
FORMADORA

Roser Montardit

INICI
4 de juliol de 2022

FI

08 de juliol de 2022
DURADA
20 hores

CALENDARI I HORARI
 4 de juliol (AULA VIRTUAL) 10-13.20h
5 de juliol (AULA VIRTUAL) 10-13.20h
6 de juliol (AULA VIRTUAL) 10-13.20h

7 de juliol (PRESENCIAL) 9-14h
8 de juliol (PRESENCIAL) 9-14h

MODALITAT
 Aula virtual (sincrònica) 

+ 2 sessions presencials

PREU
Formació subvencionada amb

inscripció gratuïta
Veure l'apartat condicions econòmiques

LLOC D'IMPARTICIÓ
La sessió presencial es realitzarà

al carrer dels Àngels nº 18, 4a
planta, de Barcelona

Abans del curs els participants rebran un mail
amb instruccions per accedir a la plataforma.

FINANÇAMENT
Formació Subvencionada pel

Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya 

Veure l'apartat condicions econòmiques

CONTINGUTS

 Aproximació al concepte de temps
 Característiques del temps
 El maneig del temps
 Causes de la pèrdua de temps
 Organització i productivitat personal
 Els principals models de productivitat personal
 Gestió del propi estat
 Un nou enfocament en la gestió del temps
 Aportacions de Stephen Covey a la gestió del temps
 Els lladres de temps
 Aprofitar els bioritmes personals
 Visites, cridades, Emails
 Reunions
 Multitasca
 Planificar i prioritzar
 Tasques elefant i tasques ratolí
 Procrastinació
 Delegar
 Les noves tecnologies: Facebook, Twitter, WhatsApp...

1.
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3.
4.
5.
6.
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10.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

DESTINATARIS
1-Treballadors en actiu
2-Autònoms
3-Persones en situació d’Atur inscrites a l’oficina de treball

OBJECTIUS
Objectiu general: 
- Conèixer i aplicar les tècniques d’administració del temps per aconseguir els
objectius. Objectius específics:
- Comprendre què entenem exactament per temps.
- Conèixer les seves principals característiques.
- Diferenciar entre la gestió de les tasques i dels objectius.
- Conèixer per què es perd el temps.
- Conèixer els principals models d'organització i productivitat personal.
- Administrar el seu temps i energia de manera més efectiva.
- Organitzar el seu temps i el flux de treball.
- Cuidar el seu nivell d'energia, mantenint-lo alt per poder aplicar tot l’après.
- Determinar en quin tipus d'activitats emprea el seu temps.
- Actuar amb proactivitat.
- Dissenyar els seus objectius conscientment.
- Tenir algunes idees sobre com mantenir-se actualitzat.
- Identificar els principals lladres de temps que consumeixen les seves energies.
- Reflexionar sobre quins són els motius pels quals cauen en algun o varis d’aquests
lladres de temps.
- Aprendre eines que els facilitin acabar amb ells.

GESTIÓ DEL TEMPS

Àrea: Habilitats Directives i Personals

99.06

FORMADORA

Roser Montardit. Llicenciada en Història. Postgrau en Organització i gestió
d'empreses culturals. Postgrau en Coaching integratiu. És formadora en competències
transversals, Orientadora Laboral, Formadora de formadors, Coach i coordinadora de
projectes formatiusi d'inserció laboral d'FP



INSCRIPCIÓ I CONDICIONS PER REALITZAR LA FORMACIÓ 

Còpia de les dues cares del DNI/NIE

Còpia de la nòmina (sencera) de dos mesos o un mes abans de l’inici del curs

Avaluació Inicial (us facilitarem model per mail)

Annex1 de dades personals (us facilitarem model per mail)

Còpia de les dues cares del DNI/NIE

Còpia d’un rebut d’Autònoms de dos mesos o un mes abans de l’inici del curs

Avaluació Inicial (us facilitarem model per mail)

Annex1 de dades personals (us facilitarem model per mail)

Còpia de les dues cares del DNI/NIE

Còpia del DARDO (document de sol·licitant de feina vigent en la data d’inici del curs) 

Avaluació Inicial (us facilitarem model per mail)

Annex1 de dades personals (us facilitarem model per mail)

Les sol·licitud d'inscripció a aquesta acció formativa cal fer-la a través del formulari que trobareu a la web de formació de la

FECC: http://blogs.escolacristiana.org/formacio/llistat-de-cursos/ (trobareu els cursos ordenats per àrea).
 

Un cop efectuada aquesta sol·licitud, ens posarem en contacte amb vosaltres al mail que consta en el vostre usuari (i que és el

que veureu en fer la inscripció), i us demanarem la documentació especificada més amunt. 

El període hàbil d’inscripció clourà tres dies abans de l’inici, o quan ja no quedin places disponibles.

Si el participant assisteix al 75% del curs i supera la prova final: APTE

Si el participant NO assisteix al 75% del curs o NO supera la prova final: NO APTE

Qui pot realitzar aquesta formació (i documentació requerida)

Treballadors en actiu 

 

Autònoms 

Persones en situació d’Atur (i inscrits com a demandants d’ocupació)

Inscripció

El procediment és el següent: 

La inscripció quedarà formalitzada en el moment que ens hagueu fet arribar aquesta documentació a l’adreça

formacio@escolacristiana.org (si queden places disponibles)
 

ÉS MOLT IMPORTANT QUE VERIFIQUEU L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC QUE US APAREIX EN LA INSCRIPCIÓ, I

QUE ÉS LA QUE TENIU ASSOCIADA AL VOSTRE USUARI DE LA WEB. En cas que l’adreça no sigui operativa, o en cas que

sigui una adreça @hotmail, no rebríeu les nostres comunicacions ni la confirmació d’inscripció. Davant del dubte, adreceu-vos a

l’apartat “Modificació de dades” de la nostra web, o bé pregunteu-nos. 

Cal evitar tota baixa posterior als 7 dies abans de l’inici del curs, ja que difícilment podrà ser substituïda, comportant així un

important perjudici per al col·lectiu beneficiari d’aquestes accions. En cas de baixes no avisades es tindrà en compte de cara a

futures sol·licituds de plaça a altres cursos.

Preu

Aquesta acció formativa està subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i pel Ministerio de Empleo y

Seguridad Social, i per tant és gratuïta per als participants.
 

Prova final i certificació

Cal fer una prova final del curs, que donarà dret o no al certificat d’aprofitament per part del participant.
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