
LLOC D’IMPARTICIÓ

HORARI

DIRIGIT A:

OBJECTIUS:

CONTINGUTS:

PRESENCIAL

Passatge d’Aloi 9

(08041 Barcelona)

30 Hores PRESENCIALS

Persones que vulguin adquirir i
consolidar habilitats interpersonals o
directives, aprofundint en tècniques de
coaching.

Formació 100 % SUBVENCIONADA pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Està adreçada prioritàriament a treballadors/es, autònoms/es i també treballadors en situació d’atur.

EINES DE COACHING 
Nivell 2

INICI: 19/02/2018
FI: 28/02/2018
Dilluns, Dimarts i Dimecres
9:00 a 14:00h

Per més informació contactar amb Cesi Iberia:
93 240 56 97

Documentació que s'ha de portar per curs i per 
persona abans del inici del curs:
- Document original Annex 1 (Sol·licitud de 
participació) degudament emplenat i signat en color 
blau.
- Fotocòpia llegible DNI 
- Fotocòpia encapçalament darrera nòmina o en cas 
d’estar a l’atur (full de l’ OTG i fotocòpia d’un 
document amb el numero d’inscripció a la 
seguretat social)
Recomanem avançar la documentació 
escanejada per email i desprès portar els originals

IMPORTANT: Les places es confirmaran una vegada 
tinguem un grup mínim imprescindible.
No s'acceptarà a cap participant, que el dia d'inici del curs, 
no tingui tota la documentació correcta.

Objectius generals:
 Augmentar el lideratge personal a través de la metodologia del

coaching
 Augmentar el lideratge d’equips a través de la metodologia del

caoching

Objectius específics:
 Aprendre diferents tècniques de coaching útils per a la comunicació
 Aprendre diferents tècniques de coaching tils per al lideratge d’equips

1. Aplicació pràctica de diferents tècniques de coaching per a
l’autolideratge i la comunicació

1. Tècniques per a l’autoavaluació de les habilitats, qualitat i
competències personals

2. Analitzar les habilitats comunicatives i els dèficits en les
interaccions comunicatives personals

3. Instruments, tècniques i processos

2. Aplicació pràctica de diferents tècniques de coaching per al
lideratge d’equips

1. El líder coach
2. Eines de coaching

Informació i Inscripcions
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