SEMINARI
Com motivar
l’alumne?

Es tracta d’un seminari sobre motivació i dirigit als
professors.
En aquest seminari es pretén que el professorat surti reforçat en la
convicció que coneix les habilitats per aconseguir una excel·lent
interrelació amb els seus alumnes. Es resoldrà com abordar les
reticències i el poc interès que els alumnes mostren pels seus
estudis i es marcaran estratègies universals amb l’objectiu de
superar-les.

dirigit a
És un seminari adreçat als professors de segon de
Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior.

durada
Aquest seminari té una durada d’1 hora.

lloc
Es pot realitzar a la vostra escola o bé a les nostres
instal·lacions, situades a Terrassa.

cost
Aquesta activitat es realitza dins el marc
de promoció de la formació innovadora,
personalitzada i de qualitat de l’Euncet Business
School i no suposa cap cost per als participants.

Contingut
• Em conec? Qui sóc? Com em veuen els altres? DAFO personal Johari - Maslows.
• On està el meu límit? “Hi ha tres pautes bàsiques: prendre’s de
debò les coses que un fa, dedicar-se en cos i ànima a aconseguir
l’objectiu que un s’ha imposat, i convence’s que l’important a la
vida és acabar el que es comença”, Josef Ajram.
• Com liderar de forma empàtica i assertiva. Estils de lideratge i
qualitats.
• Empatia: guanyar empatia en les relacions interpersonals, tant
en l’àmbit privat com en el professional.

Ponent
XAVIER FALGAR

Més informació:
Mercè Arnero
Coordinadora Higher Education
secundaria@euncet.es

Tel. 93 547 60 66

www.euncet.es

CONSULTOR DE MÀRQUETING PERSONAL
És funcionari de carrera. Titulat Superior en
Protocol i Relacions Institucionals per l’Escola
Internacional de Protocol i la Universitat
d’Elx. Màster en Locució en Ràdio i Televisió
per l’EMIC. Analista de màrqueting personal
i professor de comunicació oral i d’habilitats
directives. Membre fundador de l’SCCIEP (Societat Catalana de
Comunicació i Estratègies Polítiques), ha treballat per al FC Barcelona,
conferenciant (UPC i col·laborador d’Euncet Business School).

