
SESSIONS DE COACHING ALS 
MASTERS PEL 

DESENVOLUPAMENT 
PROFESSIONAL 



Formació relacionada amb l’adquisició de 
coneixements i destreses tècniques 

específiques. 

INTRODUCCIÓ 

EXCEL.LÈNCIA EN  
L’ACOMPLIMENT 

COMPETÈNCIES EMOCIONALS VS COGNITIVES 

Iniciativa 
Empatía 

Flexibilitat 
Optimisme 

Autoconfiança 



TALENT – COMPROMÍS DELS TREBALLADORS 

 Capacitat d’escolta i de servei als altres 

 Autoconcepte i autoestima 

 Marqui i cumpleixi els objectius 

 Comuniqui amb transparència 

 Aposti i Confïi amb els altres 



… el coaching consisteix en alliberar el potencial de les persones amb la 
finalitat que puguin assolir el seu rendiment màxim.  Consisteix en ajudar-
les a aprendre més que ensenyar… 

5 HORES DE COACHING 
ALS MASTERS 



DESENVOLUPAMENT 
OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 

 
  Aprofundir amb l’autoconeixement personal i 

professional. 
 
  Comprendre el paper que juguen els nostres 

pensaments i emocions en el cumpliment dels 
nostres objectius professionals. 

 
  Conèixer i desenvolupar les potencialitats de 

l’alumne. 
 
  Dissenyar un pla personalitzat d’acció que els 

alumnes portin a la pràctica. 



DESENVOLUPAMENT 

CONTINGUTS DE LA SESSIÓ: 
 
 Habilitats d’autoconeixement personal i 

professional, 
 Autoconeixement mitjançant 16 PF. 
 Com interfereixen les creences, pensaments i 

emocions en els meus objectius? 
 Definició missió i vissió personal. 
 Com puc materialitzar el meu desig/objectiu? 
 Desenvolupament d’un pla d’acció. 
 Principals dificultats que poden sorgir en la 

cosecució dels meus objectius. 
 
 



DESENVOLUPAMENT 

 Expresar les emocions de forma adecuada. 
 Millora de l’autoconfiança, automotivació i capacitat d’afrontar 

reptes. 
 Potenciar la capacitat per adaptar-se al canvi. 
 Tenir una actitud positiva enfront als reptes. 
 Ser proactiu. 
 Aconseguir un equilibri (personal, acadèmic i professional) 

 
 

COMPETÈNCIES 
EMOCIONALS 

VIATGE DE REFLEXIÓ AMB ACTIVITATS VIVENCIALS 



RESULTATS 

Ítems de valoració Molt bé Bé Regular No 
adequat 

1.Exposició del professor 82,35 11,76 5,88 0 

2.Material didàctic entregat 58,82 41,18 0 0 

3.Temps dedicat a l’assignatura 58,82 41,18 0 0 

4.Cumpliment de l’horari 76,47 23,53 0 0 

5.Aplicació de les idees rebudes al 
teu lloc de treball. 

76,47 23,53 0 0 

6.L’assignatura respon a les teves 
expectatives. 

82,35 17,65 0 0 



RESULTATS 
POSITIUS NEGATIUS 

- Sessió dinàmica, motivant i plena d’energia 
positiva. 
- M’ha agradat tot, la millor classe que he tingut 
en aquest màster. 
- Les grans possibilitats de millora i d'aconseguir 
reptes que tenim. 
- L’esperança que transmet el fet de que tot 
canvia si tu vols. 
- Surto amb energia amb la sensació que puc fer 
coses. 
- S’ha d’actuar per aconseguir un desig amb 
alegria i positivitat. 
- M’ha agradat tota la sessió però especialment 
l’importància d’escoltar-nos i d’insistir. 
- La classe ha estat fantàstica, ens ha ajudat a 
coneixen’s i a posar-nos fites per millorar tant a 
nivell personal com professional. 
- Analitzar la personalitat a través del test. 
- Et fa reflexionar i recapacitar  de les coses 
importants que hem de tenir en compte. 
- L’idea del coaching em sembla boníssima. 

- Seria bo que hi pogués haver més participació 
o implicació dels alumnes. 
- No l’he trobat. 
- Hauríem de tenir més sessions com aquesta. 
- La segona part de la classe s’ha d’explicar molt 
ràpid, hi ha poc temps per assimilar les idees. 
- Poques hores es condensen els continguts. 
- S’haurien de fer més testos psicotècnics. 
- L’idea del coaching em sembla inviable, i em 
costa creure que pugui ser possible. 



• Autopercepció positiva i millora de les 
competències emocionals. 

 
• Incloure sessions de 5 o 10 hores als 

másters tècnics i professionals. 
 
• Tutories individuals per assegurar la 

transfarència. 

CONCLUSIONS 



Moltes gràcies per la seva atenció 

 

elisenda.tarrats@upc.edu 

Profesora asociada UPC - UIC 

 

mailto:elisenda.tarrats@upc.edu�
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