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HI HA PARES I MARES PERFECTES?

Fonaments de la formació

Sovint com a pares i mares ens fem preguntes semblants a 

aquestes:

Com puc transmetre valors als meus fills? 

Com puc millorar la comunicació dins la família? 

Què puc fer perquè els meus fills confiïn en ells mateixos? 

Com puc afrontar els conflictes? 

Partim del convenciment que tot pare i mare vol el millor per als 

seus fills, i el que passa sovint és que desconeixen o dubten del 

seu potencial per educar-los.

Si ens aturem un moment a pensar, descobrirem que ser pare o 

mare implica que hem experimentat abans que els nostres fills el 

que els estem ensenyant. Tots hem estat nens o nenes.

Aquest curs no proposa cap fórmula màgica per ser uns pares 

perfectes. Donarem eines perquè els pares es puguin conèixer 

una mica més com a persones i entendre la relació que establei-

xen amb els fills; perquè, si es comprenen ells mateixos, llavors 

podran comprendre els fills i ajudar-los.
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Format

Formació presencial de 16 hores.

Llocs i dates

•  Ànima – Muntaner, 45 1r 1a Barcelona

 Sessions quinzenals de dues hores: divendres de 19 a 21 h

 Gener: 27 / febrer: 10 / març: 2 i 16 / abril: 13 i 27 / maig: 11 i 25

•  Asoc. Española de Masaje Infantil – Varsòvia, 53, bxs. Barcelona

 Sessions quinzenals de dues hores: dimecres de 19 a 21 h

 Febrer: 8 i 22 / març: 7 i 21 / abril: 11 i 25 / maig: 9 i 23

•  Àgora – Pujades, 138, bxs.  Barcelona

 Sessions de quatre hores: dissabtes, de 10 a 14 h

 Febrer: 18 / març: 17 / abril: 14 / maig: 12

Preu

165 € persona i 280 € parella

Destinataris

Formació adreçada a tots els pares i mares que volen acompa-

nyar i guiar els seus fills, de manera que aquests reconeguin el 

millor de si mateixos i això els permeti ser persones felices i ca-

paces de contribuir a la construcció d’un món millor.

També està adreçada a persones que encara no tinguin fills, però 

que tenen en el seu horitzó vital ser pare o mare. 

Aquesta formació engloba qualsevol model de família: tradici-

onal, monoparental i parelles homosexuals, tant si és biològica, 

adoptiva o d’acollida.
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Objectius

• Identificar les emocions i aprendre a gestionar-les.

• Reconèixer i desenvolupar el model de família.

• Adquirir eines per superar moments de dificultat a la família.

Continguts específics

• La intel·ligència emocional: presentació i gestió de les emo-

cions (amor, por, ràbia, tristesa, alegria, culpa, vergonya).

•  El disseny del model familiar: els valors familiars, fortaleses 

i qualitats.

• L’art de l’escolta activa i l’empatia: atrevir-se a escoltar; 

comprendre per ser compresos.

•  L’autoestima i l’asertivitat: creure en mi per poder creure en 

els altres.

Metodologia

•  Enfocament multidisciplinari que inclou bàsicament coaching, 

des de la visió de la teràpia gestalt i la teràpia sistèmica.

•  Es fonamenta en l’experimentació personal, i es complemen-

ta amb breus explicacions teòriques. 

•  S’ofereixen eines perquè puguin resoldre per si mateixos 

qualsevol situació conflictiva.

•  Dinàmiques de grup: jocs de rol, tècniques de PNL, feed-

backs, etc. 

