CURS:
PSICOLOGIA COACHING EN
ORGANITZACIONS EQUIPS I PERSONES:
UN ENFOCAMENT EXPERIENCIAL
Dates

5 i 6 d’abril de 2019

Horari

Divendres, de 16:00 h. a 20:00 h.
Dissabte, de 10:00 h. a 14:00 h.

Destinataris/àries

Lloc
Palma (Mallorca)

Duració
Núm. de places

8 hores
30

Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia i altres professionals.
Reforç dels coneixements teoricopràctics respecte a la psicologia coaching
aplicada a l'àmbit laboral, tant a nivell individual com en organitzacions o grups
▪ Potenciació de les habilitats i actituds necessàries per iniciar o prosseguir la
pràctica professional de més qualitat en aquest àmbit, distingint les singularitats
de l'aplicació del coaching en les empreses i desenvolupant de manera aplicada,
estratègies i eines per a les diverses fases del procés d’implantació
▪ Aproximació a les habilitats i al coneixement específic dels atributs i eines del
coaching d'equips com a model d'intervenció transformadora en organitzacions
Des d'una metodologia eminentment activa i participativa, en aquest taller se pretén
aportar als assistents un reforç dels coneixements teoricopràctics respecte el coaching
psicològic aplicat a l’àmbit laboral, tant a nivell individual com en organitzacions o grups.
▪

Objectius

Metodologia

Psicologia coaching i coaching professional/executiu/organitzatiu: aspectes
diferencials
▪ Tipus d'intervenció en el Coaching Executiu-Organitzatiu, pretensions, resultats,
efectes i aspectes crítics
▪ Els 13 passos del procés general d'intervenció amb Coaching Organitzatiu
▪ Analitzant el context, principals variables: clima, cultura, grup, equip, agents
d'implantació
▪ La concertació preliminar i l'acord d'intervenció. Gestió d'expectatives
▪ L'avaluació en Coaching Organitzatiu. Ètica i bones pràctiques
▪ Fonaments de Coaching d'Equips a Organitzacions
JUAN CARLOS JIMÉNEZ REMEDIOS
Llicenciat en Psicologia Organitzacional (UB). Diplomat superior en Direcció i
Desenvolupament de RRHH (ESADE). Psicòleg expert en coaching acreditat pel Col·legi
Oficial de Psicologia de Catalunya i coach professional sènior certificat per AECOP.
Specialist Certificate in Work and Organisational Psychology (EuroPsy).
▪

Programa

Ponent

PREU MATRÍCULA

Preu matrícula

▪

Col·legiats/des Mallorca

▪

Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera

▪

Col·legiats/des integrants GT Coaching

52 €

▪

Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des

55 €

▪

Estudiants de Psicologia precol·legiats

35 €

▪

Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters
universitaris homologats de Psicologia
Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals

▪

65 €
Gratuït
(ingrés del 50% de la matrícula que es
tornarà una vegada finalitzat el curs)

45 €
85 €

Devolució matrícula
Termini
d’inscripcions

Inscripcions
Certificació
Lloc de realització

Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major.
Fins el 21 de març de 2019.
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20190405MA).
2.- Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB.
S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament si hi ha una assistència mínima del 80%.
Seu del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma.

