
ACONSEGUIR MÉS AMB MENYS

· Dates i horaris: 5 de desembre, de 9 a 13.30 h i de 15 a 18.30 h
· Durada: 8 hores
· Dirigit a: tots els professionals que desitgin adquirir eines per augmentar el seu rendiment laboral.
· Objectius: adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar aquelles habilitats que 

potenciïn en els participants la capacitat d’obtenir una major satisfacció i rendiment, mitjançant 
l’adequada gestió del seu temps i, per tant, de la seva vida en funció dels seus objectius 
específics. Transmissió d’eines pràctiques i senzilles d’aplicació immediata que ens permetin 
millorar la nostra gestió del temps.

· Preu: 165 ¤. Inclou tota la documentació i el certificat d’assistència de la CCIS.
· Col·laboració tècnica: Josep Mas Font, Llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per 

ESADE. Professor col·laborador, d’ESADE, EAE, la UB i la Universitat Politècnica de Madrid 
(CEPADE). Col·laborador de Gamma Management.

- La importància del temps en la nostra vida personal i professional

- La rellevància de l’actitud en la gestió del temps. Canvi d’hàbits

- L’energia mental. Començar el dia positivament

- La importància de tenir objectius clars

- Requisits que han de complir els objectius

- El procés de fixació d’objectius (Brian Tracy)

- Anàlisis de la utilització del nostre temps i aprofitament del mateix

- Reflexions sobre la utilització del nostre temps

- Planificació i programació: el seu impacte. Plans mensuals, setmanals i diaris

- Establiment de prioritats
 · Avantatges d’establir prioritats.
 · Principi de W. Pareto (80/20): el 80% dels nostres resultats depenen del 20% 

del nostre temps.
 · Diferenciació entre urgent i important.
 · Mètode A/B/C/D: sistema pràctic per establir prioritats.
 · Comenci pel que és important i incòmode.
 · Importància i aprofitament de la corba de rendiment.
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- Els lladres del temps i com tractar-los (interrupcions, telèfons, e-mails, desordre 
a l’oficina, viatges…)

- L’adequada delegació de funcions i tasques. Aconseguir més amb menys

- Eficàcia Professional

- Eficàcia en la gestió de reunions

- La paperassa, com gestionar-la

- La necessària dedicació de temps segons la nostra pròpia reflexió

- Síntesi, conclusions i pla d’acció
 ·             Desenvolupament del pla d’acció de millora individual amb els temes a aplicar 

d’immediat a la pràctica. Col·laboració i assessorament per part del 

formador-facilitador.
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