
	

	

CURS	
FORMACIÓ	EN	COACHING	PSICOLÒGIC	

	  
 

	

Dates	
Del	13	d’octubre	al	4	de	desembre	de	
2017	
(vegeu	programa)	

Lloc 

Palma	(Mallorca) 
	

	
	

Horari	 (vegeu	programa)	

	

Duració	

	50	hores	+	
3	processos	de	

coaching	(18	hores)	
+	3	sessions	de	

supervisió	(3	hores) 
Núm.	de	places	 30 

Destinataris/àries	 Psicòlegs/ogues	col·legiats/des,	estudiants	de	Psicologia	i	Màster	PGS 

	
	

Objectius	

Des	 del	 COPIB	 es	 presenta	 la	 2a	 edició	 de	 la	 formació	 dissenyada	 i	 orientada	 a	
psicòlegs/ogues	interessats	a	aprofundir	al	món	del	coaching.	La	formació	li	permetrà:	

§ Conèixer	la	metodologia	i	la	pràctica	del	coaching.		
§ Desenvolupar	habilitats	i/o	competències	requerides	a	un	coach	professional.		
§ Homogeneïtzar	 la	 pràctica	 del	 coaching	 sota	 els	 mateixos	 paràmetres	 ètics	 i	

deontològics	del	camp	de	la	psicologia.	 
	
	
	
	

Metodologia	

Tots	els	mòduls	es	donaran	de	forma	presencial	i	basada	en	l'Aprenentatge	Experiencial	
per	facilitar	l'aprenentatge.		
El	format	curs-taller	es	basarà	en	els	següents	punts:	

§ Anàlisi	de	coneixements	personals	i	de	grup	sobre	la	temàtica	del	mòdul.	
§ Exposició	teòrica	de	l'expert	en	la	matèria.	
§ Experimentació	pràctica	dels	conceptes,	habilitats	i	eines	desenvolupades.	
§ Aplicació	pràctica	en	l'entorn	quotidià	de	l'alumne	dels	coneixements	adquirits.	

Així	 mateix,	 l'aprenentatge	 teòric	 es	 complementarà	 amb	 la	 realització	 de	 pràctiques	
amb	 tres	 processos	 de	 coaching	 (mínim	 18	 hores)	 a	 realitzar	 per	 l'alumne	 i	 amb	 un	
seguiment	 de	 3	 sessions	 supervisades	 per	 professionals	 experts	 en	 coaching.	 La	
supervisió	serà	grupal	i	individual. 

Programa	

Divendres	13	d’octubre	2017,	de	16:00	h.	a	20:00	h.		
Mòdul	1.	Introducció	al	coaching	psicològic	i	competències	del	coach.		
Docents:	Juan	Carlos	de	la	Osa	i	David	Gilling.	

Dissabte	14	d’octubre	2017,	de	10:00	h.	a	14:00	h.		
Mòdul	1.	Introducció	al	coaching	psicològic	i	competències	del	coach.		
Docents:	Juan	Carlos	de	la	Osa	i	David	Gilling.		

Divendres	20	d’octubre	2017,	de	16:00	h.	a	20:00	h.	
															Mòdul	2.	Estructura	d’una	sessió	de	coaching.		
	 Docent:	Angela	Covas.		
Dissabte	21	d‘octubre	2017,	de	10:00	h.	a	14:00	h.	i	de	16:00	h.	a	20:00	h.		
															Mòdul	3.	Metodologia	i	eines.		
	 Docent:	Angela	Covas.		
Divendres	3	de	novembre	2017,	de	16:00	h.	a	20:00	h.		
	 Mòdul	4.	Emocions	i	coaching.		
	 Docent:	Gemma	Rovira		
Dissabte	4	de	novembre	2017,	de	10:00	h.	a	14:00h.	i	de	16:00	h.	a	20:00	h.			
	 Mòdul	5.		PNL.		
	 Docent:	Gemma	Rovira.	
Divendres	17	de	novembre	2017,	de	16:00	h.	a	20:00	h.	
	 Mòdul	6.	Competències	de	comunicació	(I).		
	 Docent:	Tomás	Forns	Manera.		
	Dissabte	18	de	novembre	2017,	de	10:00	h.	a	14:00	h.	i	de	16:00	h.	a	20:00	h.		
	 Mòdul	6.	Competències	de	comunicació	(II).	Docent:	Tomás	Forns	Manera.		
	 Mòdul	7.	Coaching	Ontològic.	Docent:	Tomás	Forns	Manera.		
Dissabte	2	de	desembre	2017,	de	9:00	h.	a	15:00	h.	
	 Mòdul	8.	Integració	i	Feedback.		
	 Docent:	David	Gilling.	 



