TALLER: EINES ÚTILS DE PNL PER A LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Docent: Marta Bernabeu
Periodista, mediadora i coach familiar. Especialista en conflictes familiars, educatius i comunitaris.
Llicenciada en Ciències de la Comunicació, Periodisme, per la Universitat Ramon Llull (URL).
Postgrau en Gestió i Solució de conflictes per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Màster
en Coaching i Programació Neurolingüística per l’Institut Gestalt i formació en Coaching
Sistèmic. Àmplia experiència en habilitats comunicatives havent estat durant anys ponent i
docent a l’escola de negocis ESERP, així com consultora del Grau de comunicació de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC). A l’actualitat, responsable de la comunicació de l’eLearn Center de
la UOC, innovació educativa.

Dates: 10 i 11 de maig de 2019
Duració del taller: 8 hores
Horari: Divendres 10 tarda de 16,00 a 20.00 h i dissabte 11 matí de 10,00 a 14,00 h
Lloc: Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya Rambla de Catalunya, nº 8 - Barcelona
INTRODUCCIÓ
La programació neurolingüística (PNL) és l’estudi dels
processos mentals amb la finalitat d’obtenir un model formal
i dinàmic de com funciona la ment i la percepció humana.
La PNL intenta definir patrons (o “programes”) directes sobre
la conducta humana relacionats amb el llenguatge. La PNL
te els seus orígens en les investigacions publicades l’any
1973 per Richard Bandler i John Grinder, qui sostenien que
es possible canviar o re programar aquesta estratègia o
plantilla de pensament, si es que hi ha alguna cosa que la
limiti o potencií, algun recurs, comportament o creença, amb
la finalitat de millorar la qualitat de vida i la relació amb els
demés, disminuint els conflictes..
A QUI VA DIRIGIT?
 A professionals de la mediació de conflictes, de
l’Ensenyament, de l’Educació i del Treball social, a
operadors jurídics i judicials.
 A totes les persones interessades en adquirir
habilitats i aprofundir en la gestió i resolució de
conflictes.
CERTIFICAT: Constaran les 8 hores lectives presencials.
En tràmit la petició de validesa al CMDPC com a formació
continuada de les persones mediadores registrades.

METODOLOGÍA: Presentació teòrica per a conèixer
la matèria. Dinàmiques pràctiques, vivencials i
experencials de PNL
La pràctica vivencial dotarà a l’assistent al taller
d’eines per a poder després aplicar-les en
l’acompanyament en processos de mediació, gestió i
resolució de conflictes.
OBJECTIUS:
 Treballarem amb eines de PNL amb l’objectiu
de millorar la comunicació fent èmfasi en la
importància del llenguatge, ja que aquest
representa les estructures subjacents del
nostre pensament i de les nostres creences.
 El que pensem i expressem crea la nostra
realitat, las nostres normes de vida. Aquestes
creences ens limiten? En possibiliten?
 Identificant i confrontant les nostres creences
així com treballant amb el llenguatge: com
escoltar, com preguntar, què ens diem,
rapport, etc. podem veure la realitat d’una
altra manera, donar-li un nou sentit i ajudar
així a la posterior resolució del conflicte.

Preu: 75 Euros Places limitades
Matriculació:
1. Ompliu aquest formulari https://goo.gl/fRmu3f
2. Feu l’ingrés bancari de la matrícula al compte bancari Logos Media: ES11 2100 0900 9802 1167 3059 fent
constar el nom i cognoms de la persona inscrita.
3. Finalment feu arribar a info@logosmedia.es la còpia de l’ingrés bancari i, si no heu pogut omplir el formulari del
punt 1, comuniqueu la següent informació per a l’elaboració del certificat:
DADES DE LA
NOM
COGNOM 1
COGNOM 2
NIF o NIE
EMAIL
PERSONA INSCRITA
Si s’escau, indiqueu el nom de la persona, institució o entitat que fa la inscripció per compte d’altre/s
Més informació: info@logosmedia.es www.logosmedia.es Telèfon i Whatsapp 633 693 350
Moltes gràcies per la vostre col·laboració!

www.logosmedia.es www.cdl.cat

