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Iniciació a la PNL

  Un curs introductori de PNL en el que conèixer les  
bases de la disciplina i les claus del seu èxit. Tant pel propi 
desenvolupament o en la relació amb la resta de persones.

  Diploma acreditatiu del Institut de Coaching i PNL  
Anna Flores

  Eminentment pràctic, per a qui s’interessi més per la teoria, 
aquest curs no és la seva millor opció

  No és necessari cursar aquesta formació per a incriure’s  
en el Practitioner

  Si en el termini màxim de tres mesos es solicita la inscripció  
pel Practitioner de PNL, s’aplicará un descompte de 250€

“La pràctica és un  
mestre excepcional”
Plinio



Què s’aconsegueix amb aquest curs?

  Conèixer els nostres processos interns: mentals i emocionals

  Aprendre a gestionar l’estat emocional

  Comunicar de manera persuasiva

  Fer servir el llenguatge per crear relacions satisfactòries

  Utilitzar el llenguatge corporal per connectar amb els demès

  Conèixer les condicions per poder assolir els nostres objectius

“La llibertat està en ser 
amos de la pròpia vida”
Platón



Continguts

  Orígens de la PNL

  Principis de la PNL

  Els sistemes representacionals: la manera d’arxivar la realitat

  El calibrat: llegir la conducta

  Les claus d’accès ocular

  Els sistemes representacionals

  El rapport: l’art de connectar

  Objectius ben formulats

“M’ho van explicar i ho  
vaig oblidar; ho vaig veure 
i ho vaig entendre; ho vaig 
fer i ho vaig aprendre”
Confucio



Modalitats

  SETMANAL
1 tarda per setmana
De 16 a 20 h.
5 setmanes consecutives

  CAPS DE SETMANA
Divendres de 16 a 20 h.
Dissabte de 9 a 19 h.
Diumenge de 9 a 19 h.

Consulta el calendari de cursos aquí

“No hi ha millor mesura  
del que una persona  
és que el que fa quan  
te completa llibertat  
d’escollir”
William M. Bulguer

https://www.annaflores.es/ca/curs-iniciacio-pnl/#PROXIMAS-EDICIONES-CURSOS-PNL-COACHING-HIPNOSI


Preus i condicions
Durant un període màxim de tres mesos s’aplicará un  
descompte de 250€ si es vol continuar amb el Practitioner

  Inversió total: 450€
*Import bonificat per pagament anticipat fins 30 dies abans de l’inici del curs:

400€

  Els preus inclouen:
Manual del curs
Material pels exercicis
Supervisió exercicis presencials
Certificat del Institut de Coaching i PNL Anna Flores

  Inscripció:
La inscripció al curs es formalitza a l’abonar el total de l’import.

  Condicions de pagament:
Al nostre web pots escollir dues opcions:
Pagament al comptat
Pagues l’import total del curs amb la teva targeta de crèdit.
Et beneficies d’un important descompte si pagues amb més de 30 dies 
d’antelació a la data d’inici del curs.
Pagament aplaçat
Paga còmodament en 3, 6 o 12 mesos. La plataforma de pagament  
et mostra l’import finançat amb  en funció de les teves quotes. 
Veure les opcions de pagament aquí.

  Política de cancelació:
Informa-te’n de la nostra política de cancel·lació aquí.

“Invertir en coneixement
produeix sempre  
els millors beneficis”
Benjamin Franklin

https://www.annaflores.es/ca/curs-iniciacio-pnl/#PROXIMAS-EDICIONES-CURSOS-PNL-COACHING-HIPNOSI
https://www.annaflores.es/ca/politica-de-cancelacio/


“Iniciar-se en PNL és una  
decisió que canvia moltes  
vides, però fer-ho de la mà  
de Cindy és a més un regal.  
La formació és pràctica,  
dinàmica i molt enriquidora”

Anna Flores

Impartit per Cindy Peñalver

  Cindy Peñalver està acreditada com Licensed NLP Coach, 
és a dir Coach Experta en PNL, per The Society of NLP i avala-
da pel Dr. Richard Bandler, co creador de la PNL, per a aplicar 
professionalment ambdues disciplines, ja sigui en les seves ses-
sions d’acompanyament a persones i empreses o en els seus 
tallers de creixement i desenvolupament personal.

Està llicenciada en Pedagogia per la Universitat de Barcelona i 
te una llarga trajectòria com a Directora Pedagògica en l’Educa-
ció Infantil, el que li ha permès tenir una àmplia experiència en la 
direcció d’equips i en el disseny de formacions a mida. 

Ha cursat el pla de formació d’Interpretació Professional a l’Es-
cola Nancy Tuñón i Jordi Oliver, el que afavoreix les seves com-
petències expressives i comunicatives aportant gran dinamisme 
als seus cursos.

Té gran domini de la comunicació persuasiva gràcies als seus 
estudis d’Hipnosi Ericksoniana.
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