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7 raons per les que has d’assistir a aquest seminari: 
 

 Perquè ja no pots tensar més la corda i la vida està feta de 
temps. 

 Perquè saps que pots millorar la teva gestió del temps i 
productivitat personal. 

 Perquè podràs identificar i ser conscient de les teves fugues 
de temps i energia. 

 Perquè aprendràs a gestionar els lladres de temps i tècniques pràctiques 
de planificació, priorització i millora de productivitat. 

 Perquè podràs autoavaluar-te i veure, desprès, si ha millorat la teva 
efectivitat. 

 Perquè comptaràs amb un període d’un mes d’e-mentoring per consultar 
o aclarir els dubtes. 

 

 Què faries si poguessis comprar temps ? 

Termini màxim d’inscripcions: 18 de setembre de 2014 - Sra. Rosa Subirana 
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INSCRIPCIÓ i CONDICIONS 

COM ACONSEGUIR FER MÉS  
AMB MENYS 

Claus per millorar la gestió del temps i 
la productivitat personal 

 

“ La noticia dolenta és que el temps vola, la bona és que tu ets el pilot “  
Michael Althsuler   

 

Divendres 19 i 26 de setembre de 8:30 a 15:00h. 
Centre Metal·lúrgic, c/ Tres Creus, 66 de Sabadell.  

      

Professor: Sr. Pere Gómez, director del departament  de Lideratge i 
desenvolupament directiu del Centre Metal·lúrgic, consultor, 
formador i coach d’executius i d’equips. Llicenciat en ADE i 
MBA per ESADE, PDD del Iese i coach acreditat per la EEC 
i l’ICF. Soci fundador de Valoria Consulting SL, professor 
d’ESADE i de la UAB. 
 

SOCIS 195€ (+IVA) - NO SOCIS 280€  (+IVA) 

15% descompte per AUTÒNOMS i ATURATS.                     
 

Els autònoms i aturats no poden acollir-se a la bonificació. 
 

El Centre Metal·lúrgic gestiona el tràmit de la bonificació 
sense cost addicional. 

La resta 

d’empreses 

podran recuperar 

aprox. 170 € 

Les empreses fins a 9 treballadors recuperaran  TOT L’IMPORT. 
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