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ACREDITACIÓ PROFESSIONAL PER A 
PSICÒLEG/OGA EXPERT/A EN COACHING (PsEC) 

 
INTRODUCCIÓ, JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS 

 

El coaching, com una activitat genèrica, és una disciplina que permet identificar i dissoldre els 

obstacles que impedeixen a la persona aconseguir els seus objectius, així com descobrir les 

noves metes del seu estat de creixement, per millorar el desenvolupament de les seves 

competències. 

L'activitat del professional de la psicologia en l'àmbit del coaching està experimentant una 

expansió creixent, té una repercussió directa en la societat i dóna prestigi com a gremi. La 

necessitat de vetllar pels drets dels usuaris i la de protegir els nostres interessos professionals 

en aquesta matèria, exigeix a l'organització col·legial el desenvolupament dels serveis 

professionals de qualitat, on la fiabilitat tècnica i científica estigui protegida. 

Tenint en compte que les activitats de coaching estan actualment sent ofertes al mercat per 

una diversitat de professionals, entre ells psicòlegs/ogues, el Col·legi Oficial de Psicologia de 

les Illes Balears ha posat en funcionament l'acreditació de Psicòleg/oga Expert/a en Coaching 
(PsEC) com a marca de qualitat accessible únicament als seus membres. L'esmentada 

acreditació és un mitjà per assegurar el reconeixement social de la capacitació professional 

dels psicòlegs/ogues que apliquen les estratègies del coaching al desenvolupament de 

persones. 

 

Amb això es pretén, en primer lloc, reforçar el valor afegit del psicòleg/oga, que per la seva 

formació prèvia està especialment capacitat per treballar en l'àmbit del desenvolupament de 

persones. En segon lloc es pretén promocionar la figura del psicòleg/oga entre els potencials 

usuaris d'aquests serveis i, finalment, se cerca contribuir a la formació i qualificació 

complementària dels psicòlegs/ogues que desenvoluparan la seva carrera professional en 

aquest àmbit. 

 

Per tant, des del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears s'assumeix i defensa que 

sempre que s'utilitzin els termes “psicologia” i “psicològic”, en funcions substantives o 

adjectives, han d'estar circumscrits i reservats a l'activitat pròpia dels/de les psicòlegs/ogues, 

com així serà, si escau, amb el Psicòleg/oga Expert/a en Coaching (PsEC). 
 

Els criteris establerts per a l'accés a l'acreditació de Psicòleg/oga Expert/a en Coaching (PsEC) 
tenen en compte els requeriments per a les certificacions EUROPSY aplicables en l'àmbit de la 

Unió Europea. 
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CRITERIS PER A L'OBTENCIÓ DE L’ACREDITACIÓ PER A L'EXERCICI 
PROFESSIONAL DEL PSICÒLEG/OGA EXPERT/A EN COACHING 

 

Els llicenciats en Psicologia interessats en l'obtenció de l'acreditació de Psicòleg/oga Expert/a en 
Coaching (PsEC) hauran de complir els següents requisits: 

1) Estar en possessió del grau o la llicenciatura en Psicologia, o titulació homologada o declarada 

equivalent. 

2) Estar col·legiat/da, en qualsevol de les modalitats existents, en el Col·legi Oficial de Psicologia 

de les Illes Balears i estar al corrent del pagament dels rebuts corresponents. 

3) Pagar la taxa corresponent a 120 euros per acreditació al COPIB: 

ES80 2100 0364 9502 0014 6646. 

4) No estar complint sanció deontològica. 

5) D'acord a les característiques de qui sol·liciti la seva acreditació davant el COPIB, s'obriran les 

següents opcions per a aquest procés: 

 
Opció A 

1. Mínim 100 hores de formació en coaching (avalades per  AECOP, ASESCO o ICF)
1
 o 50 

hores impartides pel COPIB o un altre Col·legi Professional de Psicologia. 

2. Superar prova situacional. 

3. Superar entrevista per comissió d'experts. 

Opció B 
1. Mínim 100 hores de formació en coaching (avalades per AECOP, ASESCO o ICF) o 50 

hores impartides pel COPIB o un altre Col·legi Professional de Psicologia. 

2. Haver realitzat almanco 100 hores de coaching en les quals 30 hores hauran estat 

remunerades. 

3. Superar entrevista per comissió d'experts. 

Opció C 
1. Certificat en els nivells de rang superior en associacions professionals del coaching 

(AECOP, ASESCO o ICF). 

2. Superar entrevista per comissió d'experts. 

Opció D 
1. Acreditar especialització internacional en Coaching Psychology segons ISCP 

(International Society for Coaching Psychology): 

http://www.iscp.net/accreditation.htm 

2. I/o presentar per a la seva valoració qualsevol acreditació de psicòleg/oga-coach 

efectuada per un altre Col·legi Oficial de Psicologia. 

