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Primera càpsula formativa del
CEEILleida per aquest 2019:
"Tècniques de comunicació: parlar
en públic"
El dijous 24 de gener comença la temporada formativa del CEEILleida, amb la càpsula
Tècniques de comunicació: parlar en públic, que anirà a càrrec de David Jorba, formador
i president de l’Associació de Formació i Coaching 12 pilars. Aquest curs, que té com a
objectiu aprendre a controlar l’estrès a l’hora de parlar en públic, saber com estructurar una
presentació efectiva i aprendre a “llegir” l’audiència i adequar el missatge, ha estat el més
sol·licitat en l'enquesta sobre oferta formativa que hem ofert des del CEEILleida, i en la que
fins a data d'avui hi han participat més d'un centenar de persones.

Tens temps fins demà dimarts per
participar
en
l'enquesta
per
confeccionar l'oferta formativa del
CEEILleida pel 2019
Amb l'objectiu d'oferir-vos una oferta formativa que s'ajusti al màxim als vostres interessos,
us convidem a dir la vostra a l'hora de confeccionar l'oferta de càpsules formatives del
CEEILleida. En aquest enllaç us oferim una selecció d'una vintena de formacions, entre les
quals podreu assenyalar les que més us interessin. I si en aquest llistat trobeu a faltar alguna
càpsula d'alguna temàtica en especial, ho podeu indicar al final del mateix qüestionari. Teniu
temps fins demà dimarts, 15 de gener.
També ens podeu indicar quin dia de la setmana i quines hores us aniria millor per poder
assistir a les formacions del CEEILleida.
Gràcies per la vostra col·laboració!

Ets
treballador autònom?
programa Consolida't et
interessar

El
pot

L'Associació Multisectorial d’Autònoms de la Província de Lleida, (AMALL) , amb la finalitat
de donar recolzament al treball autònom del territori de Lleida, col·labora en l’execució
del programa Consolida’t, subvencionat per la Generalitat de Catalunya i dirigit a consolidar,
fer créixer i mantenir els negocis empresarials i professionals dels treballadors autònoms.
L’objectiu del programa és la diagnosi de l’escenari actual del negoci de l’autònom, detecció
de necessitats i identificació d’oportunitats de millora , establint un pla d’acció individualitzat
per augmentar la competitivitat del teu negoci. Més informació.
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