Obxectivos:
Como continuación do curso monográfico Cambio e motivación na
función pública, realizado na EGAP os pasados 15 de xuño de 2016 e 12
de xullo de 2017, convócase o nivel II da citada actividade co fin de
afondar e consolidar os coñecementos adquiridos.
A través dunha metodoloxía moi práctica e dinámica, este curso centra
as súas accións nos seguintes obxectivos:

EGAP

ESCOLA GALEGA
DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

– Experimentar a diferenza que existe entre «intentar facer» e «decidir
facer», para tomar as rendas dos propios actos.
– Elevar o nivel de confianza en si mesmos/as, ilusión, motivación e
desexos de pasar á acción.

Curso monográfico

– Ter a oportunidade de desafiarse a si mesmos/as e experimentar o
poder persoal que reside no seu interior a través dunha poderosa
metáfora de superación de temores e crenzas limitantes.

CAMBIO E MOTIVACIÓN NA FUNCIÓN PÚBLICA, NIVEL II

Destinatarios:
O curso diríxese ao persoal empregado das administracións públicas de
Galicia, tanto autonómica coma local e de xustiza, e dos entes
instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia, que participasen no
nivel I do curso convocado polas resolucións do 11 de maio de 2016 (DOG
nº 100, do 27 de maio) e do 14 de xuño de 2017 (DOG nº 119, do 23 de
xuño).
Convocatoria:
DOG núm. 146, do 2 de agosto de 2017.
Lugar de desenvolvemento:
Escola Galega de Administración Pública (EGAP).
R/ Madrid, 2-4. Santiago de Compostela.
Información e matrícula:
Teléfonos: 981 546 239/ 981 546 241.
Correo: novas.egap@xunta.gal / Web: http://egap.xunta.gal

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2017

PROGRAMA

Mércores, 6 de setembro
Horario: 10:00 a 12:00 e 12:30 a 14:30 h.

DOCENCIA:
Felipe García Rey.
Formador experiencial e motivador de alto impacto.

•

O mito da caverna (Nivel II):
✔ Xestionando as emocións fóra da caverna.
✔ Aceptando e liderando.

•

Marisol Vázquez.
Diplomada en Relacións Laborais e Posgrao en Recursos
Humanos pola Universidade de Santiago de Compostela.

O reto:
✔ Deixando atrás o que non che achega nada.

NOTA:

Por motivos alleos á EGAP, este programa pode sufrir algunha variación.
As actualizacións pódense consultar na páxina web da Escola (http://egap.xunta.gal/).