Ponents	

DAVID	GILLING	
Psicòleg	 (col·legiat	 B-02004),	 per	 la	Universitat	Nacional	 Autònoma	 de	Mèxic	 (UNAM);	 doctorat	 en	 Ètica	 i	
Democràcia	 per	 la	 Universitat	 de	 València;	 professor	 universitari	 a	 l’ITESM,	 dins	 de	 l'àrea	 de	 Negocis	 i	
Administració;	ha	 treballat	com	a	consultor,	 formador,	coach	executiu	 i	personal	per	a	diferents	empreses	
des	de	1989	a	Amèrica	Llatina	i	Espanya;	docent	al	Centro	Europeo	de	Coaching	Ejecutivo;	coach	professional	
sènior	certificat	núm.	CS90	per	AECOP-EMCC;	i	codirector	de	PS|CO	(Psicología|Coaching).	
JUAN	CARLOS	DE	LA	OSA	
Partner-Consultor	a	ICP	(Institute	for	Coaching	Psychology);	Professional	Coach	Certified	(PCC)	per	ICF;	sènior	
coach	per	EMCC-AECOP,	Acredited	Coach	per	ISCP	i	mentor	i	psicòleg	especialista	en	coaching	pel	Col·legi	de	
Psicòlegs	de	Madrid;	diplomat	en	consultoria	per	Tavistok	(Londres);	màster	en	Direcció	de	Recursos	Humans	
per	 l'Institut	 d'empresa	 (Madrid);	 màster	 en	 gestió	 de	 la	 Qualitat	 Total	 per	 l’EOI	 (Madrid);	 llicenciat	 en	
Psicologia	del	Treball	a	la	Universitat	Complutense	de	Madrid;	IT	Telecomunicaciones	Universitat	Politècnica	
de	Madrid;	ha	estat	director	del	programa	superior	de	coaching	de	 la	Universitat	Complutense	de	Madrid;	
professor	en	programa	de	COPBilbao,	COPMúrcia,	CoachVille,	La	Salle,	CEU	i	EOI;	en	 l'actualitat	és	director	
del	Programa	Superior	de	Coaching	Executiu	i	Corporatiu	d’ICP.	
GEMMA	ROVIRA	
Psicòloga	 general	 sanitària	 (col·legiada	B-01383);	 trainer	 en	PNL	 IPH	 (Instituto	Potencial	Humano)	Madrid;	
màster	en	PNL	i	 IPH,	Madrid;	especialista	universitària	en	Intel·ligència	Emocional,	Universidad	Camilo	José	
Cela,	Madrid;	des	de	setembre	de	2010	treballa	com	a	psicoterapeuta	en	consulta	privada;	ha	treballat	com	a	
coach	executiu	 i	 formadora	en	PURExecutiveCOACHING,	 facilitant	el	desenvolupament	de	persones	 i	grups	
de	 treball	 en	 diferents	 organitzacions	 i	 empreses;	 des	 de	 1990	 ha	 impartit	 formació	 en	 diferents	
organitzacions	 públiques	 i	 privades,	 empreses,	 escoles	 de	 negocis	 i	 universitats	 sobre	 desenvolupament	
personal,	 comunicació,	 lideratge	 i	 gestió	 d'equips;	 actualment	 està	 finalitzant	 la	 seva	 formació	 en	
Neuropsicologia	Clínica.	
TOMÁS	FORNS	MANERA	
Psicòleg	 (col·legiat	 B-00453),	 coach	 certificat	 al	 Programa	 de	 Coaching	 Executiu	 ACSTH,	 avalat	 per	 la	 	 ICF	
(International	Coach	Federation).	Psicòleg	acreditat	com	a	especialista	en	Psicologia	Clínica.	Posseeix	25	anys	
d'experiència	com	a	psicòleg	clínic	i	actualment	exercint	en	el	gabinet	ZWEIG	Psicólogos.	Ha	estat	professor	
associat	al	Departament	de	Psicologia	de	la	UIB	a	l'Àrea	de	personalitat,	avaluació	i	tractament	de	l'any	2004	
al	2014.	Ha	impartit	nombrosos	seminaris,	cursos	i	tallers	relacionats	amb	la	Psicologia	Clínica	i	també	tallers	
i	xerrades	sobre	coaching	en	diverses	entitats	i	exerceix	de	coach	executiu	en	el	gabinet	ZWEIG	Psicólogos.		
ÁNGELA	COVAS	
Psicòloga	 (col·legiat	 B-02532),	 coach	 executiu	 i	 personal	 certificada	 PCC	 per	 la	 ICF	 (International	 Coach	
Federation),	CPC	per	ASESCO	(Associació	espanyola	de	coaching)	i	membre	del	comitè	d'experts	de	Coaching	
Psicològic	 del	 COPIB.	 Enginyera	 tècnica	 en	 Informàtica	 de	 Gestió.	 Més	 de	 15	 anys	 d'experiència	 en	
consultoria	especialment	en	 l'àmbit	 IT.	Fundadora	de	VadeVida	desenvolupant	projectes	de	coaching	per	a	
joves	 i	 adolescents,	 col·labora	 amb	 EFIC	 en	 projectes	 de	 formació.	 Ha	 publicat	 diversos	 llibres,	 “La	 Buena	
Ruptura”,	“Cómo	ser	un	Soltero	de	Oro”,	“Neurofeedback”	i	“Ojalá	no	digas	Ojalá”. 

