
FORMACIÓ PER A  PROFESSIONALS DE SERVEIS SOCIALS 

CURS:  Principis  de Coaching i PNL , orientats a empoderar a persones perquè
siguin  els motors del seu canvi”

Objectiu general: Adquirir eines per a  una millor intervenció social 

Exposició de motius

- Actualment la programació neurolingüística ( PNL) ha transcendit a diferents sectors de
professionals metges,psicòlegs, educadors, professionals de distintes àrees, tant pel
desenvolupament personal  com per a l' optimització d'equips de treball. En moments en
què la comunicació s' ha ubicat en el centre de la preocupació global, la PNL ha ocupat
ràpidament un  lloc estratègic entre les disciplines que permeten a les persones optimitzar
els  recursos.  A Mallorca, las tècniques de  PNL i  Coaching són poc conegudes i molt
menys  aplicades  en el sector de serveis socials.

- La PNL proposa conèixer-te i optimitzar les teves capacitats per a millorar les relacions
personals i de feina. Te permet un millor control de les teves emocions, canviar conductes
i aconseguir un pensament més positiu, aconseguir un diàleg intern més assertiu i
mantenir un equilibri en el llarg del temps.

-  Seria de molta utilitat que tècnics del treball social, de la mediació, de la psicologia,...
poguessin adquirir eines que ajudin a millorar la seva intervenció i començar a xerrar-ne
dins i fora del sector de SS.SS de empoderar a les  persones  i fer-les  motors reals del
seu propi canvi. Trobant noves  opcions, adquirint l'habilitat per a crear noves rutes
Mentals i sortir de l'estancament i de la repetició d'allò que no funciona.

-  Serveis socials és un sector en el què es treballa directament amb les persones, on hi a
hi ha moments  en què es manegen  a la vegada moltes i diferents s emocions. El treball
diari implica , també, una gran part de treball en equips interdisciplinaris i la PNL permet
dissenyar models  de comunicació  que creen ambients propicis per a la comprensió,
millorant la noció d'un equip efectiu de feina integrat generalment per persones diferents
en quan a  origen, formació, experiència, destreses i coneixements.  On  aflora el mapa o
model mental de cadascun  com a individu i com equip  gestor.

Dirigit a:  Equips  de professionals dels serveis socials comunitaris bàsics 

Ajuntaments  beneficiats: Aquesta  activitat  està  dirigida  als  professionals  de  tots  els
ajuntaments de l'illa, però donat que els ajuntaments de major nombre d'habitants conten
amb  mes  recursos  per  organitzar  la  seva  pròpia  formació,   en  donarà  prioritat  als
ajuntaments  menors  de  20.000  habitants.  Es  prioritzarà  la  inscripció  d'equips
interdisciplinaris  dels municipis 

Nombre de places oferides:  màxim 25 places per cada curs  (per ordre d'inscripció i
prioritzant les sol·licituds d'equips de serveis socials complets). 

Requisits:  La formació va dirigida a tot el conjunt de l'equip  amb un perfil professional



de, treball  social,  educació social,  psicologia,  atenció  sociosanitària i  mediació;  per a
equips que valoren que es troben motivats per incorporar noves eines i estratègies  en la
seva intervenció diària en l'atenció a persones i grups  beneficiàries dels programes de
serveis  socials  comunitaris  bàsics.  Es  obligatòria  l'assistència  a  les  dues  sessions.
S'haurà de fer  la  sol·licitud dins del  termini  previst.  Per  obtenir  la  certificació,  s'haurà
d'assistir, com a mínim,  al 80% de l'activitat.

Curs a Lloseta Curs a Palma 

Dies: 15 i 16   d'octubre de 2015 Dies:  8 i 9 octubre  de 2015

Horari: de les 9 a les 14 h. Horari: de les 9 a les 14 h.

Lloc: Teatre de Lloseta Lloc:  Consell  de  Mallorca.  C.  General
Riera núm. 111 – Llar de la Joventut

Ponent: Maria Eugenia Millán Ponent: Gustavo Bertolotto

Duració: 5 hores per cada sessió,  10 hores per curs. 

DOCENTS  

-  Gustavo  Bertolotto.  Coach  professional  Senior. A  l'any   1989  va  introduir
l'ensenyament de la PNL a Espanya.  És instructor de mindfulness autoritzat  per  la
universitat de Massachusetts Ha publicat varis llibres sobre desenvolupament personal
amb  PNL  i  teoria  del  coaching.  Soci  fundador  de   la  Associación  Española  de
Programación  Neurolongüistica   (PNL).  Conferenciant  i  col.laborador   de  radio,  TV  i
premsa. 

http://www.institutopotencialhumano.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=253&Itemid=87

- Maria Eugenia Millán. Trainer en PNL por el Instituto Potencial Humano, Màster en 

psicologia transpersonal, Coach Certificat per l' Instituto Potencial Humano. Formadora
empresarial experta en comunicació eficaç, resolució de conflictes i en gestió d'equips.
Analista Conductual Mètode DISC en PNL també s'ha formada amb  Robert B. Dilts y
Stephen Gilligan

METODOLOGIA:   La  formació  tindrà  una  durada  de  10  hores,  impartides  en  dues
sessions de 5 hores  cada dia, dos dies consecutius.
El nivell de participació serà  presencial vivencial, amb documentació de  complementació
a la pràctica impartida en  suport paper i digital.
El contingut de la formació serà impartit de forma teòrica  explicada pel ponent i pràctica
(vivenciada, mitjançant exercicis  pràctics dinamitzats pel ponent)

S'utilitzaran mitjans didàctics com power point, vídeos, películes,....

A  la  finalització  del  curs  haurà  una  prova  d'aprofitament,  amb  l'acreditació
corresponent (si es compleix els requisits d'assistència)



PROGRAMA

- Amb l'objectiu específic d'aprendre a gestionar les emocions pròpies i les dels demès i
aprendre a apreciar i valorar les opinions externes  es treballaran els  temes següents: 

•Principis de la PNL i el Coaching orientats a empoderar a les persones perquè siguin els
motors del sue canvi.

•Definció d'objectius personals en relació al taller

•Profunditzar en la diferència del Rapport i l'empatia per a  aprendre a no contagiar-se'n
de les emocions  de les persones amb  les que interactuen.

•Aprendre a connectar i desconnectar de les emocions externes

•Autocontrol emocional

•Gestió de l'estrès

Per aprendre a millorar les intervencions individuals i grupals: 

•Posicions perceptives per treballar amb els equip multidisciplinaris

•Enclavatge, una eina per potenciar els recursos personals

•Amuntegament  d'enclavatges per reforçar les seves capacitats

-  Llenguatge per a dirigir millor els diàlegs, especialment els interculturals:

•Eines lingüístiques pel canvi

•Enquadre i re-enquadre

•Gestió dels metallenguatge

- Dinàmica  per avaluar  el nivell de comprensió assolit  i el  nivell de satisfacció

- Enclavatge final de la vinculació d'allò après en relació al lloc de feina.


