
Bloc 1 : Distinció entre motivació i automotivació
Bloc 2 : Anàlisi dels diàlegs interns motivadors i no motivadors
Bloc 3 : Definició eficient d'objectius personals des de
l'automotivació
Bloc 4 : Com ens expressem, ho revisarem per investigar la pròpia
motivació i les seves caraterístiques
Bloc 5 : Els nivells lògics per aplicar la coherència interna en l'estat
de motivació
Bloc 6 : L'escala de valors i la seva congruència com element clau
d'automotivació, quins tenim i com ho sabem?

Bloc 7 : Aplicació de tècniques creatives que ens ajudaran a ser
més eficients i millorar la nostra motivació

Les dinàmiques a l’aula són actives, deductives des de la pròpia
experiència del participant i totalment centrades en el joc adult
per aprendre més ràpidament i que la incorporació de les
actituds sigui més intensa.

L’avaluació del programa es basarà en l’assistència a un mínim
del 75% de les hores del programa, així com la realització dels
treballs individuals i grupals proposats per la docent a l’aula.

*Conèixer els elements que intervenen en els processos mentals

*Practicar recursos i estratègies d'automotivació en els moments
actuals de complexitat

*Comprendre quins són els nostres pensaments limitadors i aprendre
a substituir-los per pensaments positius, que afavoreixin la
construcció d’hàbits que ens fan sentir benestar.

*Conèixer els models individuals d'automotivació i analitzar-nos per
tal de millorar la nostra manera de funcionar

*Aplicar les tècniques creatives com a recurs d'automotivació i
sempre des de casos pràctics del nostre dia a dia

La metodologia del curs és eminentment pràctica, combinant les
explicacions teòriques amb exercicis pràctics d'aplicació. El taller
s'organitza en dos eixos: un taller d'autoconeixement i millora de les
estrategies personals d'automotivació i una exposició de recursos i
teories d'automotivació. Al mateix temps es posarà en valor diferents
eines pràctiques de creativitat que ajudaran en el desenvolupament
personal i dels equips professionals.
El programa té una durada de 15 hores a realitzar en matins o tardes
en sessions de 5 hores.

Automotivació, felicitat i
conciència per a una millor
competència professional
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