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Aquest dijous pots aprendre, a 
través de jocs, com millorar les 
relacions personals dins la teva 
empresa. Ja t'hi has apuntat?   

 
El CEEILleida oferirà aquest dijous, 12 de juliol, entre les 10:00 i les 14:00 hores, la càpsula 

formativa Coneix, experimenta i comparteix les noves estratègies de Harvard per 

a la teva empresa, una sessió que aplica el sistema Valors Autocoaching, un joc didàctic 

i divertit que fa millorar les relacions personals i aporta somriures i connexions que reforcen 
l’actitud i comportament per afrontar els reptes. La sessió va a càrrec de Joan Josep Vergé 
Oms, entrenador emocional. 

 



  

 

Curs intensiu sobre com ser més 
productiu a la teva empresa, 
dimecres 18 de juliol al CEEILleida 
 
L'aula de formació del CEEILleida acollirà el dimecres 18 de juliol un taller de planificació i 
organització per poder ser més productiu en la teva empresa. Està organitzada per la 
consultoria Torres i Associades i, pel fet d'estar instal·lats al CEEILleida, compteu amb un 
descompte en la inscripció del 40% del preu inicial, és a dir, que dels 125 euros que costa 
el curs, només en pagareu 75.  
Els objectius d'aquest curs intensiu, que es farà de les 9 del matí a les 5 de la tarda, són: 
 
1. SER MÉS PRODUCTIU: FER MÉS AMB MENYS. 
 
2. FER QUE LES COSES PASSIN. 
 
3. REDUIR ELS ELEMENTS GENERADORS D'ESTRÈS. 
 
4. AGILITZAR LA NOSTRA DINÀMICA DE TREBALL. 
 
Per poder-te inscriure ves a aquest enllaç. El codi que heu d'incloure per obtenir el 
descompte és CEEI. Les places són limitades. 

 

 
El setembre torna a emetre's des 
del CEEILleida l'espai 'Empresaris' 
de Ràdio Lleida. Hi vols 
participar?     

 
Donada la bona experiència obtinguda, Ràdio Lleida-Cadena SER tornarà a emetre des del 
CEEILleida el programa 'Empresaris' la pròxima temporada, concretament els dies 19 de 
setembre, 17 d'octubre, 21 de novembre i 19 de desembre. Si la temporada passada et vas 
quedar sense poder participar en el programa, ara tens l'oportunitat de fer-ho. Sol·licita la 
teva participació en aquest prestigiós espai radiofònic al correu ceei@ceeilleida.cat   
Precisament, la setmana passada Ràdio Lleida va celebrar l'acte de fi de temporada del 
programa, en el qual el CEEILleida hi va estar representada. 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-taller-de-planificacion-y-organizacion-lean-mail-scrum-gtd-lleida-47158878475?discount=CEEI
https://www.eventbrite.es/e/entradas-taller-de-planificacion-y-organizacion-lean-mail-scrum-gtd-lleida-47158878475?discount=CEEI
http://torresassociades.com/es/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-taller-de-planificacion-y-organizacion-lean-mail-scrum-gtd-lleida-47158878475?discount=CEEI
http://torresassociades.com/es/


 

 
Imatge del programa que es va emetre el passat mes de març 

 

 

Aquest dimecres, dia 11, pots 
resoldre els teus dubtes sobre 
finançament 

 
Et recordem que aquest dimecres, 11 de juliol, tens l'oportunitat d'entrevistar-te amb una 
persona experta en finançament. En aquest sentit, ACCIÓ -Agència per la competitivitat de 
l'empresa- posa al teu abast assessorament expert per analitzar les necessitats de la teva 
empresa, per ajudar-te a definir actuacions estratègiques perquè aconsegueixis el 
finançament que necessites i per donar-te suport en la cerca dels fons. Més informació i 
inscripcions 
 

http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2018/07/11/1067160/entrevistes-amb-lexpert-en-financament-a-lleida?utm_medium=Properes_block7&utm_source=AG18-206&utm_campaign=ACT
http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2018/07/11/1067160/entrevistes-amb-lexpert-en-financament-a-lleida?utm_medium=Properes_block7&utm_source=AG18-206&utm_campaign=ACT

