
Sessió de creixement personal. Les emocions 
es contagien
Anna Soriano

Tècniques de comunicació verbal
Josep Salvat i Sangrà

Creixement personal com a base de l’èxit 
empresarial
Anna Soriano

Tècniques de comunicació no verbal
Josep Salvat i Sangrà

Dimecres 20 d’abril 1 De 12 a 14h

Dimecres 27 d’abril 1 De 12 a 14h

Dijous 21 d’abril 1 De 12 a 14h

Dijous 28 d’abril 1 De 12 a 14h

Farem aflorar capacitats i relacions invisibles. 
Identificarem quins elements intangibles afavoreixen 
positivament els nostres vincles afectius i quines 
estratègies ens poden ajudar a fomentar-los.

Objectius: 
•  Identificar el nostre potencial relacional.
•  Prendre consciència de l’impacte que 

generem en el nostre entorn.
•  Potenciar aquelles accions facilitadores que 

generen un impacte positiu.
• Organització de l’activitat en àrees claus, 

tasques i activitats.

En un món cada cop més dominat per la 
imatge, la comunicació verbal és sovint 
poc aprofitada. Però continua sent l’eina 
principal de relació, de pensament, de cohesió 
cultural, d’expressió artística, de transmissió 
de coneixement...i per això cal fer-ne un ús 
conscient i adequat.

Un projecte millora quan l’enriquim amb 
noves mirades, des de l’obertura i la suma 
de sinergies. En aquesta sessió observarem 
i practicarem com l’actitud col·laborativa 
potencia la creativitat i millora els resultats.

Objectius:  
•  Observar com la creativitat és la gran aliada 

en la gestió del canvi.
•  Identificar el elements que posem en joc 

per desenvolupar el nostre procés creatiu.
•  Explorar les avantatges de co-crear en 

equip per ampliar mirades i possibilitats.

La comunicació no verbal és el vessant més 
inconscient de la nostra comunicació. També 
és la primera que arriba als altres i la que 
condiciona la nostra imatge. Per això, la 
podem entendre com una clau de l’èxit social 
i professional. Si la utilitzem conscientment, 
aconseguim més fàcilment els nostres 
objectius. En aquesta càpsula veurem els 
fonaments d’aquesta comunicació silenciosa i 
com aplicar-los a la vida quotidiana.

El control econòmic de l’activitat
Alexandra Planella

Els principals productes financers
Alexandra Planella

Dimecres 6 d’abril 1 De 12 a 14h Divendres 8 d’abril 1 De 12 a 14h

El control econòmic de l’activitat. El quadre de 
comandament: concepte i utilitats.

Objectius: 
•  Com dur a terme el control econòmic de 

l’activitat.
•  El quadre de comandament com a eina de 

control de gestió empresarial.

Coneix les tipologies de productes financers 
per a l’empresa.

Objectiu: 
•  Valorar les opcions de finançament per la 

nostra empresa.

Comunicació verbal i no verbal:  
la victòria del llenguatge visual
Josep Salvat i Sangrà

Com parlar en públic de forma eficaç
Josep Salvat i Sangrà

Dimecres 4 de maig 1 De 12 a 14h Dijous 5 de maig 1 De 12 a 14h

I Els mitjans de comunicació, la indústria 
audiovisual, els videojocs o les xarxes socials 
són només un exemple de com la nostra vida 
està cada cop més condicionada per una cultura 
visual. L’escriptura canvia les seves funcions i es 
combina amb la imatge per produir missatges 
persuasius cada cop més complexos però més 
ràpids de rebre i impactants. En aquesta càpsula 
veurem els trets de la comunicació actual per 
entendre-la i saber com utilitzar-la.

Parlar en públic continua sent una de les 
grans vies de promoció professional i avui 
és imprescindible dominar les tècniques 
de l’oratòria presencial o virtual. Tenim 
i et donarem les eines per facilitar-te 
l’aprenentatge d’aquesta habilitat, i a més, fer 
que en puguis gaudir.

En aquesta càpsula t’ensenyarem eines per fer 
millors presentacions en públic, i que puguis 
gaudir fent una presentació.

FORMACIÓ
EN LÍNIA (Zoom)
Abril-Maig 2022

Escola de competències
i emprenedoria UdG



udg.edu/udgocupacio

Amb el suport de:

ocupacio@udg.edu

La fiscalitat de la persona treballadora 
autònoma
Celeste Senes

La contractació de personal:  
costos, bonificacions, etc.
Celeste Senes

Els documents del tràfic mercantil bàsic de 
l’empresa: factura, albarà, comanda, etc.
Celeste Senes

La regulació laboral del treball autònom
Celeste Senes

La contractació mercantil
Celeste Senes

Resolució de conflictes: arbitratge, mediació, 
serveis jurídics
Celeste Senes

Dimecres 11 de maig 1 De 12 a 14h

Dimecres 18 de maig 1 De 12 a 14h

Dimecres 25 de maig 1 De 12 a 14h

Dijous 12 de maig 1 De 12 a 14h

Dijous 19 de maig 1 De 12 a 14h

Dijous 26 de maig 1 De 12 a 14h

Coneixeràs el funcionament de les figures 
tributàries que afecten les persones 
treballadores autònomes: impostos d’IRPF 
i IVA amb exemples pràctics de càlcul i 
liquidació.

Aprendràs la regulació de la contractació 
laboral (règim general) dins el sistema de la 
Seguretat Social. Coneixeràs com funciona la 
cotització en el règim general, contingències 
protegides, costos, bonificacions, el full salarial 
i els contractes laborals. 

Aprendràs com elaborar la documentació 
empresarial, normativa per a la seva 
elaboració i validesa, i continguts mínims i 
recomanats. 

Coneixeràs la regulació laboral del treball 
autònom dins el sistema de la Seguretat 
Social, com funciona la cotització de les 
persones autònomes i les seves prestacions i 
drets específics per a determinats col·lectius 
com poden ser dones en situació de 
maternitat o de víctimes de violència de 
gènere.

Descobriràs els aspectes que ha de regular 
un contracte mercantil i la normativa per la 
que es regeix.

Coneixeràs els mitjans de resolució de 
conflictes dins el nostre ordenament legal. 
Descobriràs l’adequació de cadascun d’ells 
per a solucionar les diverses incidències 
en què ens podem trobar en el món 
empresarial.

https://www.udg.edu/ca/udgocupacio/escola-de-competencies/detall-activitats
https://www.udg.edu/ca/viu/udg-ocupacio-borsa-de-treball
https://twitter.com/UdGOcupacio
https://www.youtube.com/channel/UCrriG_qMCifhgRFALc1aTng
https://www.instagram.com/udgocupacio/
https://www.linkedin.com/company/udgocupacio/
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