PRESENTACIÓ
‘Coaching: un nou mètode per a usuaris i professionals de la salut’ és la
segona activitat del que hem denominat Actualitzacions de l’Institut Docent de
Sant Pere Claver. L’objectiu principal és poder obrir-nos a les aportacions
procedents dels avenços tècnics, de les innovacions teòriques i tecnològiques, de
les noves realitats socials, que constitueixen nous reptes i, també, oportunitats per
als professionals de la salut.
En aquesta ocasió, la jornada tracta sobre una nova metodologia que està causant
un gran impacte a la nostra societat: el coaching, un procés d’acompanyament i
una forma avançada de comunicació que motiva a les persones a actuar i
aconseguir els objectius i resultats desitjats.
Comptarem amb la presència de tres reconeguts professionals del sector del
coaching i la salut que destaquen respectivament en els seus àmbits: Jaci Molins
(Coach, metge i psicoterapeuta familiar. Escriptora del llibre ‘Coaching i salut.
Pacients i metges: una nova actitud’), Àngels Pons (Coach i economista. Directora
de l’Escola Europea de Coaching de Catalunya i col·laboradora de diverses
organitzacions com ‘Coach one to one’ ) i Marcos Paricio (Coach i formador.
Director d’Experiencia Coaching i vice-president de l’àrea de formació de la
Cambra Internacional d’Empresaris de Barcelona).
En definitiva, aquesta jornada proposa un espai d’aprenentatge, exploració i
reflexió per tal d’obtenir nous i millors resultats aplicant tècniques de coaching, tot
acompanyant als professionals de la salut i als usuaris per tal de millorar el seu
rendiment i comunicació en els seus respectius camps.
Més informació
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Sant Pere Claver
INSTITUT DOCENT

PROGRAMA

HORARI I INSCRIPCIÓ

9.00h a 9.30h
Lliurament de material

Dijous, 22 de març de 2012 a les 9h.

9.30h a 9.45h
Presentació de la Jornada
Jordi Burgarolas
Periodista. Coach.
Community Manager de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària.
9.45h a 10.30h
El Coaching per afrontar els canvis i gestionar les dificultats
Marcos Paricio
Coach. Formador.
Vice-president de l’Àrea de Formació de la Cambra Internacional
d’Empresaris de Barcelona.
10.30h a 11.15h
El valor del Coaching en el sector sanitari
Àngels Pons
Coach. Formadora. Economista.
Directora General de l’ Escola Europea de Coaching de Catalunya.
11.15h a 11.45h
Descans
11.45h a 12.45h
Coaching aplicat a la salut. Casos pràctics.
Jaci Molins
Coach. Metgessa. Psicoterapeuta familiar.
Cap de Servei de Rehabilitació de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla.
12.45h a 13.30h
Col·loqui

Quota d’inscripció: 35€

Termini d’inscripció: 15 de març de 2012 (Places limitades per ordre d’inscripció).

Modalitat d’inscripció
1. Entra a: www.fhspereclaver.org/institut-docent sel·lecciona el curs i
inscriu-te en el formulari corresponent.
2. Escull opció de pagament: online (targeta de crèdit) o transferència bancària.
- Pagament online: la inscripció es formalitzarà al moment i rebràs un
correu electrònic conforme s’ha efectuat l’ingrés i t’has inscrit en aquest curs.
- Transferència bancària: fer l’ingrés al c/c.: 2081 0333 4533 0000 1334
· Disposes de 48 hores per fer el pagament, i en cas de no fer-lo dins
aquest termini, no es considerarà confirmada la inscripció.
· Important fer constar el nom i cognoms en el concepte de la transferència.
· Enviar un comprovant bancari del pagament, indicant el teu nom i cognoms,
a l’email: institut@fhspereclaver.org o bé, per fax al 93 442 74 31.
· L’entitat es reserva el dret a suspendre l’activitat si no hi ha un nombre mínim d’inscrits i, en
aquest cas, procedirà a la devolució de l’import a les persones inscrites.
· Un cop formalitzada la inscripció no es farà devolució de l’import, si la persona inscrita es
dóna de baixa o no assisteix a l’activitat.
Política de protecció de dades.
En virtut del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les vostres dades quedaran incorporades i seran tractades al
fitxer Institut Docent, del qual és titular Fundació Hospital Sant Pere Claver, amb la finalitat de
gestionar les dades dels esdeveniments i jornades de l'entitat, com dels seus participants.
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit,
mitjançant fotocòpia del DNI, adreçat a Fundació Hospital Sant Pere Claver, Carrer Vila i Vilà
16. 08004, de Barcelona.

MÉS INFORMACIÓ
Tel. 93 442 39 03 ext. 150 (Jordi)
Fax 93 442 74 31
C. Vila Vilà, 16. 08004 Barcelona
institut@fhspereclaver.org
www.fhspereclaver.org/institut-docent
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