Coaching & comunicació
Gran via de les corts catalanes
566 4t A 08011 barcelona
Tel. 934 536 879 - 660 156 373
info@coaching-comunicacio.com
www.coaching-comunicacio.com

Solució de
problemes
educatius
Trobades per a pares i
mares i professionals
de l’educació

Marta Albaladejo Mur és

mestra(1982) i llicenciada en Filologia
catalana (1991) per la Universitat de
Barcelona. Certificat de Suficiència
Investigadora de Doctorat a la UB (1993).
Màster en Gestió de la Comunicació a les
Organitzacions per la Fundació Bosch i
Gimpera (1996). Psicoterapeuta (analista
transaccional) pels Seminari Internazionali
Eric Berne, Trani (Itàlia) (2003). Diplomada
en Pedagogia Sistèmica per l’Institut
Gestalt i el CUDEC (2006). Certificat de
capacitat constel·ladora del Intituto de
Constelaciones Familiares Brigitte
Champetier de Ribes (2010).
Va ser mestra a primària (1983-2007, amb
un període d’excedència); va ser docent a
la llicenciatura de Comunicació Audiovisual
a la Universitat Pompeu Fabra
(1995-2001); ha estat formadora de
formadors des del 1985, per al
Departament d’Ensenyament de Catalunya i
diverses universitats. Actualment és
professora de l’IDEC de la UPF en el
Postgrau de Creativitat i Innovació, de
l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès
en els cursos d’oratòria i de la Fundació
Escola Cristiana de Catalunya. Des del 2010
dirigeix la seva pròpia formació en
Coaching Sistèmic Transaccional. Des del
2002, es dedica a l’entrenament emocional
o coaching.
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solució de problemes educatius
Calendari de sessions

Coaching & Comunicació
Coaching & Comunicació és un centre
dedicat a donar suport a les persones
perquè aconsegueixin els resultats que
es proposen.

Especialment, l’objectiu del nostre
servei és donar suport, informació i
orientació per millorar la comunicació:
a nivell professional, amb els fills, amb
la parella o amb altres vincles
importants.

Les sessions de Solució de problemes
educatius són un dels nostres serveis
a l’educació de les generacions
futures.

Solució de problemes educatius.
Trobades de pares i mares i
professionals de l’educació

Dates

Temes

4 d’octubre

La comunicació no verbal
que dóna confiança.

Lloc: Gran Via de les Corts Catalanes,
566, 4t A, 08011 Barcelona.

8 de novembre

Preguntes que renyen i
preguntes que ajuden.

Horari: dijous de 20h a 22h

13 de
desembre

Quan els adults no ens
posem d’acord.

Preu per assitir els 3 dijous del
trimestre: 30€

10 de gener

Com es troben les solucions
creatives?

Inscripció: info@coachingcomunicacio.com

7 de febrer

Es pot estimar algú que ens
fa enrabiar?

Telèfons: 660156373 - 934 536 879

7 de març

Tots som iguals? O volem
que hi hagi una autoritat?

4 d’abril

Com és que sempre acabem
igual, si no ho volem?

2 de maig

És més fàcil posar límits? O
no posar-ne?

6 de juny

Com aconseguim els adults
els nostres propòsits?

Preu per assistir un dijous: 15€
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