
GRUP DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL
Gestalt i coaching

amb ajuda de les terapeutes, 

i crea un espai de vincle i 

sinceritat que ens permet 

créixer.

El grup ens ajuda a treure’ns 

la màscara i mostrar-nos, 

expressar les emocions, 

aprendre a gestionar-les i 

adonar-nos del que ens passa 

i de quina manera ens veuen i 

ens veiem i ser conscients de 

com ens relacionem, dins d’un 

clima de confiança, respecte i 

confidencialitat. 

Tots els nostres patrons es 

creen en la relació amb els 

altres. 

Per això un grup de 

desenvolupament personal és 

un espai idoni per treballar els 

nostres hàbits, tant de relació 

com amb nosaltres mateixos. 

El grup permet sentir-nos 

protegits per altres éssers 

humans que naveguen amb 

nosaltres en el mateix vaixell, 

i alhora confrontats amb 

responsabilitat i consciència 

UN CURS QUE  

MILLORARÀ LA RELACIÓ 

AMB TU MATEIX  

I, PER TANT, AMB  

ELS ALTRES



GRUP DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Anima’t a participar si:

•  Necessites un canvi en la teva trajectòria vital.

•  Vols conèixer-te millor i tenir una vida més plena. 

•  Vol millorar la capacitat de relació i comunicació 

potenciant les seves capacitats.

•  No comprens què t’està passant, o et sents 

malament, amb tristesa, por, ansietat, dols, 

obsessions, estrès, i cerques un entorn segur on 

compartir amb més persones la teva situació vital.  

•  Desitges experimentar alguna cosa nova. 

•  Estàs buscant un lloc on puguis expressar 

lliurement el que sents. 

Treballarem els temes següents:

•  Viure el present (amb consciència, 

presència i responsabilitat) 

•  Escolta activa i comunicació assertiva 

per aconseguir relacions més autèntiques

•  Detecció i gestió  de les emocions

•  Reconèixer els propis valors, 

creences, habilitats i potencialitats 

•  Adonar-se de les pròpies necessitats 

•  Somnis

•  Model de família

•  Consciència corporal

•  Patrons de relació 

Metodologia

Treballarem des d’un enfocament vivencial, per integrar la part corporal, emocional, mental i espiritual, mitjançant diverses 

disciplines: teràpia gestalt, coaching, PNL, constel·lacions familiars, etc., i diverses tècniques: expressió corporal, jocs de rol, 

teatre terapèutic, visualitzacions guiades, meditació, genograma, etc. 

Al llarg de les sessions s’abordaran diferents aspectes personals, relacionals i grupals que configuren la nostra identitat, a 

través de vivències de la vida quotidiana que cada membre del grup vulgui aportar.
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Terapeutes

Pura Serena i Barrobés

Terapeuta gestalt, coach, formada  en  

psicologia  dels eneatipus amb Claudio 

Naranjo; llicenciada en filologia catalana 

i traductora. 

http://gestaltcoaching.wordpress.com

Bea  Casanovas i Brossa

Terapeuta gestalt, coach, màster en PNL 

i mediadora familiar; llicenciada en dret i 

màster en recursos humans.

http://coachingestalt.wordpress.com

Preu
40 euros mensuals

Lloc
ESPAI DALETH

Ronda Universitat, 33, 1r 2a 08007 Barcelona

www.espaidaleth.com

Horari
Periodicitat quinzenal, dijous de 19.00 a 21.00 h

Durada del curs
del 25 d’octubre de 2012  al 20 de juny de 2013 

Obertes les inscripcions

Per a la reserva de plaça, cal confirmar trucant al 647 225 593 (Bea) o al 667 467 276 (Pura), 

o bé enviant un correu a bea.casanovas.brossa@gmail.com o a consulta@terapiagestalt-coaching.com

El pagament es fa mensualment a la Secretaria del Centre.

http://www.espaidaleth.com/

