PROGRAMA ESPECIALIZADO EN LIDERADO E DIRECCIÓN DE PERSOAS
do 6 de outubro ao 11 de novembro
OBXECTIVOS

METODOLOXÍA

o

▪ O programa ten unha duración de 48 horas, estruturadas en seis módulos de 8 horas de
duración cada un
▪ Impartirase, de xeito presencial, en dúas sesións semanais de 4 horas cada unha, en horario de
mañá, nas instalación de IESIDE A Coruña

o
o
o
o

Enriquecer os recursos dos directivos á hora de comunicarse co seu equipo, clientes e
proveedores
Identificar os aspectos clave que inflúen na satisfacción e motivación dos seus colaboradores
Coñecer ferramentas e experiencias para mellorar as súas capacidades creativas
Identificar as competencias clave que necesita desenvolver
Analizar as alternativas que se lle presentan para optimizar o aproveitamento das
competencias do seu equipo

ESTRUTURA E CONTIDOS

DATA

HORARIO

IMPARTE

LUGAR

Coñecer aos colaboradores e optimizar o seu rendemento

6 e 7 de outubro

09:30-13:30 horas

Pablo Castejón

IESIDE A Coruña

Liderar persoas e equipos

13 e 14 de outubro

09:30-13:30 horas

Fernando Aristegui

IESIDE A Coruña

Optimizar o noso tempo de traballo

20 e 21 de outubro

09:30-13:30 horas

Fernando Aristegui

IESIDE A Coruña

Xestionar os conflitos

27 e 28 de outubro

09:30-13:30 horas

Fernando Aristegui

IESIDE A Coruña

Desenvolver a intelixencia emocional

3 e 4 de novembro

09:30-13:30 horas

Leandro Fernández IESIDE A Coruña

Comunicarse cos demais e obter resultados positivos

10 e 11 de novembro

09:30-13:30 horas

Pablo Castejón

CONSULTE AS CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN

BOLETÍN DE INSCRICIÓN

IESIDE A Coruña

MÁIS INFORMACIÓN
Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia
981 937 261 / xerencia@clustermadeira.com

CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN

CONDICIÓNS DE PARTICIPACÍÓN

a)

A asistencia ao curso é gratuíta, estando financiada ao 100% pola Axencia Galega de Industria Forestal.

b)

A empresa deberá abonar 85€ por alumno, en concepto de reserva de praza, no momento de formalizar a inscrición.

c)

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia reembolsará o 100% do importe satisfeito pola empresa unha vez rematado o curso, sempre e cando o alumno asista, como mínimo, ao 80% do
curso.

d)

Se o alumno non asistira ao 80% do curso, ou máis, a empresa perderá o dereito ó reembolso das cantidades aportadas. O mesmo ocorre se o alumno renuncia ao curso a partir do 3º día antes
do inicio do mesmo.

NÚMERO DE CONTA PARA A INSCRICIÓN
Para formalizar a inscrición no curso, cómpre facer o ingreso de reserva no número de conta:
ES96 2080 0443 4630 4000 2148 (A BANCA)
e enviar o xustificante de pago a info@clustermadeira.com, baixo o concepto RESERVA DE PRAZA CON DEREITO A REEMBOLSO.

DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN:

Venres, 1 de outubro de 2021

BOLETÍN DE INSCRICIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia
981 937 261 / xerencia@clustermadeira.com

