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No n’hi ha prou de saber, cal també aplicar-ho;  

no n’hi ha prou de voler, cal també fer-ho. 
(Goethe) 
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Aquest primer mòdul formatiu està adreçat a aquelles persones que tenen l’interés de saber quin 
és el fonament de la disciplina del Coaching, quin és el seu orígen i quines són les aplicacions 
pràctiques en el món actual. Quines són les tendències de la professió, les especialitats que 
existeixen, i tenir al teu abast les bases de la disciplina que està canviant la vida de milers i millons 
de persones en tot el món. Entendràs la importància dels processos dialèctics i les converses sobre 
l’actitud i motivacions de les persones, i t’emportaràs l’ESSÈNCIA dels pilars bàsics del Coaching.  
 
El nostre principal compromís és formar i dotar als futurs Coaches amb les eines i amb els recursos 
que els facilitaran un desenvolupament professional al més alt nivell. T’oferim una formació acord a 
la realitat i a les necessitats actuals en referència a la qualitat i competències adquirides.  Una 
formació basada en l’experiència dels professors docents i d’aquesta manera completar les teves 
àrees de millora.  
 
El programa formatiu que et presentem contempla i et proporcionarà –en quant a continguts i 
possibilitats de continuïtat- una solució a les necessitats i reptes existents a un món global. T’oferim 
l’entrada a una formació tècnica basada en uns estàndards d’excel·lència i qualitat que et 
permetran, sense presses, integrar els continguts i posar-los en pràctica de manera altament eficaç 
i amb garanties de que estàs progressant de forma òptima gaudint del camí.  
 
Creiem i defensem que tant sols es pot arribar a ser Coach practicant i fent Coaching. Per aquest 
motiu em dissenyat la teva formació, per a què tinguis una base en aquesta disiplina que aporta 
resultats extraordinàris en les persones, amb la finalitat que puguis discernir la diferència entre el 
que és el Coaching professional i altres formacions no específiques.  
 
Es tracta d’una formació presencial i experiencial altament participativa i pràctica en les que tindràs 
un extens coneixement sobre què i què no és Coaching i el teu primer contacte amb aquesta 
professió de futur. A la finalització, tu decidiràs si seguir amb la teva formació i ser el millor Coach 
per als teus clients.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectiu del mòdul          
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Procés de desenvolupament personal i professional que capacita a les persones i organitzacions a 
generar canvis i obtenir recursos per assolir els seus objectius. 
 
 
“Consisteix a ajudar a algú a desenvolupar els seus talents, a pensar per si mateix, a trobar les seves 
respostes, a descobrir dins de si mateix el seu potencial, el seu camí a l’èxit,… ja sigui en els negocis, 
en les relaciones personals, l’art, l’esport, el treball…”    

John Whitmore 

 

 
 
 
 
 
 
El nostre marc pedagògic té molt present que la suma de factors i les sinèrgies creen riquesa de 
coneixement, d’aquesta manera aprofundiràs en l’aprenentatge de forma individual i grupal.  
 
En el nostre projecte apostem per un mètode d’aprenentatge, d’estudi i de treball basat en la 

integració dels continguts del curs i la posada en pràctica dels mateixos. 

Creiem en un mètode d’estudi i de pràctica eminentment vivencial i experiencial, i per aquest 

motiu, posem a la teva disposició professors amb dilatada experiència, que t’acompanyaran durant 

el procés de formació, posant al teu servei tot el seu saber perquè aprofitis al màxim la teva 

formació i inversió de futur.  

a) Durant aquest primer mòdul hauràs de realitzar la lectura d’un llibre relacionat amb el 

Coaching i fer un comentari del mateix a classe. Per dur a terme aquesta lectura disposaràs 

de 3 setmanes de temps.  

b) Serà obligatori assistir al 80% de la formació per poder accedir al 2n i 3r nivell i obtenir el 

certificat.  

Els participants a la formació en Coaching hauran de ser majors de 25 anys 

¿Què és el Coaching?           

 
 

Requisits durant aquest nivell de formació 
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MÒDUL 1: PROGRAMA D’INICIACIÓ AL COACHING (36h) 
 
1. ¿QUÈ ÉS EL COACHING?  

1.1. ¿Què és el Coaching? 
1.2. Definició de Coaching segons ASESCO 
1.3. ¿Què no és Coaching? 

 
2. ¿QUÈ ÉS I QUÈ NO ÉS UN COACH?  

2.1. Origen terminològic 
2.2. Competències del Coach eficaç 
2.3. Distinció entre el Coaching i d’altres disciplines 

 
3. LES FONTS DEL COACHING  

3.1. Els principis filosòfics del Coaching 
3.2. Les aportacions Zen 
3.3. Món esportiu 

 
4. TIPUS DE COACHING  

4.1. Coaching Europeo 
4.2. Coaching Ontològic o Sud-americà 
4.3. Coaching Nord-americà 
4.4. Consultoria per processos 

 
5. ESPECIALIDADES DE COACHING  

5.1. Coaching Personal o Life Coaching 
5.2. Coaching Executiu 
5.3. Coaching Organitzacional o d’equips 
5.4. Coaching Esportiu 
5.5. Coaching Assistit amb cavalls (CAC) 
5.6. Noves especialitats de Coaching 

 
6. COACHING I ACTUALITAT  

6.1. Coaching al món - Beneficis del Coaching 
6.1.1. Per l’individuo 
6.1.2. Per l’empresa 

6.2. Tendència de la professió i principals representants mundials del Coaching 
6.3. Associacions Nacionals/Internacionals 
6.4. ASESCO 

 
7. BASES PRÈVIES A LA REALIZACIÓ DEL COACHING  

7.1. El primer contacte 
7.2. El qüestionari previ al proses 
7.3. Contractes de confidencialitat 
7.4. Codi ètic i deontològic de la professió del Coaching 

 
8. PRINCIPALS CONTINGUTS DEL COACHING 

8.1. Cicle d’un procés de Coaching 
8.2. Definició d’objectius - SMART 
8.3. Motivació al canvi 
8.4. La zona de confort o zona de comoditat 
8.5. Aprendre et porta a prendre riscos 

Continguts del programa formatiu 
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8.6. Presa de consciència 
8.7. Auto-creença  =  Confiança  +  Autoestima 
8.8. Responsabilitat i compromisos 
8.9. Acció 
8.10. Conclusions personals 

 
9. EL PODER DEL DIÀLEG EN EL COACHING  

9.1. La comunicació verbal y no verbal 
9.1.1. Parts de la Comunicació 
9.1.2. Elements que aportem al procés de comunicació 
9.1.3. Grau d’influència de la comunicació 
9.1.4. Elements de la comunicació 
9.1.5. Contingut de la comunicació 
9.1.6. Alguns principis de la comunicació 

9.2. L’ importància de les paraules 
9.2.1. Models de comunicació 
9.2.2. Filtres inconscients de processament intern 
9.2.3. Els valors com a filtres de comunicació 
9.2.4. Les creences com filtres de comunicació 
9.2.5. Actituds, recursos i decisions  

 
10. L’OBSERVADOR I EL SEU MÓN – El Món del Coach  

10.1. Habilitats personals 
10.2. Intel·ligència emocional 

10.2.1. Autocontrol emocional 
10.2.2. Aprenentatge continuat i efectiu 
10.2.3. Valors, Missió i Visió personals 
10.2.4. Punts essencials del treball personal 

10.3. Qualitats d’un Coach 
10.4. Factors addicionals a integrar per un Coach 
10.5. Habilitats i competències professionals d’un Coach 

10.5.1. Competències clau de la relació de Coaching 
10.6. Errors més freqüents en l’exercici del Coaching 

 
11.  PILARS DEL PROCÉS DE COACHING  

11.1. Acompanyament de persones 
11.2. Responsabilitats en els objectius i en el procés  

 
12. LES DISPOSICIONS CORPORALS DINS EL COACHING  

12.1. El ÈSSER humà està en constant canvi 
12.2. Les 3 predisposicions CLE – corporal, lingüística, emocional 
12.3. Conclusions  
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FORMADORS TITULARS DE TOT EL PROGRAMA FORMATIU – NIVELL I+II 

Sergi Bonilla 

 Màster Certified Team & Corporate Coach y Advanced Certified Professional & 
Executive Coach, acreditats per l’Associació Espanyola de Coaching (ASESCO) i la 
ICF.  

