
Universitat
rovira i virgili

FUndació Urv

Diploma 
d’Especialització en

Coaching



Durada: 
30 ECTS

Adreçat a: 
- Llicenciats i diplomats universitaris, especialment 

aquells amb responsabilitat sobre equips o projectes.

- Personal directiu tant de l’empresa privada com de 
l’administració, en qualsevol àmbit d’activitat.

 
- Personal de l’àmbit de Recursos Humans de l’em-

presa/organització. 

- Empresaris o directius que desitgin incorporar els re-
cursos i habilitats del coaching per impulsar positiva-
ment el desenvolupament dels seus col·laboradors, 
la seva organització i el nivell de negoci o activitat. 

- Formadors, consultors, terapeutes, professionals de 
la salut, sanitaris, etc, que desitgin incorporar les tèc-
niques del coaching per millorar les seves relacions 
personals, laborals i de desenvolupament humà. 

Dates: 
Del 16/10/15 al 07/10/16

Horari:  
Divendres, de 17 a 21 h. 
Dissabtes, de 9.30 a 13.30 h. i de 15 a 19 h.
(Periodicitat quinzenal)

Preu: 
2.400 € 

Lloc d’impartició:
FURV. Centre de Formació Permanent
Av Onze de setembre, 112. Reus

Direcció acadèmica:  
Concepción Rosa Cartil Ferré
Jaci Molins Roca

Coordinació de pràctiques: 
Pilar Segura García

Bonificació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat 
a través de la Fundació Tripartita.
Telèfon: 977 779 960
bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat

• Fitxa tècnica

l coaching apareix com una dis-
ciplina emergent de la pràctica 
professional vinculada a les re-
lacions personals.

A través del coaching es busca el des-
envolupament de les potencialitats del 
client i fa a la persona responsable i 
protagonista de les seves accions.

Permet conèixer les fortaleses i els as-
pectes de millora facilitant l’adquisició 
d’habilitats i destreses específiques per 
promoure el canvi i aconseguir que el 
client arribi al nivell d’acompliment i efi-
càcia desitjat.

El coach facilita ( juntament amb el cli-
ent) la creació d’un espai adequat per a 
la presa de consciència i l ’aprenentatge.

El coaching contempla elements de la 
Filosofia, l’Antropologia, la Psicologia… 
que són aplicables en diferents àmbits: 
empresa, lideratge, salut, educació, es-
port, vida personal i professional.

Aquest postgrau possibilita l’aprenentat-
ge de les competències específiques del 
coach mitjançant el coneixement de di-
versos models teòrics i la pràctica d’es-
tratègies per fer que el procés de coac-
hing sigui efectiu.

L’objectiu del Coach 

és facilitar la creació 

d’un espai adequat per 

a l’aprenentatge i la 

presa de consciència.



• Programa

Concepte, bases del coaching i àrees d’aplicació
    Definició coaching i àrees d’aplicació
    Models en què es basa el coaching
    Diferents escoles de coaching

Metodologia del procés de coaching
    Habilitats de comunicació del coach
    Etapes del procés
    Estructura sessions coaching

Models i Recursos al servei del coach
    Coaching corporal i emocions
    PNL
    Ontologia del llenguatge
    Anàlisi transaccional

Autocoaching per cuidar-se un mateix i prevenir 
l’estrès

Tècniques de relaxació
Mindfulness
Autocoaching per mantindre l’equlibri de la vida
personal professional del coach

Competències i habilitats del coach
    Dificultats del coach i del client i com abordar-les
    Deontologia del coach
    Contracte de coaching

Coaching a diferents àmbits professionals
    Coaching d’equips
    Coaching i educació
    Coaching i salut

Pràctiques: seminaris de coaching personal i inter-
venció de l’alumne amb coachees
    Coaching personal i grupal
    Sessions individuals de coaching
    Sessions grupals de coaching

Pràctiques individuals dels alumnes
    Pràctiques amb coachees voluntaris.
    Supervisions per part de coachees-mentors 

Projecte de fi de curs
Els alumnes hauran de fer defensa oral del seu 
treball de fi de curs i assistir a les presentacions 
dels companys 

Tutoria acadèmica i individual
Atenció personalitzada

• Sortides professionals

 • Equip docent

- Professionals i directius en tots els nivells de la 
piràmide organitzacional

- Responsables de Recursos Humans

- Especialistes en selecció de personal

- Terapeutes privats

- Terapeutes en institucions públiques de salut 
mental d’adults i infantil

- Professionals de l’àmbit de la salut

- Professionals de serveis socials de base

- Supervisors d’equips a la infància i l’adolescència

- Supervisors d’equips d’atenció psicopedagògica

- Professionals en serveis psicojurídics

- Consultoria d’empreses

- Exercici privat com a coach

Luz Marina Aguayo
Ana Bosch Villaret
Concepción Rosa Cartil Ferré
Carme Ferré Grau
Yolanda Fleta Sánchez
Ester González Rivas
Marcela Herrera Garin
Jaci Molins Roca
Mercè Moreno Moreno
Teresa Rodeja Mora
Encarnación Rodríguez Perea
Francesc Sedó Capdevila
Rosa San Segundo Mozo
Pilar Segura García
Carme Tena Pi
Maria José Torrente Tomás
Jordi Tous Pallarés



www.fundacio.urv.cat/ formacio

informació i inscripció:
Fundació URV | Centre de Formació Permanent
Av Onze de Setembre, 112. REUS
977 779 964
raquel.ramos@fundacio.urv.cat

La missió del Coach és 

desenvolupar el potencial 

latent de les persones


