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SESSIÓ 1

LES 4 PÍNDOLES DEL COMERCIAL

2h 

Durada total                                                    

Habilitats de presentació i comunicació per a la negociació

Títol proposta formativa 1:

ADREÇAT A: A tot l’equip de l’empresa, professionals i privats.

OBJECTIUS: Aprendre a desenvolupar i fer presentacions que convencin i arribin a la gent.
Conèixer els diferents estils d’interlocutors que podem tenir i les estratègies per connectar amb 

ells. Aprendre a negociar amb eficàcia en diferents situacions. Com millorar la persuasió en les 
nostres presentacions i el resultat de les negociacions.

METODOLOGIA: Habilitats personals i professionals. Amb una metodologia eminentment 
pràctica i d’aplicació immediata.

RECURSOS: Full d’avaluació



LES 4 PÍNDOLES DEL COMERCIAL

1.- Anàlisi de continguts comunicatius 

- Missatge: Importància d'una idea única i rellevant.
- Forma creativa del missatge: Mecanismes d'impacte per fer la idea interessant

- Llenguatge: La correcta elecció del llenguatge en funció de l'audiència

2.- Anàlisi d'habilitats comunicatives

- Percepcions generades: la importància d'allò que capta la gent
- To, ritme i modulació de la veu

- Comunicació no verbal
- Contacte amb l'audiència: com captar la reacció de la gent

- Persuasió: Intentar convèncer vs mostrar-se convençut

Programa del curs

+ pràctica individual



LES 4 PÍNDOLES DEL COMERCIAL

3.- Principis de negociació

- Negociació competitiva vs negociació cooperativa.
- Desitjos declarats vs necessitats ocultes.

- Gestió de la informació:
·Informació compartida
·Informació reservada
·Informació amagada
·Informació perduda.

- Actituds en la negociació: defensiva, respectuosa o sinèrgica.

4.- Anàlisi d'estils personals

- Com descobrir l'estil del meu interlocutor i com comunicar- m'hi amb eficàcia.

5.- Comunicació i negociació

- Quines actituds m'apropen i quines actituds em distancien del meu interlocutor.

Programa del curs

Simulació
+ pràctica per equips



SESSIÓ 2

LES 4 PÍNDOLES DEL COMERCIAL

2h 

Durada total                                                    

Gestió de marquèting i Comunicació Empresarial

Títol proposta formativa 2:

ADREÇAT A: A tot l’equip de l’empresa, professionals i privats. 

OBJECTIUS: L’objectiu d’aquest curs és adquirir les habilitats professionals necessàries per 
assistir a la definició, organització, difusió i supervisió d'accions promocionals i esdeveniment, de 
plans de màrqueting i comunicació, i realitzar activitats auxiliars d'organització i seguiment al pla 
de mitjans, per llançar i perllongar l'existència de productes, serveis i marques, reforçant la imatge 

de l'organització. 

METODOLOGIA: Habilitats personals i professionals. Amb una metodologia eminentment 
pràctica i d’aplicació immediata.

RECURSOS: Full d’avaluació



LES 4 PÍNDOLES DEL COMERCIAL

1.- Investigació de mercats

2.- Publicitat, Promoció i Relacions Públiques

3.- Planejament i Desenvolupament de productes

Programa del curs

+ pràctica individual



LES 4 PÍNDOLES DEL COMERCIAL

4.- Recerca i Desenvolupament de Productes

5.- Distribució - "Trade Màrqueting"

6.- Tu ets la teva pròpia marca

Programa del curs

+ pràctica per equips

Simulació



SESSIÓ 3

LES 4 PÍNDOLES DEL COMERCIAL

2h 

Durada total                                                    

Tu també pots ser el teu propi “Community Manager”

Títol proposta formativa 3:

ADREÇAT A: A tot l’equip de l’empresa, professionals i privats

OBJECTIUS: Davant la necessitat de les organitzacions d'adaptar-se al nou paradigma de la 
comunicació que suposa l'eclosió de les xarxes socials és important saber destriar les infinites 
possibilitats que ens brinden les aplicacions digitals i quina és la millor forma de fer arribar el 
nostre missatge corporatiu . 

METODOLOGIA: Habilitats personals i professionals. Amb una metodologia eminentment 
pràctica i d’aplicació immediata.

