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1. JUSTIFICACIÓ 

Donada la necessitat d’una interacció de qualitat entre els diferents professionals sanitaris, així 

com amb usuaris i els seus familiars, hem de dotar els primers de les eines més avançades a nivell 

de comunicació, per augmentar així la seva capacitat d’influència, lideratge i seguretat en si 

mateixos per afrontar els reptes que es produeixen en al seu dia a dia. 

 

DIRIGIT A: 

Professionals dels serveis sanitaris (terapeutes ocupacionals, infermer/eres, psicòlegs/òlogues, 

fisioterapeutes, educadors/ores socials...). 
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2. OBJECTIU GENERAL 

Dotar els professionals d’aquest àmbit sanitari d’eines que els permetin millorar les seves 

habilitats i competències interpersonals dins de les seves funcions, facilitant la interacció i 

augmentant la seva capacitat d’influència amb usuaris, familiars, així com amb la resta de 

professionals amb els que interactuen en el seu dia a dia. 

 

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS D’APRENENTATGE  

Al finalitzar el curs l'estudiant serà capaç de: 

 Actualitzar els coneixements sobre els processos mentals que intervenen en la 

comunicació. 

 Millorar habilitats i competències interpersonals. 

 Desenvolupar el lideratge personal i la gestió d’equips humans. 

 Augmentar la capacitat d’influència amb usuaris, familiars i altres professionals amb els 

que s’interactua diàriament. 

Construir relacions laborals més sòlides i eficients. 

 

4. CONTINGUTS DEL CURS 

 La roda de la comunicació 

 Els principis de la comunicació 

 Ampliant els nostres mapes mentals 

 L'aprenentatge 

 La comunicació analògica i digital 

 El poder de l'escolta activa 

 Les representacions mentals 

 Creant clima de confiança 

 L'art de les preguntes poderoses 

 La neurociència i la comunicació no verbal 

 El que expressem i la nostra realitat íntima 
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 Com pensen les persones que tenim al nostre voltant 

 Els ulls com a mirall de l'ànima 

 

5. METODOLOGIA DOCENT 

S’utilitzaran materials audiovisuals (presentacions multimèdia, vídeos, diapositives). 

Així mateix es faran simulacions-representacions de la pràctica professional com exemple de la 

realitat quotidiana. 

 

6. AVALUACIÓ 

Per rebre el certificat d'assistència, els participats hauran d'assistir a un mínim del 80% de la 

totalitat del curs.  
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7. PROFESSORAT I COORDINACIÓ 

PROFESSORAT 

Victor Peña Regidor 

Formador en Habilitats Directives, Coaching, PNL i Intel·ligència Emocional. 

Coach Professional Sènior CPS Nª10248 Associació Espanyola de Coaching ASESCO Certificació 

Internacional de Coaching per l'Institut d'Estudis Superiors de Coaching avalat per ASESCO CAC i 

CPC, certificat en la Theory-O Transforming Business Society and Self MIT, Presencing Institut, 

Màster Practitioner en PNL, Màster Coach & PNL Certificat com a Analista Conductual D.I.S.C. 

Trainer´s training amb Programació neurolingüística. Titulació de Sinergólogo®, Certificat pel 

Institut Européen de Synergologie.  

Fundador CEO de Coaching per a l'Excel·lència. Membre de la junta directiva d’ASESCO Associació 

Espanyola de Coaching, Responsable de l'àrea de certificacions d’ASESCO, Formador In Company 

del programa d'habilitats directives Route To Excellence, desenvolupant el Lideratge, Treball en 

equip Generatiu, Comunicació efectiva, Coaching, Sinergología Aplicada, Resolució de conflictes i 

negociació. 

Docent de la UPC-CIM en diferents màsters i postgraus. 

 

COORDINACIÓ 

Pascale PÉREZ 

Diplomada en Teràpia Ocupacional a l’Institut de Formation en Ergothérapie (Université Paris-Est 

Créteil. França). Màster oficial en Bioètica a l’Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon 

Llull. 

Destacada trajectòria professional com a terapeuta ocupacional en el camp dels trastorns 

neurològics i la rehabilitació comunitària, ha treballat a l’Hospitalet (Montoire sur le Loir. França), 

a l’Ottawa Hospital - Rehabilitation Centre (Canadà) i a Fisiogestión a Barcelona. 

Compta amb una llarga experiència docent a l’EUCR i a l’EUIT (UAB) en assignatures relacionades 

amb la Psicologia Evolutiva, l’Ètica i Marc Legal, les Modificacions Contextuals i Adaptacions, i els 

Pràcticums. 

Coautora del Codi Deontològic del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (1a ed. 2017). 
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8. DADES 

TOTAL HORES 12 hores (3 sessions de 4 hores) 

NÚM. PLACES 20 places 

 


