Eficiència empresarial.
La gestió del temps en
l’empresa
Jornada tècnica
BALAGUER, dimecres 26 de setembre de 2018

Presentació
Una de les claus de l’èxit de qualsevol
persona i empresa passa per la forma
en com s’administra el temps. Al final,
el que realment val és allò que s’ha
acabat i ha permès obtenir un resultat
concret.
Per tant, el més important són els
resultats, no les activitats que hem
hagut de fer per aconseguir-ho. Així
doncs l’eficàcia només es pot obtenir a
partir d’una correcta administració del
temps del qual es disposa.

Programa
9.05 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació de la jornada
Il·lma. Sra. Concepció Cañadell, presidenta del Consorci GAL NogueraSegrià Nord i del Consell Comarcal de la Noguera.
9.30 h El temps com a recurs. Relació entre la personalitat i la manera de
gestionar el temps. Els suports per a la gestió eficaç del temps
11.30 h Pausa
11:45 h Els lladres del temps. El tractament de les activitats d'alt i baix
rendiment
13:00 h La delegació. El control de l'ús del propi temps: aplicació pràctica
13:45 h Cloenda de la jornada
Sra. Gemma Cortada, gerent del Consorci Gal Noguera-Segrià Nord.
Sr/a. Cap de l’Oficina Comarcal de la Noguera.
*Les ponències seran a càrrec del Sr. David Jorba, formador y coach método 12
pilares.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració
Departament de Treball, Afers
Socials i Families
Direcció General de Joventut

Lloc de realització
Sala d’actes del Consell Comarcal de la Noguera
Carrer Àngel Guimerà, 28-30
25600 - Balaguer

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a:
Correu electrònic: leader@noguerasegrianord.cat
Telèfon: 973 44 89 33
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
@LeaderNogueraSe
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