
SOL·LICITUD DE CREACIÓ D’UN GRUP DE TREBALL 
 
En/Na DAVID GILLING y HUMBERTO BORRÁS  col·legiat/da Nº: B-2004 y B-00657 
 
SOL·LICITA A LA JUNTA DE GOVERN LA CREACIÓ DEL GRUP: 
 
“PSICOLOGÍA Y COACHING” 
 
 
OBJECTIU DEL GRUP: 

- Realizar difusión a los colegiados/as del COPIB de la nueva especialidad 
profesional del coaching. 

- Garantizar la buen práctica profesional de los colegiados/as con experiencia en 
el ámbito del coaching. 

- Crear criterios para la buena convivencia entre psicólogos coaches y coaches no 
psicólogos. 

- Iniciar los fundamentos para la creación del protocolo de acreditación de 
“Psicólogo Experto en Coaching” desde el COPIB. 

- Conseguir mayor reconocimiento social y empresarial  de la aportación del 
psicólgo coach en el ejercicio de esta práctica profesional. 

 
 
ACTIVITATS: 
 

- Reuniones periódicas de los miembros del grupo de trabajo. 
- Diseño de programas formativos y actividades formativas complementarias 

como conferencias y jornadas relacionadas con el coaching. 
- Difusión de noticias, resoluciones, etc.  relacionados con el coaching mediante 

la página web del COPIB a los colegiados/as. 
 
 
NECESSITATS: 
 

- Poder disponer de un espacio en el COPIB para realizar reuniones del grupo. 
- Persona de contacto para poder gestionar temas relacionados con el grupo 

(organización de eventos, información en página web del Copib, etc.) 
 
 
Palma,   6   de _Mayo_ del 2013 
 
Firma: 
 
 
 
Les dades se sol·liciten amb l'única finalitat de gestionar la seva sol·licitud, no podent esser utilitzades per a cap altra finalitat. Les dades personals 
recollides seran incorporades i tractades en el fitxer COL·LEGIATS PRIVAT, la finalitat del qual és gestionar activitats d'ordre privat del Col·legi, 
activitats associatives, culturals, recreatives, esportives o socials, inscrit en el Registre de Fitxers de Dades Personals de l'Agència Espanyola de 
Protecció de Dades, i podran ser cedits al Consell General de Col·legis de Psicòlegs d'Espanya, a més d'altres cessions previstes en la Llei. L'òrgan 
responsable del fitxer és el Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears, i l'adreça on l'interessat podrà exercir els drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició davant el mateix és Manuel Sanchis Guarner, 1 07004 Palma, la qual cosa s'informa en compliment de l'article 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal 


