
 

COACHING 
A L’ENTORN 
FAMILIAR 
TALLER D’EINES DE COACHING EDUCATIU 
La família és el primer i principal agent educador, i té el dret i la
responsabilitat d’exercir com a model de referència de l’infant i esdevenir
un exemple adequat per a ell. Així, de la mateixa manera que els
professionals de l’educació es capaciten amb recursos innovadors, mares 
i pares també demostren aquest interès en la millora de la seva tasca. És
per això que posem a la seva disposició les següents formacions en eines
i habilitats del coach i del coaching adaptades per a l’entorn familiar: 

1. El teu jo educador.  
2. Comunicació assertiva. 
3. Gestió emocional 
4. Autoestima saludable. 
5. Ets capaç: creences i altres històries.  
6. Educar, ¿per a què? 

 

  

 

Amb la investigació 
realitzada durant el 

2016 amb 30 famílies 
amb infants de 0 a 12 
anys, vam concloure 
que l’aplicació de les 
eines del coaching en 

l’entorn familiar 
repercuteix de manera 
directa en l’increment 
del benestar personal i 
familiar i en la millora 
de l’ambient de la llar 

en un 100% dels casos, 
i que el canvi es fa 

evident en menys d’un 
mes d’aplicació. 

 

 

LIDERATGE 

 

BENESTAR 
EMOCIONAL 

 

 

TALLERS 
2h/sessió 

 

FACILITADORA 
Blanca Sisó 

 

 
 



 
Objectius 
 

 Descobrir les eines de coaching i aplicar-les en l’educació. 
 Millorar l’harmonia i el benestar familiar. 
 Potenciar les relacions inter i intrapersonals. 
 Potenciar el desenvolupament, aprenentatge i creixement personal i social dels fills.  
 Construir aptituds, actituds, comprensió i confiança en els pares i mares per la seva tasca com 

educadors.  
 Promoure la responsabilitat i participació protagonista dels pares i mares en l’educació dels seus fills.  

 
Continguts generals 
 

 Estils educatius i valors.  
 Comunicació assertiva i feedback efectiu.  
 Intelꞏligència emocional: neurociència de les emocions i gestió.  
 Mindfulness 
 Autoestima.  
 Creences limitants i potenciadores.  
 Actitud, responsabilitat i lideratge. 
 Kaizen coaching. 

 
Qui pot assistir 
 
Mares i pares amb fills amb edats entre 0 i 10 anys, o futurs mares i pares, que estiguin interessats en potenciar 
el seu estil educatiu i millorar el benestar familiar.   
 
Metodologia 
 
Tots els tallers són iniciats amb una dinàmica de mindfulness i són presentats en clau pràctica però estan 
emmarcats en un context teòric. S’hi presenten eines de coaching que els educadors realitzaran al propi taller, 
que seran reflexionades i compartides, així com també descobriran recursos per aplicar en la seva tasca 
educativa amb els seus fills. A cada sessió, els assistents crearan el seu propi pla d’acció per assolir un 
desenvolupament global com a educadors.  
 
Durada 
 
2h/sessió. És preferible que els tallers es realitzin de manera espaiada (cada dues, tres o quatre setmanes) per 
tal de que els participants disposin de temps per posar a la pràctica les eines descobertes i el seu propi pla 
d’acció, i poder compartir resultats en la següent sessió. És per aquest motiu que, tot i que no és necessari que 
hi hagi una continuïtat d’assistència, si és recomanable per tal de fomentar el desenvolupament integral. 
 
Inversió 
 
150 €/taller (amb la contractació del pack de tallers). Inclou materials.  
 
Facilitadora 
 
Blanca Sisó. Diplomada Magisteri Educació Infantil, especialitzada en Intelꞏligència Emocional, Màster en 
Coaching Educatiu i mare; experiència a l’aula en edats des de 0 fins a 12; experiència amb persones amb 
discapacitat i patologia mental; experiència en Mindfulness.   
Creadora de www.creciendoconcoaching.com i impulsora del projecte Coach d’Escola. 
 


