
Amb el suport del Departament d’Empresa i Coneixement i el cofinançament del FSE. 

 

Si vols millorar les teves competències emprenedores et proposem un taller on mitjançant dinàmiques 

de  coaching grupal aprendràs com obtenir màxim rendiment dels teus recursos personals. 

 

En una primera sessió, a través d’exemples i exercicis pràctics, es treballarà, entre d’altres, 

l’autoconfiança, la gestió de la por, la motivació i el canvi personal. L’objectiu de la sessió és que 

apliquis de forma immediata  els aprenentatges adquirits. En la segona sessió analitzarem l’experiència i 

els resultats obtinguts amb les noves eines personals, així com els dubtes i limitacions amb que t’has 

trobat. 

 

Les sessions es programen amb una setmana de diferència per facilitar l’assoliment i pràctica dels 

continguts  i optimitzar l’ utilitat del taller.  

 

 
          Curs impartit per Ana Ventosa, coach i formadora especialitzada en desenvolupament personal. www.avcoach.es  

Dirigit a persones emprenedores amb una idea de negoci o que 

tenen una empresa en funcionament amb menys de tres anys 

d’antiguitat. Sessió gratuïta. Places limitades, cal inscripció 

prèvia. Per assistir a la sessió caldrà formalitzar la inscripció i 

presentar el DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de 

renovació). En cas de resident comunitari, caldrà presentar el 

passaport o document d’identitat del país d’origen i la carta verda. 

Les persones que accedeixin al servei per primera vegada 

enguany, que es trobin en situació d’atur, hauran de presentar el 

DARDO. Girona Emprèn no podrà admetre a cap persona que 

vulgui accedir al servei sense la presentació de la 

documentació requerida. En cas d’impuntualitat, el servei es 

reserva el dret d’accés a l’aula. Cal avisar amb suficient antelació 

en cas de no poder assistir. 

Més informació:   

Tel. 972 104 316  

C/e:  gironaempren@ajgirona.cat  

 Inscripcions a:  

www2.girona.cat/gironaempren_formacions 

 

 

 

 

 

FORMA’T EN...  

Eines per millorar l’efectivitat personal 

11 i 18 de juny de 2019 

de 9.30 a 13.30 h 

http://www.avcoach.es/
http://www.avcoach.es/
http://www.avcoach.es/
http://www.avcoach.es/
http://www.avcoach.es/