• Experiències personals que els participants vulguin aportar.
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 Docents

Bea Casanovas i Brossa, terapeuta gestalt, coach, mediadora 

familiar i mare

Pura Serena i Barrobés, terapeuta gestalt, coach i mare

CV de les docents

Bea Casanovas i Brossa

Terapeuta gestalt, per l’Institut Gestalt de Barcelona

Coach personal i professional, per l’Institut Internacional Olacoach     

Mediadora familiar, per la Universitat de Barcelona

Master Practitioner en PNL, per l’Institut Gestalt de Barcelona

Llicenciada en dret per la UAB i directora de Recursos Humans 

en el sector públic i privat

Pura Serena i Barrobés

Terapeuta gestalt, formada a l’Institut Gestalt de Barcelona.

Màster en coaching integral (professional i corporatiu), pel cen-

tre Motivat  SL

Formada en psicologia integrativa (programa SAT) amb Claudio 

Naranjo.

Llicenciada en filologia catalana i traductora

Contacte

Tel.: 667 467 276 / 647 225 593 

consulta@terapiagestalt-coaching.com

http://maresipares.wordpress.com
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Una mica més sobre l’enfocament de la formació

Com hem comentat a l’apartat de metodologia, l’eina bàsica que 

utilitzem és el coaching, un enfocament molt actual i innovador 

que obté excel·lents resultats per al client en un breu període 

de temps. El nostre marc de treball es basa en la psicologia hu-

manista, que considera la persona no només en el seu vessant 

cognitiu, sinó sobretot en l’emocional i el corporal; i en la teràpia 

sistèmica, que treballa sobre persones en tant que integrants 

d’un grup, sigui familiar, laboral, educatiu, etc., i les relacions que 

s’estableixen entre elles.

Què és el coaching?

El coaching, que procedeix del verb anglès “to coach”, ‘entre-

nar’, és un mètode que consisteix a acompanyar una persona o 

un grup d’elles amb la finalitat d’aconseguir object¡us concrets o 

de desenvolupar i potenciar al màxim les seves habilitats.

El coaching parteix de la premissa que el client, en aquest cas els 

pares i mares, compta amb recursos propis per canviar les situa-

cions de conflicte. En lloc d’ensenyar, el coach ajuda el client que 

aprengui de si mateix. 

Per això, podem afirmar que el coaching ens proposa un model 

d’aprenentatge que permet desenvolupar la intel·ligència emo-

cional i espiritual i millorar l’autoconsciència en les pròpies for-

taleses, recursos, capacitats i valors, incrementa el nivell d’auto-

estima i ens disposa en el camí correcte per emprendre l’acció 

cap a l’èxit. Així és una eina poderosa per al desenvolupament 

de l’excel·lència personal i de millora de les relacions personals.

El coaching incorpora com a eina i filosofia de treball la PNL 

(programació neurolingüística). 
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Què és la PNL?

La PNL és l’estudi dels nostres patrons mentals. Ens permet co-

nèixer els processos mentals que usem per codificar informació, 

i per tant la nostra manera de pensar i d’actuar.

Els nostres pensaments estan conformats de paraules, que cre-

en patrons mentals. Quan repetim sovint certes paraules, aquest 

missatge es va convertint en un patró. Aquests patrons, ja instal-

lats des de la infància i al llarg de la vida, produeixen emocions 

que dirigeixen les nostres conductes i reaccions.

La PNL ens fa més conscients del llenguatge que utilitzem, ja 

que aquest afecta la bioquímica del nostre cos. No és el mateix 

dir-nos “què maco que sóc” (que ens fa sentir bé) que dir “què 

ximple que sóc” (que ens fa sentir malament). I quan algú ens 

diu qualsevol cosa bona o dolenta, tenim una reacció bioquímica 

que ens afecta. De manera que les paraules, a més de crear un 

patró, causen una reacció emocional.

La PNL ajuda a ser més conscient de quins són els nostres pa-

trons i a alliberar-nos dels que ja no ens són útils per assolir un 

canvi. Proposa conèixer-nos i optimitzar les nostres capacitats, 

tenir un millor control de les emocions, canviar conductes, tenir 

un pensament més positiu i molts altres beneficis, com ara millo-

rar les relacions familiars.


