
[Lleida] al centre Aura 
Dissabte 14 setembre, 19 doctubre i 16 de novembre de 2019

Organitzat per:

INFORMACIÓ: 

info@auralleida.es

Telèfon 636101546   

INSCRIPCIONS:

https://forms.gle/E7CG5AUFKkTpAosC8

Direcció acadèmica: Cris Gamo Martínez
Coordinació: Montse Prats Gispert

Curs de 20 h
Dates sessions: 14 setembre, 19 d’octubre, 16 de novembre 2019
Dissabtes: de 10.00h a 19.00h

Preu: 240€  Socis/es MES: 210€

ESPAI: 

Aura Teràpies naturals  Plaça Sant Joan, 17 4t 4a (Edifici Balius) - Lleida

Formació en procés de reconeixement pel Departament d’Ensenyament
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Introduccio al

_ Mòdul 1: Fonaments psicològics, filosòfics i sistèmics del coaching 
educatiu. Eines i conceptes: escolta activa, ancla d’exteriorització, 
tres posicions perceptives i pràctica de la conversa.
14 de setembre 2019

_ Mòdul 2: Generació d’estats creatius pel disseny de projectes de 
treball en educació.
Eines i conceptes: cercle d’excel·lència i estratègia Disney.
19 d’octubre 2019

_ Mòdul 3: Formulació de la missió del docent i experimentació del 
viatge de l’heroi com a camí d’autodescobriment.
Eines  i conceptes: formulació de la missió i viatge de l’heroi.
16 de novembre 2019

El coaching educatiu aporta eines útils i  poderoses per desenvolupar les funcions que corresponen al professorat 
amb el nou model de treball per competències, concretament, ajuda a fomentar les competències personals i socials. 

Ens preguntarem: Com portar a les tutories i a les aules la comprensió sistèmica d’un aula ,d’un claustre o d’una famí-
lia? Quins són els missatges verbals i no verbals que faciliten el desenvolupament i l’aprenentatge del nostre alumnat? 
Com estructurem converses transformadores? Com ens pot ajudar la PNL a realitzar intervencions estratègiques en 
la nostra feina a l’aula a  les tutories o als altres professionals de l’educació? Què és un tutor-coach? De quina manera 
pot exercir el professorat el seu lideratge? Com arribar a ser més creatius en la nostra feina? Com acompanyar  per-
sones amb risc d’exclusió social? Com ajudar a crear converses orientades a reconèixer el potencial de les persones? 

Coaching educatiu
´

Victoria Nicuesa Soteras

Professora de llengua i literatura castellana, formadora i es-
pecialitzada en coaching educatiu.  Li agrada treballar mi-
rant les possibilitats de les persones en lloc de fixar-se en 
les seves carències. Aposta per una educació inclusiva i que 
faciliti la creativitat  mitjançant les converses,  la literatura, 
el teatre i els treballs en equip. Com a coach acompanya 
a adolescents, i a persones que es troben en processos de 
descobriment i autoconeixement personal. Formada  en 
respiració, PNL, Constelacions Familiars, Pedagogia sistè-
mica i coaching.  


