
Una situació conflictiva mal gestionada incideix clara-
ment en la davallada del rendiment, la desmotiva-
ció i el absentisme laboral. En conseqüència acaba 
afectant al nivell i a la productivitat de la pròpia em-
presa. Es fonamental potenciar les pròpies habilitats 
negociadores i de gestió col·laborativa de discrepàn-
cies, per tal d’optimitzar les competències personals 
en la gestió del diàleg social i en l’abordatge i solució 
negociada dels conflictes que puguin sorgir a l’àmbit 
empresarial i laboral.

Ponent: Anna Vall Rius. Advocada i mediadora, 
doctora en dret, professora associada de la Universi-
tat de Barcelona en Mitjans Alternatius de Resolució 
de conflictes. Directora de Logos Media i co-directora 
del Màster de Mediació i gestió eficiente de Conflic-
tes organitzat per Logos Media i el Col·legi Oficial de 
Doctors i Llicenciats de Catalunya.
Organitza: Federació Empresarial del Gran Penedès
Amb el suport: Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies i Foment del Treball Nacional

JORNADA FORMATIVA GRATUÏTA: 
HABILITATS PER A LA
NEGOCIACIÓ
Amb el compromís d’ajudar a les empreses, la FEGP 
també treballa en la formació, sobre àmbits dins de la 
negociació col·lectiva i les relacions laborals gràcies a 
la participació de Foment i del departament d’Empre-
sa i Treball. Així doncs, presentem un pla de Formació 
que es configura com un seguit de jornades i tallers 
on el contigut de les quals tenen com a objecte ex-
posar i debatre les funcions i matèries de l’àmbit de 
la negociació col·lectiva, diàleg social i les relacions 
laborals.
En aquest sentit, la Federació ha organitzat una 
Jornada Formativa que es realitzarà en dues 
sessions i que està orientada a les Habilitats per a la 
negociació, que es durà a terme els dies 27 d’abril i 
4 de Maig en format virtual de 09:30 a 11:30h.

JORNADA I

Data: 27 d’abril de 2022
Horari: de 9h30 a 11:30h
Modalitat: Virtual
Continguts:
- La capacitat comunicativa. Desenvolupar l’es-
colta activa
- Autogestió emocional en situació de conflicte 
d’interessos
- Treballant l’assertivitat
- Diàleg i discusió
- Mètodes de detecció i diagnòstic del conflicte

El formador mitjançant casos pràctics va desen-
volupant la sessió intercalant teoria i pràctica. Els 
assistents assoleixen un paper actiu al tenir que 
interactuar i participar amb la seva experiència 
en el desenvolupament del taller.

JORNADA II

Data: 4 de maig de 2022
Horari: de 9h30 a 11:30h
Modalitat: Virtual
Continguts:
- La comunicació no violenta en les relacions
- Identificació de posicions, interessos i necessi-
tats
- El mètode de Negociació de Harvard i les seves 
tècniques
- Eficàcia en la negociació
- Habilitats i tècniques mediadores per a la reso-
lució de conflictes.
La metodologia conté breus exposicions teòri-
ques, a partir de les quals es generen aportacions 
mútues amb els participants, en una comunicació 
activa orientada a aprofundir en les eines i tècni-
ques mediadores aplicades a diverses situacions.

INSCRIPCIONS JORNADA A FEGP.CAT
Aquesta jornada forma part dels Plans de Formació de l’àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació per al desenvolupa-
ment de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva. Núm. d’expedient: STC002/21/000001



JORNADA FORMATIVA 
GRATUÏTA: 
PROMOCIÓ DE LA 
IGUALTAT DE GÈNERE A 
LES EMPRESES
Ponent: Gemma Fabregat Monfort. Catedràtica de 
Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universi-
tat de València. Llicenciada en Dret per aquesta ma-
teixa universitat amb premi extraordinari de llicencia-
tura (1997) i Doctora en Dret també per la Universitat 
de València amb premi extraordinari (2001), la seva 
tesi doctoral a propòsit de la mobilitat funcional va 
rebre així mateix el premi del CES-Comunitat Valen-
ciana a la millor tesi doctoral en matèria sociolaboral.
Organitza: Federació Empresarial del Gran Penedès
Amb el suport: Generalitat de Catalunya - Departa-
ment d’Empresa i Treball.

JORNADA I

Data: 1 de juny de 2022
Horari: de 9h30 a 11:30h
Modalitat: Virtual

Continguts:
- Sensibilització i promoció en matèria d’igualtat 
de gènere
- Donar a conèixer els beneficis d’aplicar mesures 
d’igualtat a les empreses 
- Actualització normativa en matèria d’igualtat 
de gènere
- La igualtat retributiva
- Obligacions en matèria d’igualtat retributiva
- Mesures que incideixen en la bretxa salarial
- Promocionar la Guia per a l’aplicació de la igual-
tat retributiva entre homes i dones i trencar mi-
tes en torn a la bretxa salarial, del Consell de Re-
lacions Laborals. 

JORNADA II

Data: 8 de juny de 2022
Horari: de 9h30 a 11:30h
Modalitat: Virtual

Continguts:
- Mesures per a la igualtat efectiva de dones i ho-
mes que tinguin en compte el respecte a la igual-
tat i la no discriminació 
- Accions positives i mesures d’igualtat d’oportu-
nitats en el marc de la negociació col·lectiva
- Plans d’Igualtat de gènere
- Protocols per a la prevenció i l’abordatge de 
l’assetjament sexual i per raó de sexe 
- Promocionar la implementació de les Eines acor-
dades al Consell Relacions Laborals de Catalunya: 
el Protocol per a la prevenció i abordatge de l’as-
setjament sexual i per raó de sexe a l’empresa, la 
Guia d’elaboració del protocol per a la prevenció 
i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de 
sexe a l’empresa i el Decàleg de tolerància zero 
l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa.

INSCRIPCIONS DE LA JORNADA A FEGP.CAT

Aquesta jornada forma part dels Plans de Formació de l’àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació 
per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva. 
Núm. d’expedient: STC002/21/000001


