
 

 

 

 

TALLER 
APLICACIONS DE LA PNL 

 AL COACHING PSICOLÒGIC 
 

 

 

Dates 

 

6 d’octubre de 2018 Lloc 
Palma (Mallorca) 

Horari 
Dissabte,  de 09:00 h. a 13:00 h.  
 de 15:00 h. a 19:00 h.  

Duració 8 hores 
Núm. de places 30 

Destinataris/àries Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia i altres professionals. 

Objectius § L'objectiu del taller és adquirir el coneixement i la pràctica de les habilitats i eines 
de la PNL per a l'exercici professional del coaching psicològic. 

Metodologia En format taller es treballarà mitjançant recursos metodològics com presentacions, 
converses i dinàmiques grupals, anàlisi de casos i exercicis. 

Programa 

 
§ Què és la PNL i les seves possibles aplicacions al coaching psicològic.  
§ El rapport i el calibratge. L'art de sintonitzar amb els altres.  
§ Els sistemes representatius o canals: visual, auditiu, cinestèsic, olfactori-gustatiu.  
§ Els mapes: substituir el llenguatge limitador per un llenguatge potenciador.  
§ Com utilitzar la 3a posició per resoldre conflicte. 

 

Ponent 

ÁNGELA COVAS RIERA 
Psicòloga (Col·l. 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 GT Coaching 
 

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

§ Estudiants de Psicologia, Màster PGS, altres màsters 
universitaris homologats de Psicologia 
 

§ Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals 

PREU MATRÍCULA 
45 € 

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

 

36 € 
 

 

35 € 

 

35 € 

75 € 

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

d’inscripcions 
Fins el 26 de setembre de 2018.   
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/20181006MA).   
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%.  



 

 

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


