
TRANSFORMAR LA COMUNICACIÓ PER SUPERAR BARRERES
RELACIONALS

El model Bridge d’Estils Relacionals:

  Bases del model

  Els 4 estils bàsics

 Trets d’eficàcia i ineficàcia de cada estil

Descobrint el meu estil relacional

  Informe personalitzat

Habilitats de comunicació i estils

  Com ens comuniquem segons cada estil

  Assertivitat, feedbak i males noticies

segons els estils

  Connectar amb els altres

Identificar l’estil del meu interlocutor

CONTINGUTS

Els professionals de la salut es troben contínuament en escenaris en que han de donar suport als
estats emocionals dins els hospitals. Això suposa un fort desgast més tenint en compte els anys
que s'han viscut per falta de plantilla, i com no, l'època COVID que tot just sembla que es comença a
deixar enrere. 
Aleshores, cal plantejar-se la següent disjuntiva: Si els professionals de la salut vetllen pel benestar
emocional als hospitals, qui vetlla pel benestar emocional dels professionals de la salut? 
Com que es podria entrar en un bucle infinit, es proposa treballar les habilitats comunicatives dels
professionals per tal que els hi sigui més fàcil connectar i entendre's amb els altres, suposant
menys conflictes i de retruc una millora de l´estat emocional tan d'ells com dels professionals dels
hospitals amb qui tracten.
Per aquest motiu es pretén treballar des de dos àmbits. En una primera part les habilitats
comunicatives per connectar i entendre'ns millor amb els altres, i per altra banda, millorar el nostre
estat emocional.

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 

BENEFICIS CLAU

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

Es treballa 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.

Millorar l’efectivitat de les relacions

Entendre’s millor amb tot tipus de persones

Evitar i gestionar conflictes

TENIM LA MATEIXA RECEPTA DE COMUNICACIÓ PER A TOTHOM?

http://www.4dhealth.com/

