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Introducció

"El que un home pensa d'ell mateix, això és el que determina, o més aviat indica, el seu
destí."

Henry David Thoreau

En aquest segon seminari de coaching aprofundirem en els conceptes ja intro-

duïts en el primer seminari i veurem com s'han de desenvolupar a un altre

nivell.

En el primer capítol aprofundirem en els fonaments del coaching desenvolu-

pant l'escolta, com s'han de formular preguntes obertes i el pacte de l'aliança

amb el client. El coaching conté una sèrie d'eines o conceptes en els quals es

basa la seva pràctica. Conèixer-los ens permetrà posar-los en pràctica quan fem

una sessió. Es tracta de conceptes que són la columna vertebral del coaching,

així com eines que es poden utilitzar en els contextos en què es vagin presen-

tant i en qualsevol altre aspecte de la vida.

En el segon capítol introduirem les creences limitadores. Aquells pensaments,

en general, recurrents que frenen el client en el seu camí cap als objectius.

Aprendrem a identificar la forma que pren aquest discurs i maneres de desba-

ratar-lo. Aquest capítol conclou amb una pràctica de coaching.

El tercer capítol està enfocat a com aprenem les informacions i ens permetrà

identificar quin tipus d'aprenentatge utilitzem habitualment: visual, auditiu i

cinestèsic. A més a més, identificarem què significa el concepte "El mapa no

és el territori" i ens endinsarem en els filtres i generalitzacions que emprem

habitualment en la nostra parla. I per finalitzar veurem com s'ha de donar

rapport al client.

El quart capítol està destinat al descobriment del propòsit de vida. Amb dife-

rents tècniques de coaching identificarem els talents del client i el seu propò-

sit de vida, allò que realment el fa vibrar i sentir-se ple. Aquest capítol també

conclou amb una pràctica de coaching.
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Objectius

En aquest curs es pretén que l'estudiant assoleixi els objectius següents:

1. Aprofundir en els conceptes del coaching.

2. Aprendre les eines que s'utilitzen durant les sessions de coaching per a

poder-les posar en pràctica posteriorment.

3. Dissenyar l'aliança.

4. Identificar els elements sabotejadors, els nostres i els del client.

5. Superar les limitacions.

6. Identificar els diferents sistemes d'aprenentatge.

7. Identificar quin és el sistema d'aprenentatge principal, els nostres i els del

client.

8. Aprendre els metamodels bàsics en el llenguatge de la PNL.

9. Donar rapport al client.

10. Descobrir els talents i el propòsit de vida.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Conceptes de coaching
Maria Mañé i Basagaña i Núria Renom i Bernaus

1. Conceptes de coaching

Mòdul didàctic 2
Creences limitadores: el boicotejador
Maria Mañé i Basagaña i Núria Renom i Bernaus

1. Creences limitadores: el boicotejador

2. Què entenem per creences limitadores? Qui és el boicotejador?

3. Com s'ha d'identificar el boicotejador en el discurs del client i en el pro-

pi

4. Diferents maneres de ''domesticar'' el boicotejador

Mòdul didàctic 3
Modalitats d'aprenentatge visual, auditiu i cinestèsic
Maria Mañé i Basagaña i Núria Renom i Bernaus

1. Modalitats d'aprenentatge visual, auditiu i cinestèsic

2. Identificar quin és el sistema d'aprenentatge predominant

3. El mapa no és el territori

4. Filtres

5. Metamodels en el llenguatge de la PNL

6. Com s'ha de crear sintonia amb el client. El rapport

Mòdul didàctic 4
Talents i propòsit de vida
Maria Mañé i Basagaña i Núria Renom i Bernaus

1. Talents i propòsit de vida

2. Coaching per a descobrir el propòsit de vida
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