
V Jornades 
Coaching
Educatiu

Eines i tècniques 
psicopedagògiques
per al creixement
personal i 
l’acompanyament 
dels alumnes

11, 12 i 13 de 
juliol de 2011

Jornades
de formació

en règim 
residencial

Més enllà de la 
pedagogia activa: 

Una forma de 
sentir, viure, actuar 
amb plenitud com a 
persona i docent

Els professionals de l’educació requereixen de noves 
eines de gestió de les aules per tal de donar resposta a 
les relacions entre l’alumnat i el professorat, per poder 
prendre decisions que portin cap a l’equilibri personal, 
per potenciar la creativitat, per resoldre nous reptes i per 
facilitar maneres de funcionar més eficaces que permetin 
desenvolupar el potencial de la persona.

El Coaching Educatiu aporta una visió capacitadora i 
constructiva  de la vida i de la professió docent. 
Acompanya en l’adquisició dels recursos necessaris per 
millorar les habilitats d’escolta i de comunicació en la 
gestió de l’aula.

Les V Jornades de Coaching Educatiu volen ser un espai 
vivencial i de reflexió, on el docent  es qüestioni les 
creences autolimitants i treballi en la construcció de nous 
objectius. 

Objectius

Saber què és l’eina del coaching i vivenciar el procés de 
coaching per saber les possibilitats que se’n desprenen 
per a l’acció tutorial.

Vivenciar diferents dinàmiques de coaching per al 
desenvolupament professional com a docent
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Un programa mixt
de conceptes
i activitats per
vivenciar, sentir
i incorporar

Continguts
Coaching 
Comunicació
Emocions
Pensaments
Actituds
Eines
Lideratge

Claus del Coaching

Fluir, confluir i influir
Guiar sense dirigir
Transformar
Donar suport
Facilitar el canvi
Crear motivació

Dia 11 de juliol

09:00-10:00: Arribada i distribució d’habitacions
10:00-10:30: Presentació del programa, material,  organització i equip
10:30-11:30: El Coaching Educatiu. Conferència inaugural de les Jornades
11:30-12:00: Pausa
12:00-13:00: Presentació interactiva del grup d'assistents (outdoor 
training)
13:00-14:00: Acompanyament en petit grup. Reflexions de procés
14:00-16:00: Dinar
16:00-20:00: Taller: Coaching i lideratge personal
21:00-22:00: Sopar
22:00-23:00: Introducció a la meditació i la relaxació: La porta dels

somnis (opcional)

Dia 12 de juliol

08:00-08:30: Meditació dinàmica (opcional)
08:30-09:00: Esmorzar
09:00-10:00: Acompanyament en petit grup. Reflexions de procés:

Llibre de bitàcola
10:00-11:30: Comunicació: l’eina de treball (I)
11:30-12:00: Pausa
12:00-14:00: Comunicació: l'eina de treball (II)
14:00-16:00: Dinar
16:00-20:00: Coaching i lideratge grupal
21:00-22:00: Sopar
22:00-23:00: Representacions teatralitzades

Dia 13 de juliol

08:00-08:30: Meditació Gourishankar (opcional)
08:30-09:00: Esmorzar
09:00-09:30: Acompanyament en petit grup. Reflexions i resum
09:30-11:30: Taller de Coaching: Creences autopotenciadores
11:30-12:00: Pausa
12:00-14:00: Taller de coaching sistèmic-relacional
14:00-16:00: Dinar
16:00-18:00: Conclusions finals. Tancament de les Jornades 

Organització

Grup de treball de Coaching Educatiu 
Institut de Ciències de l’Educació (ICE) 
Universitat de Barcelona

Formadors

Roger Brufau, Toia Castellà, Joan Cintero
Antoni Giner, Roser Lladó i Meritxell Obiols

Inscripció

Del  2 de maig al 2 de juny. Ampliació fins el dia 22 juny
Per Internet: www.ub.edu/ice
Places limitades

Preu de la matrícula: 160 €
Preu total de la estada a pensió completa: 110 €
(L’estada s’abonarà directament a la residència).

Informació

Secretaria de l’ICE: Passeig de la Vall d’Hebron, 171.
Edifici de Migdia
08035 Barcelona. Telèfon 934 021 024
icecursos@ub.edu

Aquesta activitat està inclosa en el Pla de Formació
Permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i certificada en 30 hores.

Casal La Salle
S. Martí Sesgueioles

Eix Transversal, S/Calaf
Carretera BV-1001 de
Calaf a Sant Quim de 

Freixenet, km 6
Barcelona


