Tècniques de negociació
Saps negociar o se’t mengen de viu en viu?

Negocia millor

23 i 25 d'octubre 2017

Inscriu-te
Preus
Membres del COAMB (col·legiats o
adherits) en situació d'atur
125 €
Membres del COAMB (col·legiats o
adherits)
185 €
Altres

235 €

16 hores lectives
2 sessions de tot un dia
Horari: de 9:30 a 18:30 h
Curs bonificable

T’has quedat bloquejat quan has demanat un
augment del sou? Quan et responen “NO!”, et
quedes sense marge de maniobra? No saps ni
per on començar quan has de fixar les condicions
a una empresa concessionària? Somies en poder
signar un acord global per acabar amb el canvi
climàtic?
Si has respost “Sí” a almenys una de les
preguntes, aquest curs és per tu.

El curs t'ajudarà a:
· Augmentar les teves habilitats com a negociador.
· Identificar els diferents estils de negociació per
tal d’adoptar la millor tècnica.
· Millorar la capacitat de gestió dels conflictes a
partir del treball de comunicació amb els altres.

CURS DIRIGIT A
Totes aquelles persones que en l’exercici de la seva pràctica professional o en la vida personal tenen
la responsabilitat de negociar.
ORGANITZEN:

Tots hem de negociar alguna cosa cada dia. Com vius la situació quan et trobes l’altra persona davant: com
una competició o com un repte de col·laboració? Tens clara la teva intenció quan negocies?
Aquest curs vol ajudar-te a augmentar les teves capacitats negociadores a partir d’enfortir les teves habilitats
comunicatives i de coneixement del teu estil de negociació, de millorar la teva capacitat per preparar una
negociació i saber arribara acords, i saber avaluar amb més exactitud els resultats de les negociacions que portes
a terme.

Programa
Dia 1 · Dilluns 23/10/2017
Sessió 1 - Perquè em proposes negociar quan en realitat vols imposar?
Presentarem els conceptes bàsics de la negociació, i començarem a preparar el camí per aconseguir un objectiu
fixat que només podem aconseguir amb la col·laboració de l’altre.
Sessió 2 - La caixa d’eines del negociador.
Descobrirem i posarem en pràctica les habilitats claus del negociador. Tant si optes per un win-win o per masegar
a l’altre, val la pena dominar unes eines clau: saber escoltar més que dominar l’argumentació, la capacitat de
saber preguntar, i la creativitat per trobar un terreny d’entesa o una solució que et beneficiï més.
Dia 2 · Dimecres 25/10/2017
Sessió 3 - La preparació.
No n’hi ha prou en mirar les pelis de negociadors. Si no tens clar quin és el problema, quin objectiu et fixes,
quines són les línies vermelles i com reaccionar davant l’estil de negociació dels altres actors...val més que et
quedis a casa.
Sessió 4 - Negociar per aconseguir objectius ambientals.
Més enllà dels objectius personals o de la teva empresa, també podem negociar com millorar la protecció del
medi ambient . Tindrem una visita especial per explicar-nos com es negocia a les Nacions Unides per reduir el
canvi climàtic. I ho posarem en pràctica!
Metodologia
En aquest curs combinarem la teoria amb la pràctica: hi haurà exposició de continguts per part del docent però
també exercicis individuals, treball en grup i simulacres de negociació.
Docents
Jordi Recordà Cos, ambientòleg i cofundador d’INSTA - Serveis Jurídics ambientals, està format en tècniques de
negociació, comunicació i gestió de conflictes. Ha participat en la gestió de diversos conflictes ambientals.
Anna Pérez Català, ambientòloga experta en canvi climàtic, i col·laboradora d'INSTA, ha participat en diverses
cimeres internacionals de negociació de canvi climàtic.

Lloc de realització
Seu del COAMB. C/ Muntaner, 81, 6è 1a,
Barcelona. Com arribar : Metro L1 (Universitat),
L5 (Hospital Clínic).

Certificat
Els alumnes que assisteixin al 80 % de les hores lectives
del curs obtindran un certificat d'assistència emès pel
Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB).

Dubtes? Contacta'ns a escola.formacio@coamb.cat o al 93 304 21 09
Si et plau, no imprimeixis aquest fulletó si no és totalment necessari

Inscriu-te