RECURSOS: Full d’avaluació



LES 4 PÍNDOLES DEL COMERCIAL

1.- Donar a conèixer el fenomen de les xarxes social s i la web social

2.- Estudiar el canvi de paradigma comunicatiu i l'a parició de la reputació digital

3.- Formar-se en la concepció i execució de plans estr atègics oberts

Programa del curs

+ pràctica individual



LES 4 PÍNDOLES DEL COMERCIAL

4.- Conèixer la gestió de comunitats virtuals i la vi nculació entre el món digital i 
l'analògic

5.- Analitzar casos d'èxit de gestió de comunitats vi rtuals

6.- Assolir una experiència pràctica en la comunicac ió corporativa 2.0

Programa del curs

+ pràctica per equips

Simulació



SESSIÓ 4

LES 4 PÍNDOLES DEL COMERCIAL

2h 

Durada total                                                    

El cos diu el que la ment sent. El poder de la comunicació no verbal

Títol proposta formativa 4:

ADREÇAT A: A tot l’equip de l’empresa, professionals i privats.

OBJECTIUS: Sabem el què diem, però sabem com ho diem? Constantment estem comunicant, 
però en som conscients? La comunicació no verbal és l'intercanvi d'informació a través de l'entorn 
físic, l'aparença física i la conducta no verbal.

El curs té per objectiu dotar als assistents de les eines i tècniques necessàries per conèixer la 
millor forma d’utilitzar el llenguatge verbal i no verbal en diferents entorns per aconseguir una 
comunicació efectiva però posant en èmfasi la importància de la Comunicació no verbal en la 
nostra vida tant a nivell personal com professional. 

METODOLOGIA: Habilitats personals i professionals. Amb una metodologia eminentment 
pràctica i d’aplicació immediata.

RECURSOS: Full d’avaluació



LES 4 PÍNDOLES DEL COMERCIAL

1.- Introducció al món de la comunicació

- Què és la comunicació
- Definicions i teories                 

- No és possible no comunicar

2.- La comunicació no verbal: molt més que paraules

- Origen
- Funcions

-Parts de la comunicació no verbal     

3.- El poder de la CNV

- Quinèsia
- Proxèmia
- Hàptica

- Cronèmia
- Parallenguatge

Programa del curs

+ pràctica individual



LES 4 PÍNDOLES DEL COMERCIAL

4.- El llenguatge del Comportament

- El talent a través dels colors
-El nostre perfil comunicador

- La imatge corporativa

5.- Em menteixen?

- Els quatre gestos que ens delaten
- Els micromoviments

- Recomanacions

Programa del curs

+ pràctica per equips

Simulació



LES 4 PÍNDOLES DEL COMERCIAL

Marta Carreras i 
equip

Sala Auditori 
COAC Lleida

19:00h-21:00h19 i 26 de setembre, 3 i 10 
d’octubre (DILLUNS)

PROFESSORATLLOCHORARIDATES

Calendari



LES 4 PÍNDOLES DEL COMERCIAL

8hGratuïtCurs

HORESPREU/COL·LEGIATCONCEPTE

Tarifes

8h120€Curs

HORESPREU/ALUMNE EXTERN CONCEPTE

8h80€Curs

HORESPREU/ AMICS COL·LEGICONCEPTE

2h30€1 Sessió

HORESPREU CONCEPTE

2h20€1 Sessió

HORESPREU CONCEPTE

PREU COL·LEGIAT

PREU AMICS COL·LEGI I EMPRESES COL·LABORADORES

PREU ALUMNE EXTERN

* Bonificació de 40€ per haver cofinançat el llibre del 90è aniversari



LES 4 PÍNDOLES DEL COMERCIAL 

consiliumdsie@gmail.com @a_consilium 628.465.227                www.aconsili um.com

Adreça electrònica:           Compte twitter:         Telèfon:  :                         Web:

Marta Carreras

Nom i cognoms:

Formadora

• CEO de l'empresa Newcarber S.L., de Noves Tecnologies. Consultora i Formadora empresarial a Aconsilium
(Organització, Desenvolupament i Creixement del negoci).

• Professora d’Oratòria i Debat a la Escola Universitària del Maresme (TecnoCampus) adscrit a la Universitat 
Pompeu Fabra. 

• Mestratge especialitzat sobre la Unió Europea per l'Escola d’Administració Pública de Catalunya, Ministeri 
d'Afers Exteriors i delegació Generalitat de Catalunya davant la UE. Estudiant de Grau de Dret i Ciència 
Política a la UOC amb especialització de Dret Públic i Moviments Socials i Política Institucional per la UPF.

• Formadora en Habilitats Directives. Especialitzada en Oratòria, Debat i Comunicació no verbal (CNV).

• Experta en Oratòria, en Inteligència Emmocional (IE) i Programació Neurolingüística (PNL) per l’Escola 
Europea d’Oratòria

Millor Formadora de les Joves Cambres de Catalunya el 2014
Semifinalista amb l’equip de Debat de la Universitat Oberta de Catalunya el 2011
Guanyadora del Concurs Nacional de Debat de la Junior Chamber International el 2008


