
   
 

Seminari  

coaching per a un mateix 
Ser efectiu liderant el meu desenvolupament personal i emocional 

 
 
 

Dissabtes 12 i 19 de Febrer 2011 
Horari: 10:00 a 14:00 hores 

Lloc: Espai Daleth. Rda Universitat 33, 1r 2a (Barcelona) 
Preu del seminari: 90 ! 

 
“Si seguim fent el que estem fent, seguirem aconseguint el que estem aconseguint. Si volem 
aconseguir més altes aspiracions i superar majors reptes, llavors identifiquem i  apliquem el 

principi  que governa els resultats que busquem” 
 
DIRIGIT A: 
A totes les persones interessades en desenvolupar al màxim el seu lideratge amb la finalitat d’aconseguir les fites 
definides.  

 
OBJECTIUS I BENEFICIS DEL SEMINARI 
! Marcar fites personals i professionals 
! Canviar la percepció d’un mateix i dels altres 
! Aprendre a superar obstacles i ser pro actiu 
! Aprendre a connectar amb les emocions 
 
 

L’actitud amb la que reacciones davant les situacions de la vida,  
determina el nivell dels resultats que aconsegueixes. 

 
 

 
CONTINGUTS 
! Jo com a líder: autoconeixement personal 
! El líder interior: emocions i estats d’ànim 
! Valors personals actuals i valors de futur 
! Pensament estratègic:  definir fites  
! Gestionar resistències pròpies i dels col.laboradors 
! El petits canvis son poderosos: accions per avançar  
! Habilitats personals de comunicació 
 

FORMADORS: 
Isabel Cayuela: Coach i Formadora. Màster en Coaching i Lideratge Personal (Universitat de Barcelona). Màster en 
Gestió de l’Empresa Industrial (IQS). Llicenciada en Química. Experiència de 19 anys treballant en l’empresa 
multinacional.  
 
Maria Fontal: Màster en Coaching i Lideratge personal (UB). Màster en Coaching i PNL. Màster en PNL. Ciències 
Empresarials. Experiència 18 anys en el món de l’empresa multinacional. 

 
Pablo Montoro: Máster en Coaching i Lideratge Personal (UB). Enginyer Industrial. Experiència en coaching personal i 
en consultoria en multinacionals 

 
Francesc Sedó: Màster en Coaching i Lideratge Personal (UB). Llicenciat en Química. Experiència treballant en 
programes de formació en coaching i desenvolupament personal. 
 
María José Torrente: Llicenciada en Psicologia de les Organitzacions. Postgrau en Coaching i Lideratge Personal (UB), 
Màster en Recursos Humans. Postgrau en Enginyeria de la Formació. 20 anys participant en programes de formació en 
el món de l’empresa en àmbits de desenvolupament. 



   

coaching per a un mateix 

 
 
 
METODOLOGIA 
 
La filosofia del nostre mètode es basa en l’autoconeixement i el canvi. Ens centrarem tots en el treball personal de 
creixement per poder generar nous comportaments en diferents àrees de la 
nostra vida, personal i professional. Treballarem d’una forma dinàmica, 
reflexiva, viva i en grup. 
 

"El viatge més llarg comença amb un primer pas" (Confuci) 
         

 
    

INFORMACIÓ I RESERVES 
 
Coaching Catalunya Tel. 646 91 00 57 o envieu un correu electrònic a info@coachingcatalunya.com 
 
Inscripcions: Les places són limitades a un nombre de participants. La inscripció es farà efectiva una vegada 
lliurada la còpia del justificant de pagament juntament amb el full d’inscripció. 
 
Inversió de la formació:  el preu per participant és de 90 !.  
 

ESPAI DALETH 
Rda Universitat 33, 1r 2a. Barcelona 

Metro: L1, L3 – Catalunya, L1, L2 - Universitat 
FGC: Catalunya. Bus i Bicing 

Parking: Rbla Ctalunya - Gran via 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.coachingcatalunya.com/ 

Av. Rep Argentina 

Adreça Ronda de la Universitat, 33
08007 Barcelona, Espanya


