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TALLER
La intel·ligència emocional i 
la imatge corporativa

Intel.ligència emocional Per Goleman la intel·ligència emocional 
és la capacitat per reconèixer sentiments propis i aliens, i l'habilitat 
per manejar-los. Considera que la intel·ligència emocional pot 
organitzar-se en cinc capacitats: conèixer les emocions i sentiments 
propis, manejar-los, reconèixer-los, crear la pròpia motivació, i 
manejar les relacions.
Els objectius del taller són promoure, impulsar i millorar la motivació 
i el tracte. Proporcionar als assistents els coneixements bàsics, 
eines, regles, tècniques, habilitats, competències i actituds 
emocionals que comportin adquirir unes habilitats socials i 
comunicatives per a un enriquiment professional i millora de la 
seva motivació i eficàcia.

Contingut
• La intel·ligència emocional
• L'actitud emocional
• Desenvolupament de la intel·ligència emocional
• Auto coneixement
• Autocontrol
• Auto motivació
• Les dificultats en la vida
• L’empatia
• Comunicació eficaç
• L’oient eficaç

Imatge corporativa. El camí cap a l’excel·lència no només és 
possible per a les empreses que aconsegueixen interpretar totalment 
les seves possibilitats reals de crear valor, sinó també per a les 
persones.
Uns dels aspectes claus que són fonamentals a l'hora d’apropar 
els clients, amics, familiars, etc. és la imatge corporativa; donar 
satisfacció a les demandes de valor, per acostar-nos i relacionar-
nos amb més eficàcia. 
Ens hem de fer les següents preguntes: Quina part del què un 
client compra és producte i quina és servei? És necessària 
l’excel·lència en el servei? Perquè es perd un client? On són, on 
s'han anat,...? I punts com la mediocritat, la presència, la 
responsabilitat, els compromisos, la comunicació, la publicitat, les 
icones, els colors, l’ambientació, el disseny,  l’accessibilitat, 
l’amabilitat, la credibilitat... Com els valorem?
I també cal preguntar-se: Per què perdem relacions amb amics, 
familiars, etc.?
Els objectius del taller són veure els factors que determinen una 
imatge corporativa, per apropar-nos als nostres clients potencials, 
amics, familiars, etc.

Contingut 
• La importància de la imatge
• Els seus codis, components, línies de actuació, protocols, estils
• Ser conscients de si la nostra imatge i RRHH ens ajuden a 
aconseguir els nostres objectius i com podríem millorar

A càrrec de: Antoni Estruch, assessor i professor d’EASEM (empresa especialitzada en l’assessorament, 
la formació i expert en comunicació empresarial), instructor del mètode Dale Carnegie Training Systems NY.
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Organitza:
Servei de Universitat i Societat del Coneixement

Inscripcions:
http://seuelectronica.terrassa.cat

Més informació:
www.terrassa.cat/coneixement

Dimarts 20 de novembre, a les 18 h
Sala d'actes de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 
ETSEIAT (c/ Colom, 11)

http://bit.ly/TLHQMi
http://www.terrassa.cat/coneixement

