
CURS MODALITAT CRÈDITS IDIOMA

2018/2019 (1a edició) Semipresencial 30 ECTS Castellà

DIRECCIÓ Dra. Genoveva Rosa

DURADA D’octubre 2018 a juny 2019

PREU
121€/ECTS 
El preu no inclou taxes i preinscripció

DESCOMPTES 
Matrícula abans del 13/07/2018: 5% de descompte – Matrícula abans del 14/09/2018: 2,5% de descompte.  
Si ets alumni de la Facultat: 15% de descompte – Exalumnes, membres de la comunitat URL i col·legiats*: 10% de descompte.
Responsables de pràctiques: consulteu els descomptes.
Bonificable per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
* Consulteu col·legis professionals en conveni.



Expert en Coaching en 
l’Àmbit Socioeducatiu

15 ECTS
Coneixeràs la metodologia del coaching i la seva 
aplicabilitat en entorns socials i educatius per obtenir 
millors resultats i assolir els objectius que permetin 
desenvolupar personalment i professionalment.

3a edició

Octubre 2018 - febrer 2019

121€/ECTS

Expert en Programació 
Neurolingüística  
i Mindfulness 
en l’Àmbit 
Socioeducatiu 

15 ECTS Aprendràs les eines de la programació neurolingüística 
i del mindfulness per a la pràctica del desenvolupament 
personal i professional i assoliràs les competències per 
comprendre i utilitzar la metodologia de la PNL a nivell 
de practitioner.

1a edició

Març 2019 - juny 2019

121€/ECTS

PROFESSORAT

Mercè Gómez Ubiergo. Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació. Postgrau en Inserció Laboral. Sòcia fundadora i 
expresidenta de l’Associació de Professionals de la Inserció Laboral de Catalunya (APILC) i directora de Nau Desenvolupament 
Professional, SL, entitat dedicada a l’orientació de trajectòries professionals i al desenvolupament de competències.

Susanna Artó. Directiva en Banca i Empreses. Docent en habilitats directives, conferenciant i experta en Lideratge i Motivació. 
Coach i Business Coach. Psicoterapeuta. Àmplia trajectòria professional com a directiva i gran experiència terapèutica per 
ajudar  les persones a conèixer-se, potenciar i gestionar els seus propis recursos, afrontar amb passió els nous reptes i 
mantenir-se en un aprenentatge continu.

Neus Benages. Diplomada en Educació Social per l’URL. Diplomada en Disseny Gràfic per LAI. MBA per la UPC. Postgrau en 
disseny web i multimèdia per IDEP. Formada en metodologies “Art of Hosting” d’intel·ligència col·lectiva i eines de facilitació i 
documentació gràfica. Co-creadora de l’agència de comunicació social Subject mkt social. Àmplia experiència en disseny gràfic 
corporatiu i en diferents àmbits de l’educació social. Dissenyadora i impulsora de la metodologia Mapa Visual ZöN. Facilitadora 
de processos de pensament visual per al creixement de les persones i equips.

Gemma González. Educadora i treballadora social (URL), psicopedagoga (UOC). Didacta (AEPNL). Màster Practitioner i Trai-
ner en PNL, Epistemologia de la PNL i Màster en Hipnosi Ericksoniana i PNL (AEPNL). Màster en Psicoteràpia i Hipnosi 
Ericksoniana.  Certificació Internacional en Generative Coaching. Formadora, psicoterapeuta de PNL i Hipnosi a persones 
drogodependents. Professora associada a la Fundació Pere Tarrés. 

Isabel Gutiérrez. Psicòloga, coach i formadora. International Trainer of NLP. Màster Practitioner i Trainer en PNL (AEPNL). 
Mastery Coach and Business. Coaching Generative Mindfulness en la pràctica clínica (AEMIND). Reducció de l’Estrès i Teràpia 
Cognitiva. Coaching Executiu. Fundadora i directora del Centre de Psicologia i Salut Activa’t. 

Conxita Luna. Psicòloga coach i formadora. Màster Practitioner i Trainer en PNL (AEPNL). Professora associada a la Fundació 
Pere Tarrés. Diploma de Mindfulness en la pràctica clínica i Programa Mind self Compassion (AEMIND). Diploma de Reducció 
de l’Estrès i Teràpia Cognitiva basats en l’atenció plena. Postgraus en Assessorament Psicopegagògic (UAB) i Lideratge Psi-
cosocial (UPF). 

Robert Long. Professor i didacta de PNL (AEPNL). Formador i coach en organitzacions i empreses. Co-director de PNL Ge-
nerativa. Imparteix formació de PNL en àmbits professionals de treball social. Especialista en teatre i animació sociocultural. 

