
COM DIR UN “NO” DE FORMA POSITIVA

· Dates i horaris: 5 de desembre, de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 19 h   
· Durada: 8 hores
· Dirigit a: Professionals que han de gestionar equips de treball, directius o caps d’equip que 

sovint es troben entre el personal i la direcció de l’organització; personal encarregat de la 
comunicació amb actors externs, gerents i directors d’ONG, fundacions i associacions.

· Objectius: Els participants reforçaran les seves competències a l’hora de comunicar de forma 
assertiva i empàtica decisions negatives, adquiriran eines per reforçar l’escolta activa i millorar 
la comunicació amb l’equip, i aprendran tècniques que els ajudaran a gestionar el “no” o la 
comunicació de decisions difícils.

· Preu: 160 ¤. Inclou tota la documentació i el certificat d’assistència de la CCIS.
· Col·laboració tècnica: Ramon Tena Pera, mediador i facilitador internacional, Director a 

Dialoga, coordinador acadèmic del postgrau en mediació a la Universitat d’Andorra i Membre 
del Pool of Trainers del Consell d’Europa. Col·labora habitualment amb organismes internacionals 
en la facilitació de seminaris i grups de treball i és col·laborador pedagògic de la Cambra, l’UdA, 
l’UPF del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya i el European Youth Forum. Màster en 
Gestió de Conflictes: Mediació per la UB.

1. Entenent la comunicació
- Introducció a la comunicació en entorns de desacord
- Obstacles a una comunicació eficaç

2. Eines per facilitar la comunicació de decisions negatives
- L’escolta activa
- Empatia i assertivitat
- Entendre les pròpies reaccions als desacords

3. Estratègies de presa i comunicació de decisions

PROGRAMA

Liderar equips de treball significa prendre decisions i comunicar-les als seus membres 
o als superiors jeràrquics. Decisions com informar que no es renovarà un contracte, 
que degut a retallades pressupostàries no es pot dur a terme un projecte o que no es 
compliran els terminis de lliurament, són difícils de prendre i especialment de comunicar. 
Amb aquest taller els participants coneixeran diverses tècniques per comunicar decisions 
difícils de manera que els provoquin la menor angoixa possible i que es redueixi el risc 
de generar malestar o conflictes.

Pàg. 39   
CURS 28

Curs subvencionat per:


