INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PRESENTACIÓ
Actualment, ens trobem immersos en un context de canvis complexos que obliga a reinterpretar l’exercici del poder i a desplegar noves formes de governança, intervenció pública i acció col.lectiva.
Els nous lideratges necessiten disposar de professionals
que els acompanyin a aturar-se per innovar-se personalment i com a líders, i que els ajudin a aprofundir en el
desenvolupament de la seva intel.ligència emocional, social i existencial.
El Postgrau en Coaching i Lideratge Polític sorgeix
com a resposta a aquesta necessitat d’acompanyament
dels lideratges per contribuir no només a transformar la
societat sinó també per elaborar i treballar explícitament
les pròpies condicions interiors des de les quals actuen,
amb més consciència, responsabilitat i sentit personals.
Perquè, més que mai, calen líders que pensin i imaginin
l’art de l’impossible, per després ser capaços de poder
inspirar allò que és possible.
DESTINATARIS
t Titulats superiors que vulguin incorporar el coaching
polític en el seu perfil professional.
t Coaches professionals que vulguin especialitzar-se
en coaching i lideratge polític.
t Professionals de l’alta direcció pública, la gerència
política, la gestió i l’administració pública.
t Dirigents polítics, candidats i càrrecs electes o de
designació política.
t Responsables territorials, sectorials i tècnics
d’organitzacions polítiques.
t Assessors polítics, consultors i professionals
independents en exercici.
t Professionals amb càrrecs de responsabilitat
directiva i gestió d’equips en organismes parapúblics,
tercer sector social, o privats que desenvolupin la
seva activitat vinculada al sector públic.
t Representants d’organitzacions socials, associacions professionals, centres d’investigació política i
Think tanks.
t Emprenedors socials o de negoci amb interès per la
cosa pública.

Requisitis: Titulats superiors universitaris o graduats superiors amb
títol propi d’universitat.
Així mateix, podran accedir al procés de selecció altres candidats
sense titulació universitària requerida en virtut dels seus mèrits acadèmics, professionals, i del lloc de responsabilitat que ocupin.
Existeix també la possibitat de cursar el primer mòdul com a extensió
universitària en cas de no acomplir amb el primer requisit.
Procés de selecció de candidats: es realitzarà mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
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Documentació: Certificació acadèmica, fotocòpia compulsada del
títol, currículum, 3 fotografies, fotocòpia del DNI.
Període de preinscripció: 1 de d’octubre al 20 de desembre de 2013.
Període d’inscripció: del 8 al 31 de gener de 2014.
Lloc: Institut Gomà. Avda. Diagonal, 359, 1r – Barcelona.
Places: 25/30 alumnes
Preu de la matrícula: 3.100€ (opció de pagament en 3 terminis).
Bonificable per la Fundació Tripartita.
Assegurança: Tots els alumnes hauran de subscriure obligatòriament la
pòlissa d’assegurança que figura a la matrícula oficial per tal de poder
realitzar les activitats pràctiques.

DIRECCIÓ ACADÈMICA
Sr. Carles Adamuz
Director de Coma
carles@wearecoma.com
Dr. Antonio del Cerro Ramón
Facultat de Psicologia – Universitat de Barcelona
acerror@ub.edu
Sra. Hermínia Gomà Quintillà
Directora de l’Escola de Coaching Teleològic – Institut Gomà
herminia@institutgoma.com
SECRETARIA DEL CURS
Informació i atenció a l’alumne:
Sra. Pepa Galván Priego
institut@institutgoma.com
Institut Gomà
Avda. Diagonal, 359 1r 08037 Barcelona
T: 93 208 27 94
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CONEIX-TE, APRÈN I LIDERA’T

El programa del Postgrau en Coaching i Lideratge
Polític està dissenyat i orientat a la formació integral,
especialitzada i diferencial dels seus participants, i té
la pretensió de donar resposta a la creixent necessitat d’acompanyament professional que tenen els
lideratges publicopolítics en els entorns complexos
d’avui.

CONTINGUTS ACADÈMICS

Amb un caràcter innovador i capdavanter, aquest programa respon a la demanda actual d’especialització
en l’àmbit públic dins de la metodogia coaching i
vol contribuir a prestigiar el coaching polític com un
servei d’acompanyament professional, confidencial i
d’alta qualitat que, amb un elevat nivell d’ofici i qualificació tècnica, complementi i en cap cas se solapi
amb d’altres serveis d’assessorament de l’acció pública.

Habilitats bàsiques del coach polític

El Postgrau té una durada d’un any acadèmic, amb un total de 35
crèdits ECTS (European Credit Transfer System), impartits en
dos mòduls (teòric i pràctic).

MÒDUL TEÒRIC

xCoaching Teleològic. Orígens. Fonaments. Conceptes.
Aplicacions.
xDimensions tèoriques i metodològiques del coaching polític.
xFases de la conversa en el coaching teleòlogic.
xLa relació de coaching. Preguntes i nivells de feedback.
xL’art de l’escolta. Els nivells d’escolta.
xEstil comunicatiu i perfil competencial del coach polític.
Eines, recursos i metodologia del coaching en entorns polítics

METODOLOGIA
El programa del Postgrau en Coaching i Lideratge Polític
contempla una formació teòrica aplicada i de treball professional supervisat, a partir de la pràctica de la metodologia
coaching, especializada en entorns publicopolítics.
OBJECTIUS
x Formar professionals especialistes en l’àmbit del
coaching i el lideratge polític, amb una base tèorica i
competencial aplicada de caràcter avançat.
x Facilitar la interiorització, la incorporació i el domini
d’eines i recursos per desenvolupar de forma efectiva
l’activitat del coaching professional en l’àmbit publicopolític.
x Aprofundir en el coneixement i desenvolupament de les
dimensions i processos clau de la persona des d’un
perspectiva contextual i integrada que permetin liderar
els entorns públics i les seves estructures.
x Identificar i desenvolupar les competències, estratègies i dimensions del lideratge en les diferents fases
d’intervenció vinculades a l’exercici professional.
x Capacitar els futurs coaches polítics i líders coach en
l’aprenentatge i implementació del mètode d’intervenció
i acompanyament dels seus clients o equips.
x Generar una comunitat d’aprenentatge sostenible entre
el conjunt dels participants.
x Renovar el compromís i l’interès per l’acció pública com
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segle XXI.

xAprenentatge i fases de canvi en processos de coaching.
xEstratègies de coaching en entorns polítics.
xEstabliment de fites i objectius. Missió, visió i valors.
xCoaching i model EMESET de regulació emocional.
xIntel.ligència emocional i intel.ligència social.
xRegulació emocional i respiració integrativa.
xAutoestima i assertivitat en processos de coaching.
xCoaching narratiu. Narrativa estratègica per a la innovació i
el lideratge.
xDinàmiques de coaching. Role-playing.
xRol i experiències de coaching polític.
Lideratge polític i gestió del canvi en societats complexes
xCoaching i lideratge personal. Marc conceptual. Dirigir,
gestionar, liderar.
xPoder, comandament i lideratges a l’àmbit polític.
xLideratge i gestió del canvi en societats complexes.
xTalentisme i lideratge polític.
xLideratge polític i comunicació transformativa.
xCultura del ser a l’Era del Coneixement.
xLideratge des d’una perspectiva de gènere.
xLa política com a procés comunicacional.
xÈtica del lideratge i ètica del seguiment.
xCoaching i lideratge polític en el context de les organitzacions
públiques.
xPolítica, lideratge i valors.

MÒDUL PRÀCTIC
xSeminaris de supervisió i mentoring
xPràctiques amb clients i participants
xTutories one to one
xMemòria Final

CALENDARI I HORARI
Data inici de programa: 14 de febrer de 2014
Data fi de programa: 27 de juny de 2014
Divendres, de 16 a 21 hores i dissabtes, de 9 a 14 hores
Supervisió
Dilluns, de 17 a 19 hores
Divendres, de 13 a 15 hores
Mentoring
Dilluns, de 19 a 21 hores
Divendres, de 11 a 13 hores
No es permetrà de modificar el grup escollit si no és per
causa justificada.
Excepcionalment, la presentació oficial del Postgrau es
realitzarà el dijous 13 de febrer de 2014, a les 16 hores,
a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

TUTORIES
Les Tutories del Postgrau en Coaching i Lideratge
Polític són un espai obert a tot l’alumnat per tractar de
forma individual i personalitzada qualsevol dubte relatiu al
propi procés d’aprenentatge, als processos de Coaching
amb clients i participants, així com per a l’elaboració de la
Memòria Final.

AVALUACIÓ
L’avaluació és de caràcter individual i continuat. Per
superar el Programa de Postgrau en Coaching i Lideratge
Polític cal:
x L’assistència a les activitats docents, amb un mínim
del 80%. Excepcionalment, en el cas que no s’hi pugui
arribar, es podrà pactar activitats complementàries.
x La participació i el seguiment de les sessions presencials i de treball dirigit.
x L’elaboració de la Memòria Final, d’acord amb un
seguiment de les pautes específiques predeterminades
i la tutorització respectiva.