Lisette Navarro. Doctora en Pedagogia i educadora social (URL). Professora de Grau de la Facultat d’Educació Social i de 
Treball Social Pere Tarrés de la URL. Experta en coaching per l’Institut Europeu de Coaching. Àmplia experiència de formació 
en comunicació i mediació i resolució de conflictes. En l’àmbit de recerca, experta en habilitats socials i desenvolupament de 
competències.

Maria Ollé. Diplomada en Infermeria (UB). Tècnica en educació emocional. Experta en coaching per l’Institut Europeu de Coa-
ching. Experta en Problem Solving Estratègic. Formadora i experta en “The Effective Thinking” per l’escola Edward de Bono. En 
investigació, experta en eines de pensament i tècniques de creativitat aplicades al coaching.

Genoveva Rosa. . Doctora en Pedagogia i mestra per la UB. Vicedegana d’Ordenació Acadèmica i Adjunta al Degà de la 
Facultat d’Educació Social i de Treball Social Pere Tarrés de la URL. Experta en coaching per l’Institut Europeu de Coaching.  
Àmplia experiència en formació en diferents nivells educatius: educació infantil, educació primària i educació universitària.  
En l’àmbit de recerca, experta en habilitats socials, desenvolupament de competències, formació e-learning i didàctica.

Àngels Sogas. Llicenciada en Ciències de l’Educació (UB). Experta en coaching en l’àmbit socioeducatiu (URL). Directora 
de l’Àrea Oberta de Postgrau. Coordinadora del Màster Universitari en Prevenció de Riscos a la Comunitat (amb EPSI-UAB). 
Directora del Programa Universitari per a Gent Gran. Experta en habilitats socials, intel·ligència emocional i gestió de situacions 
de crisi. Professora dels graus de la Facultat d’Educació social i Treball social Pere Tarrés (URL).

Artur Vericat. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (UB). Coach professional i d’equips certificat per la ICF. 
Formació en PNL, Gestalt, coaching sistèmic i constel·lacions organitzacionals i familiars (IEC). Soci fundador d’Institut Coach. 
Coaching personal, executiu i organitzacional. Gestió d’equips, gestió del temps, Team building i temes relacionats amb un 
major rendiment i satisfacció d’equips i d’empreses. Formador de coaching a l’IEC.

SORTIDES PROFESSIONALS 

•  Life coach
• Coach personal, educatiu, executiu d’empreses i d’equips
• Consultor d’empreses
• Especialista en selecció de personal
• Terapeuta PNL en empresa i educació

DESTINATARIS
Aquelles persones que disposin d’un títol universitari oficial poden sol·licitar plaça. Tindran preferència els titulats en carreres de 
l’àmbit social i humanístic com pedagogia, psicologia, psicopedagogia, educació social i treball social.

PLA D’ESTUDIS

15 ECTS - Expert universitari en Coaching en l’àmbit socioeducatiu 

Octubre 2018 - Febrer 2019

Mòdul 1. Introducció al coaching (1,5 ECTS)

Mòdul 2. El coaching i l’apoderament (1,5 ECTS)

Mòdul 3. El coaching i les emocions (1,5 ECTS)

Mòdul 4. Coaching i creativitat (3 ECTS)

Mòdul 5. Intel·ligència emocional i coaching (3 ECTS)

Mòdul 6. Coaching d’equips (3 ECTS)

Mòdul 7. Projecte en coaching (1,5 ECTS)

 

15 ECTS - Expert universitari en programació neurolingüística (PNL) i mindfulness en l’àmbit socioeducatiu 

Març 2019 - Juny 2019

Mòdul 1. Fonaments i història de la PNL (1 ECTS)

Mòdul 2. Habilitats de reconeixement de l’estat (1 ECTS)

Mòdul 3. Lingüística i comunicació (3,5 ECTS)

Mòdul 4. Relació d’acompanyament (3,5 ECTS)

Mòdul 5. Excel·lència personal (3 ECTS)

Mòdul 6. El mindfulness o consciència plena (1,5 ECTS)

Mòdul 7. Projecte en PNL (1,5 ECTS)

METODOLOGIA

Participació activa de l’alumnat. El contingut del curs es formula a partir d’una combinació teòrico-pràctica de les seves sessions, 
que permet un desenvolupament de les habilitats i capacitats de cada estudiant. Aquesta metodologia s’aplicarà mitjançant dinà-
miques relacionals, treballs individuals o sessions magistrals amb un docent.

DIRECCIÓ

Dra. Genoveva Rosa. Doctora en Pedagogia i mestra per la UB. Experta en coaching per l’Institut Europeu de Coaching.  
Àmplia experiència en formació en diferents nivells educatius: educació infantil, educació primària i educació universitària.  
En l’àmbit de recerca, experta en habilitats socials, desenvolupament de competències, formació e-learning i didàctica.