 Practitioner i Màster Practitioner en PNL 

 Fundador grup PNL España a LinkedIn 

 Ponent al Màster de RRHH de l’ Universitat de Girona 

 Vicepresident d’AICCAC (Associació Internacional de Coaching i Coaching Assistit 
amb Cavalls) 

 Partícip del programa Líder Coach de Coaching Corporation 

 Enginyer Tècnic 

 Director a Girona Coaching 
 

Eva M. Sánchez 

 Professional Certified Coach (PCC per la ICF) 

 Més de 760 h d’experiència en Coaching. Membre d’ICF Internacional i 
d’Espanya.  

 Membre Coach Profesional Certificado (CPC) d’ASESCO.  

 Master Certified Team & Corporate Coach y Advanced Certified Professional & 
Executive Coach, acreditats per l’Associació Espanyola de Coaching (ASESCO) i 
ICF.  

 Licensed Màster Practitioner per la Society of NLP™, avalada por el Dr. Richard 
Bandler®.  

 Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona.  

 Postgrau en Psicopatologia Clínica (UB) i Màster en RRHH per EAE.  

 Més de deu anys d’experiència en direcció i desenvolupament de RRHH.  

 Especialista en Coaching Personal i Executiu. 

 
  Juanjo Zadel 

• Cursant Grau en Psicologia a la Universitat Oberta de Catalunya.  
• Màster en desenvolupament personal i lideratge. Facultat d’Economia i Empresa 
de la Universitat de Barcelona. 
• Màster en Ecologia Emocional. Institut d’Ecologia Emocional de la Fundació Àmbit 
y reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  
• Naturopatia.  Escola del Gremi d’Herbolaris i Dietètica de Catalunya.  
• Practitioner i Màster Practitioner en PNL 
• Master Certified Team & Corporate Coach y Advanced Certified Professional & 
Executive Coach, acreditats per l’Associació Espanyola de Coaching (ASESCO) i la ICF.  

  Membre Coach Profesional Certificado (CPC) d’ASESCO.  

 Certificat d’Aptitud pedagògica (CAP) 

 Llicenciat en Filologia Anglesa 
 

Formadors 
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FORMADORS CONVIDATS EN EL PROGRAMA FORMATIU 

Roberto R. Bravo 

 Doctorant (PhD) en Filosofia (Univ. Santiago de Compostela) 

 Magister Scientiarum (MSc) en Lògica de la Ciència (UCV).  

 Professor Investigador de lògica, lingüística i filosofia del llenguatge, filosofia 
i historia de la ciència.  

 Ha sigut Director del Departament de Lògica i Filosofia de la Ciència de la 
UCV.  

 Professor de Metodologia, Epistemologia i Filosofia de la Ciència (Univ. de 
Vic).  

 Assessor lingüístic i literari.  

 Escriptor i traductor.  
 
 
 
 

 

 

Aquesta formació s’adreça a aquelles persones que creuen que la seva carrera professional o la seva 

complementarietat professional, està adreçada a una missió més humana, més propera a la gent, 

amb l’objectiu de millorar les seves habilitats personals i també ajudar a altres persones a fer-ho.  

Per aquests motius s’adreça la formació a: 

1. Persones que volen iniciar una nova activitat professional 

2. Persones que volen una complementarietat a l’activitat professional actual 

3. Persones que volen adquirir eines de Coaching per aplicar al lloc de treball 

 

 

 

 

Titulacions i certificacions 

Aquest programa formatiu està certificat per ASESCO (Associació Espanyola de Coaching) com a 

segell de garantia i rigor en la formació. 

