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Persuasió Verbal i habilitats comunicatives útils per a 
personal penitenciari 

 
 
 

Forma y duració: 

 

Semi presencial. Duració 60 hores, 

Una sessió de 4 hores presencials, e l  d ia 12.02.15 de 16.00h  a 20.00h  a 
l ’au la de CCOO Via Laietana 16 ,  Barcelona  08003 , la resta del curs online. 

 
 
Objectiu: 

 

Aprendre a gestionar situacions professionals d´alt estrés mitjançant habilitats 

verbals. Interioritzar tècniques útils per a la resolució de conflictes i mediació.  

Entrenar l’habilitat d’aconseguir que l’altre faci el que jo vull, però perquè ell vol. 
 
 
 
Destinat a: 

 

Professionals de l’entorn penitenciari (interior i rehabilitació) i execució penal. 
 
 
Temari: 
 

    El conflicte. Els seus actors i la seva dinàmica. 

  La nostra part en el conflicte. Identificar i classificar actors, els seus rols i el 

seus potencials. Identificar l’estat d’ansietat i estrés en nosaltres mateixos i 

en altres persones. Identificar estats alterats de la consciència i cóm afecten 

la negociació i el conflicte. 

    La negociació útil i la negociació ineficaç. 

    Credibilitat del testimoni. Cóm separar la informació útil. 

    Frases gallet i frases tàctiques. La pregunta dirigida i la seva utilitat. 

    Aïllar i dirigir el conflicte. Assolir mínims de seguretat. 

    Estil de comunicació agressiva, autoritària i assertiva. 

    Llenguatge no verbal. 

    Tècniques d’autocontrol i com transmetre la voluntat de resolució. 

    La persuasió, aconseguir l’objectiu de manera segura. 

  Comunicació eficaç en situacions crítiques.  
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Com minimitzar els riscos en intervencions com: 

 

    Escorcolls de cel·la, policials i integrals. 

    Emmanillaments, aïllaments provisionals i immobilitzacions psiquiàtriques. 

    Aldarulls col·lectius. 

    Conflictes unipersonals. 

    Agressions entre interns. 

    Notificació de sancions, noves causes, regressions, etcètera. 

 

    Cóm identificar objectius i fer-se entendre: la paràfrasi i l’escolta activa. 

    Resolució de conflicte: possibles resultats i manteniment dels objectius 
assolits. 

 
Metodologia 

- Dintre de cada sessió hi haurà una part teòrica, a través d’activitats i dinàmiques de 
grup o personals, amb la intenció de que els/les participants puguin assimilar les 
eines ofertes.  
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