“FORMANDO LÍDERES: o autocoñecemento e as
competencias directivas”

Presentación

Nun entorno empresarial tan dinámico e competitivo como o actual, non basta con ter
coñecementos técnicos. Hoxe en día valórase cada vez máis, que as persoas que forman
parte das organizacións desenvolvan e potencien competencias ou habilidades conductuais
que favorezan a súa efectividade profesional.
Esta acción formativa está orientada a potenciar os coñecementos, habilidades e
actitudes requeridas para o desempeño eficaz de tarefas de xestión e dirección obtendo o
máximo do capital humano do noso equipo de traballo ou organización.

Obxectivos

 Capacitar aos asistentes sobre a función de dirección na organización dende a
perspectiva das relacións humanas.
 Reflexionar sobre o novo papel de líder que se precisa desempeñar na actualidade
e diferenciar os distintos estilos de dirección que se deben adoptar en cada
circunstancia.

 Coñecer diferentes ferramentas de motivación, comunicación, delegación,
formación e desenvolvemento, etc. E valorar o impacto de ditas ferramentas sobre
a calidade, a implicación e o ambiente de traballo.

Páxina 1 de 4

Programa (16 horas)

1.- Os cambios e a necesidade de adaptarse a eles
2.- Habilidades de comunicación
3.- Traballo en equipo
4.- Dirección de equipos de traballo
5.- Liderazgo
6.- Delegación
7.- Motivación e implicación

Horario, datas e lugar de celebración
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Horario de mañá: 9:30 – 14:30 horas
Horario de tarde: 16:00 – 19:00 horas
Aula de Formación
Casa Jimena y Elisa Fernández de la Vega
Rúa Casas Reais, nº 8 – 2º, Santiago

Destinatarios

Emprendedores, xente de empresa, membros da comunidade universitaria e público
en xeral interesado nesta temática.
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Metodoloxía
A

metodoloxía

a

seguir
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desta

acción

formativa

será

eminentemente práctica e participativa e compatibilizándose a aprendizaxe teórica coa
realización de exercicios prácticos e simulacións.

Docente
AVELINO CERDEIRA PENELAS

Licenciado en Psicoloxía, especialización Psicoloxía do Traballo e das Organizacións, pola
USC. Máster en Organización e Dirección de RRHH. Escola de Negocios Caixanova.
Conta cunha ampla e recoñecida experiencia como consultor e formador especializado en
Recursos Humanos e Habilidades Directivas.
Actualmente é Socio Consultor de IMPROVIA, S.L.

Prezo
As empresas vinculadas a UNINOVA, UNIRISCO e EMPRESA CONCEPTO poderán
beneficiarse da realización deste curso de forma gratuita.



150 € membros da comunidade universitaria
175 € público en xeral

(Prezo real do seminario por alumno: 210 €)



As empresas vinculadas a UNINOVA, UNIRISCO e EMPRESA CONCEPTO únicamente deberán ter
en conta á hora de realizar a matrícula da acción formativa o punto nº 1 do seguinte apartado.
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Matrícula
PRAZO DE INSCRICIÓN: do 25 de febreiro ao 17 de marzo de 2009
Para formalizar a matrícula deberase seguir a seguinte secuencia de pasos:
1.- Cumprimentar a “ficha de inscrición” e remitila á seguinte dirección de correo
electrónico: enu@usc.es
2.- Cando se confirme a inscrición (será vía mail ou vía telefónica), non antes, ingresar
no prazo de dous días seguintes, a cantidade a pagar no número de conta abaixo indicado.
3.- Inmediatamente formalizada o ingreso deberase enviar por fax ao número 981 54
70 77, unha copia do xustificante da transferencia bancaria realizada dirixida a
ESCOLA DE NEGOCIOS UNIEMPRENDE. Tamén se admite o envío da citada copia
escaneada ao seguinte correo electrónico enu@usc.es, ou a entrega en man na dirección
abaixo indicada (Contacto Iria Fontela Fernández).
4.- Recibidos a ficha de inscrición e o xustificante, confirmarase mediante correo
electrónico ou vía telefónica a súa matriculación no seminario.

Información
Nº DE CONTA

CONCEPTO

2091 0387 40 3110000209

CURSO UNIEMPRENDE

Caixa Galicia
Pavillón Estudiantil. Campus Sur. Santiago de
Compostela

“Formando líderes”

℡

900 100 981 / 981 59 44 88, ext. 16258
@

enu@usc.es

Edificio Cactus, Campus Sur, 15782, Santiago de Compostela
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