	
	

Preu	matrícula	
	
 

	
§ Col·legiats/des	Mallorca	

	

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

§ Col·legiats/des	integrants	G.T.	de	Coaching	

	

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

	

§ Estudiants	de	Psicologia	i	Màster	PGS	

	

§ Psicòlegs/ogues	no	col·legiats/des	

PREU	MATRÍCULA 
750	€ 
Gratuït	

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

600	€ 
700	€ 
650	€ 

	

1.900	€ 
Devolució	Matrícula	 Només	es	procedirà	a	la	devolució	quan	hi	hagi	una	causa	justificada	de	força	major. 

Termini	
d’inscripcions	

Fins	el	28	de	setembre	de	2017.		
La	impartició	del	curs	queda	subjecte	a	la	inscripció	d'un	nombre	mínim	d'alumnes. 

	
Inscripcions	

1.-	Realitzar	la	inscripció	i	el	pagament	de	la	matricula	per	TPV	mitjançant	la	pàgina	web	
del	COPIB	(http://www.copib.es/cursos/20171013MA).					
2.-	Les	places	seran	assignades	una	vegada	remès	el	formulari	al	COPIB. 

Certificació	 S’emetrà	certificat	d’assistència	i	aprofitament	si	hi	ha	una	assistència	mínima	del	80%	i	
la	totalitat	de	les	pràctiques. 

Acreditació	
Formació	certificada	pel	COPIB;	per	tant	es	pot	incloure	per	a	la	sol.licitud	de	
l’acreditació	de	PsicòlegExpert	en	Coaching	(PsEC)	
http://www.copib.es/pdf/infocopib/PsEC/1-PsEC-acreditacion.pdf		

Lloc	de	realització	 Seu	del	COPIB,	carrer	Manuel	Sanchis	Guarner	núm.	1	de	Palma. 
 