 

A qui va adreçada aquesta formació? 
 

¿Per a què formar-te amb nosaltres? 
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Oferta formativa 

Per poder accedir al més ampli ventall de possibilitats professionals formatives. Amb nosaltres i al teu 

ritme, accedeixes a una oferta formativa única a Espanya per qualitat, rigor i professionalitat.  

 

Excel·lència i qualitat 

Formar-te com a Coach des de l’excel·lència i la qualitat en la docència, significa gaudir durant tot el 

teu període d’aprenentatge com professional del Coaching, significa que el teu premi no és la fi sinó 

caminar el camí.  

 

Pràctiques amb coachees (clients) reals 

El Coach professional es fa a base de pràctiques i de la supervisió de les seves sessions i com més es 

practiqui, millor. Totes les sessions es realitzaran amb coachees que aporten reptes i objectius reals.  

 

Projecció de futur 

La formació rebuda, les sessions de pràctiques i les tutories condueixen a una òptima integració de 

tot un cicle formatiu, convertint-te en un Professional del Coaching capaç d’afrontar, amb garanties, 

els reptes més increïbles.  

 

Preparació en Màrqueting i Personal Branding 

Creiem que el nostre treball no acaba només aquí, i per aquest motiu, t’acompanyem una mica més 

amb formació específica en temes de Màrqueting i Personal Branding perquè puguis començar abans 

i et costi una mica menys. 

 

Títols i acreditacions: 

Els alumnes rebran un certificat d’assistència i aprofitament del curs expedit per Girona Coaching en 

el cas de no continuar amb la seva formació. En cap cas es podrà obtenir cap reconeixement per part 

d’ASESCO, sense haver realitzat i superat també el segon nivell. 
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Mòdul 1: Programa d’introducció al Coaching 
CONTACTAR PER CONSULTAR CALENDARI 
Total hores Mòdul 1 :  36h teòriques 
Total hores programa formatiu (Mòdul 1+2+3): 166h teòriques i 30h pràctiques 
Lloc: Girona. Carrer Francesc Ciurana 17, entresol 4.  
Núm. Places :15 
 

 
          
 
 

Mòdul 1: Programa d’introducció al Coaching 
Total hores Mòdul 1: 36h. 
Inversió: 495€ 
 

 

Política de descomptes: 

1. 5% de descompte per a persones en atur i/o estudiants (Presentar documentació acreditativa) 
2. 5% descompte per portar a una persona  
3. 5% de descompte per antics estudiants de Girona Coaching 

 
Descomptes  no acumulables  

 

Bonificacions: 

El curs o una part d’ell es pot bonificar mitjançant la Fundació Tripartita  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dates i horaris  
 

Inversió econòmica 
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Enviar un correu a:  
info@gironacoaching.com  amb l’assumpte: Introducció al Coaching 
o trucant al telèfon: 
 872026642 ò 679 894 620 – Sergi 
Places limitades 

 

 

 

 

100% a l’inici de la formació 

Realitzar transferència bancària amb el teu nom i nom del curs a:  

ES13/0081/5393/42/0001021111 

 

 
Devolucions de l’import en cas de donar-se de baixa: 

1. Si la persona es dona de baixa abans de l’inici de la formació se li retornarà el 100% de l’import que va pagar per la mateixa  
2. Si la persona es dona de baixa una setmana desprès de l’inici de la formació, se li retornarà el 50% de l’import que va pagar per la 

mateixa 
3. Si la persona es dona de baixa passades dues setmana de la formació no se li retornarà l’import que va pagar per la mateixa 

 
 
 

 

 
 

PER MÉS INFORMACIÓ CONTACTEU AMB NOSALTRES: 
 
 
 
 
 

 
www.gironacoaching.com – info@gironacoaching.com 

Telèfon de contacte: 872026642 - 679 894 620 (Sergi) 
 
 
 

Inscripcions 
 

Condicions de pagament 
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