
COMUNICACIÓ

LIDERATGE, COMUNICACIÓ I MOTIVACIÓ 

Com a líder d’equips, un dels reptes que cal afrontar és aconseguir que les persones assoleixin el seu

màxim potencial, gestionar el talent potenciant les habilitats, les capacitats directives i del personal en

base la neurociència, obtenint un major rendiment personal i un equip més motivat. 

Aquest curs té l’objectiu de treballar i potenciar les habilitats del lideratge, la comunicació i la motivació,

factors estratègics per al bon funcionament de les organitzacions i dels grups. Si hi ha confiança i bona

comunicació entre els companys, el rendiment del grup millora substancialment; si no n’hi ha, els

conflictes es multipliquen i cau necessàriament el rendiment.

Treballar la comunicació en base als diferents estils

relacionals amb el model bridge. 

Les persones tenim estils diferents i això fa que

rebem la comunicació de forma diferent. Adaptar la

nostra comunicació a l'estil de la persona a la que

ens dirigim i ser conscients del nostre propi estil

relacional fa que evitem molts conflictes i ens

puguem entendre millor. 

Conèixer el nostre estil ens ajuda a adaptar la

nostra comunicació per poder entendre'ns millor

amb els demés.

En aquesta sessió es treballa en base l'estil

relacional de cadascú. Cada participant té la

possibilitat d'obtenir un informe individual sobre el

seu estil relacional. 

Consisteix en un simple qüestionari online de tan

sols 22 preguntes que avalua i descriu l'estil

relacional de cada persona que l'omple. El

qüestionari identifica l'estil i el percentatge que

cada persona té de cadascun dels 4 estils del

model Bridge. L'informe facilita a més del detall

percentual, una explicació detallada de la aportació

de valor i l'ús ineficaç de cada estil, així com pistes

concretes per a relacionar-se amb la resta d'estils.

CONTINGUTS
El model Bridge d’Estils Relacionals:
  · Bases del model
  · Els 4 Estils bàsics
  · Com ens veuen i com ens poden veure
  · (Trets d’eficàcia i ineficàcia de cada Estil)
Descobrint el meu Estil Relacional
 · Informe personalitzat
Habilitats de comunicació i Estils
 · Com ens comuniquem amb cada Estil
 · Assertivitat, feedbak i males noticies segons els estils
 · Connectar amb els altres
Identificar l’estil del meu interlocutor

BENEFICIS CLAU
• Conèixer-se i entendre’s millor a un mateix
• Funcionar amb més eficàcia
• Créixer en maduresa emocional
• Conèixer i apreciar altres persones amb estil diferent 
• Millorar l’efectivitat de les relacions
• Gestionar els conflictes interpersonals
• Entendre’s millor amb tot tipus de persones

Inscripcions i més informació:
info@4dhealth.com
(+34)93 131 63 60

ESTRATÈGIES PER A MILLORAR L'EFICIÈNCIA I EL CLIMA LABORAL

http://www.4dhealth.com/


LIDERATGE

Durant la formació es treballaran 4 habilitats bàsiques del lideratge i posteriorment, es durà a terme el treball de

neurolideratge. El neurolideratge parteix de comprendre com funciona el cervell, la seva anatomia o fisiologia. A

partir d’aquí cerca definir la base neuronal del lideratge i de la gestió, estudiant els processos cerebrals que

expliquen la conducta, la presa de decisions, la motivació, la intel·ligència emocional, la manera de relacionar-se

amb els altres, l'aprenentatge individual i organitzacional. Tot això, per aprofitar el potencial del cervell de cada

persona.

 Escolta activa, empatia i acompanyament

 Els 5 nivells de comunicació

 Assertivitat: Reptes i estratègies assertives davant els conflictes

 Saber donar feedback 

Neurociència, gestió Emocional, evolució cerebral i comportament

Competitivitat i Cooperació. Repercussió als equips i empreses

 Estat Anímic. Neurotransmissors i respostes emocionals

Pensament divergent i Flexibilitat

CONTINGUTS

Habilitats bàsiques d’un líder

Neurobiologia del comportament

Neurolideratge

Conèixer-se i entendre’s millor a un mateix 

Guanyar-se el respecte dels altres 

Gestionar adequadament les diferències i els conflictes

Millorar la capacitat de decisió. 

Millorar l’efectivitat de les relacions 

Saber posar límits

BENEFICIS CLAU

Inscripcions i més informació:
info@4dhealth.com
(+34)93 131 63 60

LIDERATGE, COMUNICACIÓ I MOTIVACIÓ 
ESTRATÈGIES PER A MILLORAR L'EFICIÈNCIA I EL CLIMA LABORAL

http://www.4dhealth.com/


MOTIVACIÓ

Una de les funcions com a líders és motivar i influir en altres persones. És important conèixer les tècniques per

influir sobre l’energia que posen els altres en el rendiment de les seves funcions i en nosaltres mateixos.

Aconseguirem que el nostre equip adopti una energia més positiva i un major desig per aconseguir els objectius

marcats. També hi haurà un component d’actuació cap a un mateix, o s’aprendran les tècniques per auto motivar-se

en situacions difícils.

Treballar des de la Missió i no pas la funció

Millorar la auto motivació

Habilitat per Identificar, utilitzar, comprendre i

regular les emocions

Intel·ligència emocional i contagi em

Tècniques de comunicació per motivar els altres

Balança metafòrica de les relacions 

Reconeixement de tasca i personal

CONTINGUTS

Principis motivacionals:

Gestió de les emocions

Augmentar la motivació, el sentit de pertinença

i la sensació d'alineament

Incrementar la implicació personal i de l’equip

Gestionar les emocions

Afrontar els fracassos

Entendre’s millor a un mateix

Aprendre a ser una persona més positiva i

motivada

BENEFICIS CLAU

METODOLOGIA

Role playing, desenvolupament de casos pràctics i dinàmiques grupals

Eines i tècniques de coaching

Exercicis de reflexió i consciència

Vídeos relacionats i exemples inspiracionals

DURADA

Durada total: 15 h 

1 bloc: 5h - 2 bloc: 5h - 3 bloc: 5h

Inscripcions i més informació:
info@4dhealth.com
(+34)93 131 63 60
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