FORMACIONS PROGRAMA BAIX
EMPORDA DONA I TERRA
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

FORMACIONS BAIX EMPORDÀ DONA I
TERRA
COACHING
EMPODERAMENT
DONES SECTOR
AGROALIMENTARI

MONICA ALDEGUNDE –
Coach ontológica transformacional
Acompaña a personas a empoderarse,
a establecer y conseguir objetivos reales,
a pasar a la acción y transformarse

MASTER CLASS
GESTIÓ DEL
TEMPS

FORMACIÓ GESTIÓ
COMERCIAL

MIREIA CANAL –
Experta en dirección comercial y
marketing.
Formación y sensibilidad comercial a la
dirección de la empresa

CALENDARI FORMACIONS
SETEMBRE
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

OCTUBRE
DIJOUS
1

DIVENDRES
2

DILLUNS
3

9:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30

DIMECRES
5

NOVEMBRE
DIJOUS
6

DIVENDRES
7

5

6

7

8

9

10
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12

13

14

12

13

14

15

16

17
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20

PRESENCIAL: PUNT
DE PARTIDA
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9:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30

20

21

22

23

24

PRESENCIAL: EL
MEU CAPITAL
COMPETENCIAL

26

27
ONLINE- REVISAR EL
TERRENY

25

29

30

31
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ONLINE GESTIONAR EQUIP I
RELACIONS
INTERPERSONALS

FORMACIÓ
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28
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9

FORMACIÓ
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PRESENCIALCREANT XARXA

9:30-10:30
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12:30-13:30

DILLUNS
31
FORMACIÓ
GESTIÓ DEL
TEMPS

OUTDOORPOTENCIAR
L'AUTOLIDERATGE
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12:30-13:30
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4
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FORMACIÓ
GESTIÓ
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22
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CLOENDA

CONTINGUTS DEL COACHING
Sessió 1 ( Dimarts 13 de Setembre):
Punt de partida. Els preparatius. Identificant la meva
llavor.
Sessió presencial:
Punt de partida. El meu recorregut personal fins ara: on soc i
cap a on vull dirigir-me?
Connectem amb el somni, la il·lusió i els valors que ho
sustenten. Ens donarem permís per aquest viatge iniciàtic i
coneixerem a les companyes de l’aventura, crearem vincle,
farem equip!
En aquesta sessió farem l’avaluació inicial.

Sessió 2 ( Dimarts 20 de Setembre)
Els meu capital competencial. Identificar competències
personals i professionals. Definir el meu objectiu
professional
Sessió presencial
Identificarem els nostres cercles de poder i d’influència,
potenciant la proactivitat en les nostres accions.
Identificarem les oportunitats i amenaces de l’entorn per tenir-les
presents i veure com les podem potenciar o minimitzar.
A la vegada, posarem atenció a tots els nostres punt forts com a
professionals i identificarem les zones de millorar per definir el pla
d’acció de desenvolupament competencial.

CONTINGUTS DEL COACHING
Sessió 3: Dimarts 23 de setembre
Revisar el terreny. Gestionar les pors i creences limitadores
Sessió online
Creix la il·lusió però també creix la por, ja que ens endinsem en zona
incerta. Escoltarem les nostres emocions, com estan interrelacionades
amb el nostres pensaments i cos. Ens donarem permís per sentir-les, els
hi donarem una sortida emocionalment ecològica i entendrem el seu
missatge. Farem que les emocions siguin les nostres aliades, buscant la
coherència entre allò que pensem, sentim i fem. Observarem
quines etiquetes ens posem i el poder del llenguatge.
Identificarem les creences limitadores que ens acompanyen,
fomentant un diàleg amable amb nosaltres mateixes.
Transformarem el llenguatge limitant en possibilitador.
Buscarem l’equilibri entre tots els nostres rols com a dona per gaudir de
cada un d’ells.

Sessió outdoor: Dimarts 4 d’Octubre
Potenciar l’autolideratge
Sessió presencial
A través del simbolisme de la mitologia grega, de les deesses,
identificarem diferents arquetips femenins i observarem amb quins
ens sentim més identificades i quins voldríem potenciar, buscant
l’equilibri entre l’acció i la cura cap a nosaltres i el nostre entorn. Ens
farem aliades de la nostra naturalesa cíclica i connectarem amb la
creativitat i la intuïció.
Continguts
v Els 7 arquetips femenins.
v Autolideratge femení.
v L’equilibri intern entre demanda i necessitats
v Dones CAPA (Creatives, Autònomes, Pacífiques i Amoroses).
Elements clau: autoconeixement, autoconfiança, autobservació,
empoderament femení, capacitat intrapersonal.

CONTINGUTS DEL COACHING
Sessió 4: Dimarts 11 d’Octubre
Creant xarxa. Establir relacions de confiança
amb l’entorn
Sessió presencial
És important cuidar l’equip i la comunicació, ja
que són els intangibles que ens faran sentir-nos
acompanyades en aquest repte. Analitzarem els
nostres estils de lideratge, la nostra pròpia veu.
Com ens relacionem amb nosaltres, els/les altres i el
món. Connectarem amb el nostre lideratge
transformador a través també de la dansa amb
l’altre/a.

Sessió 5: Divendres 21 d’Octubre
Gestionar l’equip i les relacions interpersonals
Sessió online
A l’hora de fer un viatge és molt important triar bé els/les nostres
acompanyants, saber identificar qui del nostre entorn fa un paper d’aliat i qui
de boicotejador, els dos papers faran la seva funció. D’altra banda, també haurem
de decidir si volem viatjar soles o en equip, o en quins moments soles i en quins
en equip. Crear sinergies amb el nostre entorn pot ser un gran impuls en
moments difícils, juntes podem arribar més lluny.

CONTINGUTS DEL COACHING
Sessió 6: Divendres 28 d’octubre
El meu projecte professional / personal
Sessió presencial:
En aquesta última sessió, cada participant tindrà el seu espai per presentar el seu
projecte i objectius futurs.
Serà una sessió de mentoring també on les empresàries puguin donar consells i
explicar la realitat que es van trobar elles a l’hora d’arrencar els seus projectes.
Es proposarà pla d’acció per seguir avançant.

CONTINGUT MASTER CLASS GESTIÓ
DEL TEMPS
Beneficis de la màster Class

Gestió del temps 8h

Focalització
Gestió definida i ordenada
Objectius a mig-llarg plaç

1. Tenir clars els objectius
2. Definir què és urgent i què és important
3. Tenir en compte les dates límit
4. Assignar temps a l’organització de les tasques i
les funcions a desenvolupar
.5. Assignar temps a cada tasca
6. Planificar reunions amb temps
7. Identificar els lladres de temps

CONTINGUT DE LA FORMACIÓ DE
GESTIÓ COMERCIAL
Beneficis de la formació

Gestió comercial 12h

Estratègia definida
Enfoc a resultats
Gestió comercial interna treballada

1. Investigació Comercial
2. Polítiques de màrqueting més idònies
3. Arbre del Desenvolupament (comunicació,
preu, producte, distribució i servei post-venta)
4. Gestió comercial interna (zones, rappors, fitxes
clients..)
5. Marxandatge i distribució
6. Suports informàtics i estructura informàtica

