
 
 
 
ATENCIÓ AL CLIENT EN ENTORNS TÈCNICS 
 

  
 

OBJECTIU GENERAL 
Dotar als assistents dels coneixements necessaris per a poder relacionar-se amb els 
clients de manera efectiva. 

Conèixer les eines necessàries per a desenvolupar habilitats socials  que els permetin  
establir relacions duradores amb els clients.  

Sensibilitzar els/les participants de la importància de transmetre una bona imatge 
corporativa en la relació amb els clients.  

Sensibilitzar els participants de la importància de seguir les mesures de seguretat 
davant la COVID 19 

 

CONTINGUT DEL CURS 
 
Mòdul 1: Les Habilitats socials  
 

 Habilitats socials en la comunicació amb el client 

 

� L’escolta activa 

� L’empatia 

 

 L’assertivitat 

 

� Diferència entre el comportament : assertiu, l’agressiu i el passiu 

� La proactivitat 

� El compromís: l’engagement 
 

 La Programació Neurolingüística: un model de comunicació 

 

� Introducció a la PNL  

� Definició del concepte PNL 

� Aspectes bàsics de la PNL 

� Mapes representacionals 

� Com identificar el canal de preferència 

� El mapa no és el territori 

 



Mòdul 2: L’excel·lència en l’atenció al client  
 

 La comunicació 

 

� Què entenem per comunicació 

� Elements que intervenen en tot acte comunicatiu 

� El procés de comunicació: Emissor, receptor, missatge, codi. 

� Els diferents fluxos comunicatius en una organització 

� Barreres de la comunicació: D’ordre tècnic, afectiu, obstacles 
individuals i col·lectius 

� Funcions del llenguatge 

� Nivell de llenguatge: El tractament de cortesia 

 

 El feedback: La reformulació 

 El rol del silenci 

 

 El somriure  

 

 L’actitud positiva i imatge corporativa 

 

 La comunicació NO VERBAL 

 

� Jo i el meu discurs intern 

� Jo i els altres 

� Què dic jo, què diu el meu cos, què percep l’altre 

 

Mòdul 3: Tipolologia de clients 
 

 Tipologia de clients 

 Diferències entre: Usuari, client, consumidor, particular 

 El decàleg de l’atenció excel·lent 

 

Mòdul 4: El client és el rei 
 

 Tractament de queixes i reclamacions : la queixa com a instrument de fidelització 

 Aprendre a gestionar situacions difícils, tot mantenint la calma 

 La generació de confiança 

 Fidelització, el secret en la construcció de les relacions win-win (guanyar-guanyar) 

 

� La fidelització: El valor de construir relacions duradores 

� La personalització: El client és únic/a i especial 

 

Mòdul 5: Sensibilització i normativa COVID 19 
 

 Què és la COVID-19? 

 Com es propaga en el nostre organisme? 

 Vies de contagi 

 
Durada recomenada: 8H 


