rutina diaria.
- Aprender a xestionar os problemas aplicando o Coaching de Equipos.

CONTIDOS
1. A comunicación e as relacions interpersoais. Os problemas e a súa xestión
coa comunicación.
2. Xestión da individualidad na xestión do equipo. Relacions
interdepartamentais.
3. Xestión de problemas no traballo en equipo.Problemas personais e
profesionais.

¿ÓNDE?

Confederación de Empresarios de La Coruña
Pza. Luis Seoane, Torre 1 entreplanta
A Coruña
Tfno: 981136901
formacion@cec.es

¿CÓMO CHEGAR?

