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Presentació interactiva  
 “El coaching i la interpretació dels judicis” 
La gestió de la qualitat i la seguretat alimentària és una activitat que requereix de la 
participació de nombroses persones de les organitzacions i és fonamental una bona 
relació operativa entre elles. 

Els projectes desenvolupats en ocasions són considerats secundaris per a molts dels 
participants i es creen situacions de conflictes, diferencies de judicis, que requereixen 
negociacions acurades per tal de garantir els bons resultats finals. 

Els judicis i les creences que ens acompanyen en ocasions es converteixen en 
autèntiques barreres que ens impossibiliten avançar i assolir els resultats. El 
coneixement personal ens pot ajudar a canviar la forma en que veiem les coses i 
prendre un posicionament més eficaç pels reptes que tenim. 

Aquest canvi pot tenir importants beneficis  tant a nivell personal com professional. 

 

 

Objectius: 

• Entendre el concepte dels judicis personals i el efecte sobre les decisions que 
prenem.  

• Valorar com un canvi d’observador pot ajudar-te a millorar els resultats 
desitjats. 

• Veurem com el coaching et pot ajudar a assolir els teus reptes. 

 

 

Programa de la presentació interactiva 

• La realitat i el que veiem 

• Els nostres judicis 

• Com podem millorar? L’aprenentatge. 

• El coaching com a metodologia pel desenvolupament 
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Metodologia 

• Es combinarà l’exposició teòrica amb el debat i participació dels assistents. 

 

Destinataris 

• Llicenciats, o estudiants a punt d’acabar els seus estudis, que es vulguin 
dedicar al camp de la Seguretat Alimentària. 

• Tècnics de l’empresa privada i de l’administració, encarregats de la Qualitat i de 
la Seguretat Alimentària. 

• Professionals, en general, del sector de l’alimentació. 

 

Dades: 

• Data: Dimarts 7 de maig del 2019 

• Horari: 16.30 a 18.30 hores (2 hores lectives) 

• Lloc de realització: Col·legi oficial de Veterinaris de Barcelona. Av. República 
Argentina, 21 08023 – Barcelona 

 

Ponent 

• Sr. Joaquim Domingo. Llicenciat en Química (UB). Màster en Gestió de la 
Qualitat a l’Empresa Agroalimentària (UPC). Máster en Gestió d’empreses 
(UPC). Postgrau en RRHH (UOC). Coach executiu (EEC-ICF). Consultor en 
gestió del canvi. 

 
Preus 

• Socis d’AVHIC: Gratuït 

• Veterinaris col·legiats, estudiants i aturats: Gratuït 

• Altres: 10€ 

 

Inscripció i pagament directament a través del lloc web www.avhic.com 
 
Més informació a @avhic1993 i a la Secretaria Tècnica d’ AVHiC: avhic@avhic.com 
 

El material didàctic del curs estarà, prèviament, en el lloc web d’AVHIC en format pdf i a 
disposició dels assistents. No s’entregarà còpia en paper. El curs es realitzarà en català. 

 

 