1) En tots els casos caldrà: 

- Acreditar la realització d'un procés on l'aspirant hagi realitzat el seu propi coaching amb 

un/a psicòleg/oga coach acreditat/da, un mínim de 6 sessions. 

- Acreditar haver realitzat almanco 3 processos de supervisió amb un psicòleg/oga expert/a 

en coaching acreditat. 

 

                                                           
1
 AECOP (Asociación Española de Coaching Ejecutivo-Organizativo),  ASESCO (Asociación Española de Coaching), ICF 

(International Coach Federation) 
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PROCEDIMENT PER A L'OBTENCIÓ DE L'ACREDITACIÓ DE 
PSICÒLEG/OGA EXPERT/A EN COACHING 

 

1. El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, a través de la creació del Comitè d'Experts en 

l'àmbit del coaching, es considera l'entitat més idònia per realitzar l'acreditació de 

“Psicòleg/oga Expert/a en Coaching” en l'àmbit territorial de les Illes Balears. 

2. El Comitè d'Experts del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, que valorarà els 

historials acadèmics i professionals dels sol·licitants, estarà constituït per: 

- 3 psicòlegs/ogues de reconegut prestigi en l'àmbit del coaching, que siguin 

psicòlegs/ogues-coaches acreditats/des membres del COPIB. 

- 1 representant de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes 

Balears. 

3. El Comitè d'Experts es reunirà bimestralment a la seu del Col·legi Oficial de Psicologia de les 

Illes Balears per analitzar les sol·licituds que hagin estat tramitades fins avui. 

4. El Comitè podrà sol·licitar informació addicional, informes i certificats i, si escau, realitzar 

entrevistes als sol·licitants. 

5. El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears publicarà i comunicarà als sol·licitants la 

decisió favorable o desfavorable de la seva tramitació en el termini de 6 mesos, indicant en 

l'últim cas les causes de la no acceptació de la sol·licitud. 

6. El sol·licitant no acceptat podrà presentar, davant la Junta de Govern del Col·legi de Psicologia 

de les Illes Balears, reclamació en el termini de 30 dies hàbils des de la data de recepció de la 

comunicació. Haurà d'aportar la documentació acreditativa que estimi oportuna per esmenar, 

si escau, els motius de la denegació. 

7. En cas de produir-se la denegació de l'acreditació de “Psicòleg/oga Expert/a en Coaching”, les 

taxes ja abonades donaran dret a la presentació de successives sol·licituds anuals durant un 

període de 4 anys, des de la data de la primera sol·licitud. 

 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 

Caldrà presentar els següents documents i dades: 

1. Sol·licitud d'acreditació (vegeu annex I). 

2. DNI/NIE. 

3. Carnet de col·legiat/da del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears. 

4. Títol/s de formació de postgrau. 

5. Currículum segons el model establert (vegeu annex II). 

6. Certificat/s de la formació cursada en relació amb el coaching. 

7. Certificat/s de l'experiència pràctica en relació amb el coaching. 

8. Resguard o justificant del pagament de les taxes corresponents a l'acreditació (120 euros). 

9. Certificat realització de sessions de coaching amb un psicòleg/oga coach acreditat (mínim sis). 

10. Certificat de 3 processos de supervisió amb un psicòleg/oga coach acreditat. 

11. Ressenya curricular del supervisor/a. 

12. Acreditació del nivell de coach del supervisor/a. 

 

 

La presentació de les sol·licituds es realitzarà a la seu del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, 

C/Manuel Sanchis Guarner, 1 baixos, 07004 Palma de Mallorca. 
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CRITERIS DE RENOVACIÓ DE L‘ACREDITACIÓ 
 

Aquesta acreditació tendrà una validesa de quatre anys.  

Per a la seva renovació s'haurà de demostrar: 

1. Que durant aquests quatre anys ha realitzat un mínim de quaranta hores de formació en 

l'àmbit de la psicologia aplicada al coaching (bé com a alumne/a o com a professor/a). 

2. Demostrar que ha exercit com a psicòleg/oga-coach, almanco amb dos processos de coaching 

cada any (amb una durada mínima de cinc sessions cada procés). 

3. Haver realitzat almanco un procés de supervisió en cada any amb un PsEC acreditat. 

 

 

La renovació tendrà un cost de 40 euros. 

 

La formació contínua inclou activitats formatives demostrables en aspectes relacionats amb el coaching 

i la Psicologia (cursos, jornades, congressos, simposis, seminaris, sessions, etc.), organitzades per 

societats científiques i professionals nacionals i internacionals, col·legis professionals, universitats o 

centres vinculats, o entitats privades reconegudes per la comunitat científica i reconeguts “d'interès 

psicològic” pel Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears. 

 

 


