
Bloc 1: Les relacions interpersonals. Nocions conceptuals

Bloc 2: El conflicte en les relacions interpersonals.

Bloc 3: El protocol de la negociació positiva. Seqüència
d’intervenció

Bloc 4: Habilitats necessàries en la negociació positiva

Bloc 5: La comunicació com a eina de resolució de conflictes
en una negociació positiva

La negociació és un procés en el qual dos o més parts amb
interessos en comú i interessos en conflicte, es reuneixen amb
la intenció de plantejar i discutir propostes explícites amb el
propòsit d'arribar a un acord.

Avui dia, l'habilitat per resoldre el conflicte i aconseguir acord
mitjançant la negociació és una mancança comuna a les
organitzacions.

La negociació és l'estratègia més apropiada per assolir
acords concrets i que perdurin en el temps quan hi ha
interessos en conflicte o quan passar la decisió als nivells més
alts resulta poc pràctic o indesitjable.

IIdentificar els diferents interessos que conformen el conflicte i
saber posicionar-se per arribar a una resolució d'acord amb el
major nombre d'interessos i més eficaç per a tots els que
participen.

Establir l'estratègia i l'estil de negociació més adequat per a cada
moment i cada interlocutor des de la negociació positiva.

Detectar la importància d'una bona comunicació en la presa de
decisions, aprenent a fer peticions, crítiques, rebutjos i elogis de
manera eficaç per arribar a una negociació positiva.

Aprendre elements de la teoria de la comunicació i de la teoria del
conflicte interpersonal.

Es parteix de casos simulats de conflictes. Els participants del
curs assumeixen el paper d’un membre de l’organització que està
involucrat en el conflicte i es fa un intent de resolució del
conflicte amb les estratègies aportades pels participants.

 Al llarg del curs es van aplicant les tècniques apreses per
negociar de forma positiva i es compara l’eficàcia d’aquestes
respecte a les utilitzades a l’inici del curs per iniciativa dels
participants.
L’avaluació del programa es basarà en l’assistència a un mínim
del 80% de les hores del programa, així com la realització dels
treballs individuals i grupals proposats per la docent a l’aula.

El programa té una durada de 15 hores presencials.
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