
*Els fonaments de la Comunicació No Violenta (CNV)
*Diferenciar CNV de Comunicació Violenta fins i tot en lo sutil
*Què entenem per conflicte en aquest àmbit
*Quins són els elements bàsics de la CNV i de la comunicació violenta
*Procés i etapes de la CNV
*Escoltar-nos a nosaltres mateixos per desactivar la nostra pròpia
violència
*Judicis, exigències i tenir raó com ho fem?
*Parlar des dels fets
*Saber expressar els sentiments i les necessitats
*Saber escoltar els sentiments i necessitats dels altres
*Fer peticions reals: saber si estem fent peticions o si estem exigint.
*Escoltar i comprendre a l’altre des d’un diàleg real.

*A ser possible, fer servir el navegador Google Chrome.
*Cal accedir a la sala del curs 5 minuts abans de l’hora d’inici.
*Cal tenir àudio i càmera per realitzar el curs.
*Cal estar en un entorn el més silenciós i aïllat possible que afavoreixi
la concentració i el seguiment del curs. Es recomana l’ús d’auriculars.
*Si no hi ha bona connexió, no tenir massa dispositius connectats
alhora.
*Intentar no tenir obertes més aplicacions que les necessàries per a la
videoconferència.
*Per tal d’evitar sorolls desagradables durant la sessió cal mantenir el
micròfon desactivat i activar-lo només quan es parla

*Veure quines eines ens poden ajudar per obtenir una
comunicació més positiva i eficaç a través de la
Comunicació no Violenta (CNV)

*Identificar les nostres necessitats i les dels altres

*Aprendre a viure amb empatia real i efectiva

*Veure els passos i mètode de la CNV com a
llenguatge de millora interpersonal

4 sessions online síncrones de 2,5h/durada cadascuna amb tot
el grup en directe.
Es recomana una plataforma com Zoom per la seva facilitat i
versatilitat pedagògica.
Es podran realitzar preguntes en finalitzar per ordre de xat i fins
a que doni el
temps.
El programa té una durada de 10 hores. Es realitzaran 4 sessions
de 2,5h de durada cadascuna

Comunicació No Violenta un
llenguatge per millorar les

relacions en els equips

REFERENCIA:  C00003

TIPUS I DURADA

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

CONTINGUT

hola@optimas.online
+34 687 76 23 16


