
Cursos 2017 

LA COMUNICACIÓ COM A EINA 
ESTRATÈGICA  

 

“La forma en que ens comuniquem amb els altres i amb nosaltres mateixos, 
determina la qualitat de les nostres vides” Anthony Robbins. 



El curs està dirigit a persones: 

• Empresàries 

• Directives  

• Comandaments intermedis 

• Emprenedores 

• I professionals, en general,  que vulguin millorar la 
seva comunicació 

 

 



Objectius del curs: 

 Adquirir una formació global per millorar el poder comunicatiu, tant intern com 

extern, per l’obtenció de resultats desitjats. 

 Desenvolupar tècniques adequades per comunicar-se amb claredat i eficàcia. 

 Prendre consciència del llenguatge corporal per interpretar millor el llenguatge 

verbal.  

 Aprendre a preparar continguts verbals i escrits, d’acord amb el resultat que es vol 

obtenir.  

 Practicar tècniques d’assertivitat i llenguatge positiu per a la la resolució de 

conflictes. 

 Apoderar la veu per connectar amb qui ens escolta.  

 Adquirir confiança en qualsevol format  d’exposició (presentacions, ponències, 

reunions, conferències...)  



Programa Comunicació   
I. L’impacte de la comunicació no verbal 

1. La comunicació corporal i el seu llenguatge en el món de l’empresa 

 Les postures de poder 

 L’art de les encaixades 

 De la presència i de com dominar els moviments corporals 

2. Els senyals de propietat en l’oficina. 

3. Les eines del canvi: les preguntes potents, l'assertivitat, el llenguatge positiu, el 
feedback i el rapport. 

4. Recursos per influir a través de la veu.  

5. Tècniques per negociar en trucades telefòniques o videoconferències. 

6. Eines per dominar una presentació. De peu i asseguda. 

 

 

 

 



Programa Comunicació 
II. L’art d’influenciar a través de la paraula  

1. Els components del missatge: de la idea al resultat desitjat. 

2. Com crear presentacions que cridin l’atenció i convidin a la participació. 

3. Eines per construir texts àgils, neutres  i directes.  

4. El ritme i les transicions en comunicació escrita. 

5. Tècniques per aprendre a escollir el to i l’objectiu del missatge de correu 
electrònic. 

6. Com fer un informe persuasiu. Estratègies per elaborar un projecte de futur. 

7. Com redactar una carta per enfortir relacions amb el client. 

8. Tips periodístics per l'elaboració de newsletters, notes de premsa i altres 
elements de comunicació corporativa. 



Metodologia 

  

 El curs és eminentment pràctic. Les sessions inclouen simulacions 
quotidianes i casos reals dels participants. 

 Es facilita informació i eines sobre cada àmbit de la comunicació verbal i 
corporal, a través de material imprès i digital.  

 El curs es basa en aplicar els coneixements adquirits en el 
desenvolupament de l’acció. 

 Es facilitarà un informe de feedback a cada participant amb les millores 
assolides i els àmbits a seguir treballant.   

 



Esther Sardans i Sató 
 
• Experta en comunicació, periodista i comunicadora. 
• Trainer en Lideratge de Consciència. 
• Formació i assessorament en habilitats comunicatives i 

estratègies de comunicació per empreses, institucions i 
centres d’ensenyament. 

• Assessora en comunicació com a coach d’esdeveniments. 
• Formadora en comunicació de comandaments del cossos de 

seguretat de Catalunya. 
• Formadora en cursos sobre periodisme i producció executiva 

en mitjans de comunicació. 
• Cap de comunicació del Departament de la Vicepresidència 

del Govern de la Generalitat (2009-2011) 
• Directora i locutora de programes de ràdio i conductora de 

magazins de televisió.  
 

 
 
 

Formadora 



Dates i horaris 

Lloc: Gremi de Fabricants de Sabadell  
(c/ Sant Quirze, 30 – 08201 Sabadell) 
 
Durada del curs: 
8 sessions de 3 hores  
 
Dates: 
26 de juny 
03 , 10, 17 de juliol 
18, 25 de setembre  
02, 09 d’octubre 
 
Dilluns de 13:00 a 16:00 h. (amb lunch inclòs) 
 
Preu pels socis de Gremi: 312 euros 
Preu pels socis de Texfor: 384 euros 
Preu per no socis: 480 euros (descomptes 20% a 
partir del segon inscrit de la mateixa empresa) 
 
Inscripció oberta fins el dia 19/06/2017 
Informació i matrícula: formacio@gremifab.org  
Tel.: 937450944 
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