
 

dincat formació I C/ Joan Güell, 90-92 · 08028 Barcelona · Tel: 93 411 85 84 · aees@dincat.cat 

www.aeesdincat.cat 

 

 

 

 

OBJECTIUS 

L'objectiu principal d'aquest mòdul és adquirir i integrar les habilitats i recursos 

propis de la CNV, per tal d’aplicar al quefer professional, ja sigui a l’atenció 

directa com no. La possibilitat de posar-ho en pràctica no depèn ni del nivell 

de governament ni de que la resta de persones de l'empresa sapiguem de 

CNV. 

 

CONTINGUTS 

 
Unitat 1. Convivència i conflicte, acompanyament afectiu en equips de 

treball 

 La convivència i la cooperació 

 El conflicte i el problema 

 Conceptualització de l’acompanyament afectiu i aplicabilitat 
 

 
Unitat 2. Model CNV 
 

 Estructura 

 Bases 

 Components 
 

 
Unitat 3. Competències actitudinals necessàries 
 

 Escolta efectiva, concepte i pràctica 

 Empatia i autoempatia, com mostra comprensió i entendre’ns 

 

 

 

 

 

EINES I DINAMIQUES EN PCP (MÒDUL 1 ) 
COMUNICACIÓ NO VIOLENTA 



 

dincat formació I C/ Joan Güell, 90-92 · 08028 Barcelona · Tel: 93 411 85 84 · aees@dincat.cat 

www.aeesdincat.cat 

 

 
Unitat 4. Aplicabilitat en ambients d’alta complexitat: reunions, 

presses de decisions, acords 

 

 Gestió del canvi 

 Gestió de la negativitat (queixes, malestar, crítiques, enveges, autoritarisme) 
 

FORMADORS 

/ Nuria Sanchez 

: Directora del projecte Jo decideixo, Jo resolc.  

: Presidenta de l'associació diversitat i ciutadania.  

: Treballadora social i mediadora. 
 

DADES IMPARTICIÓ DEL CURS 

Dies: 3, 5, 10 i 12 de març de 2020 

Horari: de 9:30 a 14:30h. 

Lloc:  Centre Civic Pere IV. C/ Comandant Benítez, 6. 08028, Barcelona 

/ Total hores curs: 20h 

 

INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ Període de preinscripció: fins esgotar les places. 

/ Preu de la inscripció: 260 €  (formació bonificable) 

/ Per formalitzar la inscripció, cal: 

1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu al següent link (amb 

totes les dades que es demanen): Formulari d’inscripció 

2. Fer l’ingrés al compte de la Caixa:  

IBAN ES77 2100 0829 0702 0097 9228,  

amb el concepte: Nom participant + EINES1,  

i enviar el rebut de pagament, via mail a Roger Edo 

redo@dincat.cat 

/ Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Roger Edo: 

redo@dincat.cat 

*(No es considerarà inscrit el participant que no hagi formalitzat  

la matrícula d’acord amb aquestes instruccions: inscripció i pagament). 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2604912
mailto:redo@dincat.cat
mailto:redo@dincat.cat
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INFORMACIÓ D’INTERÈS 

/ Dincat AEES es reserva el dret d’anul·lar o canviar les dates del curs. 

L’avís sempre serà amb una setmana d’antelació abans de l’inici. 

/ A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament 

que acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit 

al 75% de les hores totals del curs. 

 

 

 

 

 

 


