ACO - Associació Catalana d’Orientació
Avinguda Diagonal, 340 - entl. 2a ● 08013 Barcelona

www.acorientacio.org
☏608 895 319 ●  formacio@acorientacio.org

L’ACO Associació Catalana d’Orientació, fundada l’any 1986, és una associació de professionals interessats en
contribuir al desenvolupament de l’orientació, ja sigui en el context educatiu, laboral, en els medis comunitaris
o en les organitzacions.
Entenem l’orientació com un procés d’ajut a les persones al llarg de tota la vida i en tots els aspectes. Això
inclou orientació per a la construcció de la carrera, orientació en els processos d’ensenyament-aprenentatge,
orientació professional, atenció a la diversitat, orientació per a la prevenció i el desenvolupament humà, etc.
Els nostres objectius són, entre d’altres, impulsar i promoure l’orientació des de la perspectiva científica així
com potenciar contactes i trobades entre els actuals i els futurs professionals de l’orientació.
L’ACO realitza diverses activitats, entre elles l’organització de cursos i seminaris per a la formació contínua i el
reciclatge professional, celebració de jornades, conferències i xerrades sobre temes monogràfics relacionats
amb l’orientació, publicació de treballs i experiències a la web de l’Associació i contactes amb les institucions
públiques i associacions.

TALLER: ESTRATÈGIES DE COACHING PER A LA RECERCA DE FEINA
OBJECTIUS
Mostrar eines pràctiques de coaching per aplicar a la recerca de feina.

CONTINGUTS









4 idees sobre els principis i els àmbits d’actuació del coaching
El rol del coach: acompanyament individual/grupal
El procés i les fases: els compromisos dels actors
Definició d’objectius i pla de treball: aconseguir feina adequada
Metodologia adaptada al client/grup
Preguntes clau, estratègies de canvi
Canvi de creences i aportació de recursos orientats a l’objectiu

DESTINATARIS
Professionals que es dediquen al món de l’orientació professional i/o la inserció laboral: psicòlegs, pedagogs,
psicopedagogs i professionals especialitzats com educadors socials o treballadors socials amb experiència en
Intervenció Social, Orientació Laboral, Educativa i/o Professional. També és adient per a estudiants universitaris
i futurs professionals d’aquest àmbit

DOCENT
Dionisio Ortiz Samper. Psicòleg del Treball i Organitzacions. Màster en Coaching i PNL amb amplia experiència a
l’Administració Pública i en assessorament laboral i orientació i inserció professional.

LLOC I DURADA
Av. Diagonal, 340 entl. 2a - Barcelona
Data: 29 de juny de 2019
Horari: Dissabte de 10h a 14h
El taller consta de 4 hores presencials. Es lliurarà certificat i material facilitat pel docent.

PREU
Socis: 36€ - No socis: 48€ (*)

ACO - Associació Catalana d’Orientació
Avinguda Diagonal, 340 - entl. 2a ● 08013 Barcelona

www.acorientacio.org
☏608 895 319 ●  formacio@acorientacio.org

INFORMACIÓ
ACO Associació Catalana d’Orientació – Telèfon: 608 895 319
www.acorientacio.org - e-mail: formacio@acorientacio.org

INSCRIPCIONS
Mitjançant transferència bancària al núm. de compte ES13 2100 0365 33 0200146766, indicant “Inscripció
taller Estratègies de coaching per a la recerca de feina” i el vostre nom i cognoms. Enviar comprovant de
pagament per correu electrònic indicant el nom, els cognoms i un telèfon de contacte.
Places limitades. Es respectarà l’ordre d’inscripció, la qual no serà vàlida fins que l’import del curs no s’hagi satisfet. ACO es
reserva el dret de canviar la data de realització del curs o bé d’anul·lar-lo si no s’assoleix un nombre mínim d’assistents.
(*) Si vols fer-te soci, la quota semestral és de 24€. Més informació a la web.

