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Coaching Professional on-line

  Títol acreditatiu de l’Institut de Coaching i PNL Anna Flores

  Un curs per a conèixer les eines del Coaching Professional

  Eminentement pràctic, per a que un cop finalitzada  
la formació pugui aplicar-se l’aprenentatge

  Amb aquesta formació es pot accedir a la certificació de  
Tècnic en Coaching per OCC-Internacional, un cop s’hagin  
fet efectius els drets d’exàmen y superar les proves exigides  
per OCC-I

  Una formació en format dinàmic i pràctic, basat en el  
curs que l’Institut Anna Flores ha impartit presencialment 
durant anys

“En els contratemps,  
sobretot, és on coneixem 
tots els nostres recursos, 
per a fer ús d’ells”
Horaci



“Si no saps on vas  
acabaràs en un altre  
lloc”
Lawrence J. Peter

Què s’aconsegueix amb aquest curs?

  Competències, metodologia i eines que permeten  
desenvolupar amb solvència i garantia les habilitats d’un Coach

  Tant si es dedica professionalment al coaching como si  
fa servir la disciplina per a liderar la seva vida, aquesta formació 
ensenya a definir objectius assolibles, superar obstacles, 
desenvolupar habilitats i decidir accions

  Identificar amb precisió la realitat de la que es parteix,  
detectar els punts forts i els frens que impedeixen avançar 
(bloquejos emocionals, creences, pors, inseguretats...)  
per aconseguir el que es proposa

  Conèixer l’origen del Coaching i les claus del seu èxit

  Generar l’estat Coach

  Fer servir el llenguatge de manera inspiradora i saber fer  
preguntes poderoses

  Aprendre a definir objectius motivadors i assolibles

  Conèixer eines d’exploració de la situació

  Saber acompanyar al client en el procès de canvi 

  Conduir cada sessió i el procès complet com Coach 
Professional



Per què escollir aquest curs?

  Alineat amb els valors de OCC-I, amb el seu codi ètic  
i els principis del Coaching no directiu

  Accès a la certificació internacional de Tècnic en Coaching  
per OCC-I, pagant els drets d’exàmen i acreditació i superant  
les proves exigides per OCC-I

  Impartit per Anna Flores. Coach Professional i formadora  
de Coaching. Amb dilatada experiència en sessions individuals  
de Coaching personal i en el seny d’organitzacions. Aportant  
valor afegit al curs amb casos pàctics i àmbits d’actuació

  El format de la formació és el mateix que els cursos 
presencials

  Llibertat de temps de dedicació. Cada persona pot fer-lo  
al seu ritme

  Hi ha dos anys d’accès il·limitat a tots els continguts del curs

  Els tests de les lliçons poden repetir-se fins a ser superats
“Mil rutes s’aparten de  
la fi escollida, però hi  
ha una que arriba a ell”
Michel de Montaigne



“No hi ha vent favorable
per al que no sap on va”
Sèneca

A qui va dirigit?

  A tota persona que vulgui exercir professionalment com 
Coach y que gràcies als seus coneixements previs, la seva 
experiència professional o les seves habilitats innates està 
interessada en una formació intensiva i pràctica

  Persones interessades en el seu propi creixement, personal  
o professional, que vulgui aprendre a marcar-se objectius en  
la vida i vulgui aconseguir-los

  Totes aquelles amb professions de gestió de persones en  
les que la utilització del llenguatge i la presa de consciència  
de la situació siguin clau, que ofereixin un servei d’acompanyament,  
o millorar el que ja exerceixen: Directius, Líders d’equips,  
RRHH, terapeutes, psicòlegs, consultors, formadors,  
deportistes, artistes, metges, enginyers, comercials, etc.



Continguts

  Introducció al Coaching
  Definició de OCCI i demés associacions
  Orígens i influències
  Associacions de Coaching
  Tipus de Coaching
  Codi ètic OCCI
  Fases del procès de coaching
  Marc del procès
  Competències del coach OCCI 
  Metodologia del procès
  El procès CAR
  Competències del Coach
  Acord de Coaching
  Seqüència del procès de coaching (PdC) 
  Fases d’una sessió
  Model GROW
  Definició d’objectius
  Exploració de la realitat
  Generació d’opcions
  Les creences
  Pla d’acció
  Rapport
  Escolta activa
  Preguntes poderoses
  El feedback
  Eines d’exploració

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



Preus i condicions

  Inversió total: 395 €

  Els preus inclouen:
Manual
Materials per als exercicis
El curs estarà disponible per a tu durant 2 anys. Poguent accedir  
a tots els continguts les vegades que vulguis
Diploma acreditatiu de l’Institut de Coaching i PNL Anna Flores

  Inscripció:
El procès d’inscripció s’inicia amb el pagament del curs mitjançant  
targeta de crèdit. Desprès d’efectuar-lo es rep la factura i les credencials 
per a poder registrar-se i començar la formació

  Pagament:
Fes clic aquí per a procedir al pagament

  Política de cancel·lació:
L’enviament de credencials és automàtic al realitzar el pagament  
i aquesta acció no pot desfer-se, per la qual cosa no es pot cancel·lar  
el curs

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

https://institutannaflores.com/finalizar-compra/?add-to-cart=2109


Impartit per Anna Flores

 Anna Flores és Licensed Trainer of NLPTM (entrenadora 
oficial de PNL) i Licensed NLPCoaching TrainerTM (Forma-
dora en Coaching amb PNL) certificada per The Society of NLP 
i avalada pel Dr. Richard Bandler© per impartir cursos oficials 
de PNL i Coaching acreditats per ell. 
És Trainer Internacional d’Hipnosis Ericksoniana Aplicada 
per la AHPNL. I està acreditada per The Society of Neuro Lin-
guistic Programming com Licensed Design Human Enginee-
ringTM i Neuro Hypnotic RepatterningTM.

És Preparadora Verbal per Intech, Especialista en Hipnosis 
Ericksoniana per l’Institut Erickson i Generative Coach per 
The NLP University.
Professional Certified Coach (PCC) per la International 
Coach Federation, Especialista en Coaching Executiu i Licen-
sed Sports Performance Coach per TSONLP.

És experta en el disseny de formacions a mida per a empreses 
i organitzacions amb eines de Coaching i PNL.

Autora de Comunicación desde la PNL (ICB Editores) i Pon rum-
bo a tu Felicidad (Editorial EDAF).

“Molt interessant per a totes 
les persones que vulguin 
aplicar el Coaching  
professionalment o pel seu 
propi desenvolupament”
Anna Flores



Diputació, 238, Àtic 8ª
08007 Barcelona
934 637 083
info@institutannaflores.com
www.annaflores.es


