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Codi curs: 93-D
PROGRAMA CURS COACHING OCUPACIONAL: ON TREBALLEM, A LA MILLOR EDAT?
Data màxima de preinscripció:  12 desembre.

Dispositiu de suport a la inserció laboral preferentment per les persones majors de 45 
anys, en situació d’atur (dins del programa “Projectes innovadors i experimentals en 
l’Ocupació”).

1. Objectiu del curs:
Programar, seleccionar i dissenyar materials i recursos, fer interacció didàctica i avaluar 
accions formatives. Aprendre elements d’ensenyament-aprenentatge 

2.  Adreçat a:  
Persones preferentment en situació d’atur majors de 45 anys inscrits en el SOC com 
ademandants de feina

3. Durada: 
20 hores

4. Dates previstes:
Inici: 16,17,18,19,20 desembre

5. Lloc de realització: 
LA GUAITA, Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels.
Carretera de la Sentiu, número 1. 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 635 25 75.

6. Horari i dies de la setmana:
De  09:30 a 13:30 h. de dilluns a divendres

7. Eines de treball: 
Coaching, PNL (programació neurolingüística, Ment-Emoció-Acció, por versus motivació, 
jocs de con�ança i cooperació, Habilitats comunicatives, gestió del temps i intel·ligència 
emocional.
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8. Temari:
Sessió 1. 
Objectius especí�cs:
Fer un buidatge de cóm ens sentim emocionalment davant d’una situació d’atur a la 
maduresa
Suscitar una gran pregunta: Hi pot haver una altra visió de la recerca de feina?
Continguts de la sessió: 
Diferències entre “buscar” i “trobar” treball
Una altra òptica o la manera de gestionar la recerca proactiva de feina
Explorar emocionalment la realitat en què es viu
Mites i llegendes: “el que es diu i em crec”
On ha anat a parar la meva autoestima?

Sessió 2. 
Objectius especí�cs:
Ajudar a les persones a sortir de les situacions emocionals que els impedeixen avançar i 
recuperar l’entusiasme de cara a la recerca de feina
Ajudar a les persones a tornar a actuar en el futur i possibilitats laborals realistes
Provocar el canvi. “ COMPROMÍS” amb tu mateix
Continguts de la sessió:
Detectar si estic anul·lat per alguna idea perversa a nivell laboral
Per la boca mor el peix...mira cóm t’expresses i el que dius..
Sortim d’aquesta situació: punt d’in�exió i decisió
Estudi i pràctica d’ ús de la graella de detecció, enderrocament i reconstrucció d’idees i 
creences

Sessió 3.
Objectius especí�cs:
Provocar l’empoderament a través de la visualització de noves idees potenciadores
Ajudar a crear una disciplina de re con�guració del cervell per a integrar noves idees que 
substitueixin les idees perverses que ens paralitzen
Continguts de la sessió:
Tècniques de reprogramació de les nostres idees de cara a la recerca de feina
A�rmacions en veu alta
A�rmacions escrites
Imatges i sons
Validació

Simulacions

Sessió 4.
Objectius especí�cs:
Ajudar a enfocar de manera precisa i amb ús estratègic  de les eines bàsiques de comu-
nicació en la recerca de treball
Provar eines de recerca adaptades al per�l de persones grans
Ajudar a crear argumentació positiva vers la gent gran a la recerca de feina
Ajudar a buscar els potencials/professionals i lluir-los
Continguts de la sessió:
La meva situació actual. Valorem i fem DAFO
Pregunta terrorí�ca: Parli’ns de vostè
Dissenyar el millor discurs personal i professional. Elevator pitch
Aptituds, actituds, habilitats
Quin és el meu valor professional?
Què puc fer amb el meu CV?
Assertivitat i empatia a l’entrevista de treball

Sessió 5.
Objectius especí�cs:
Dissenyar el discurs d’ADN
Captar l’atenció de l’entrevistador
Diferenciar-nos, per tal de captar interès
Continguts de la sessió:
Les meves Actituds
Les meves Aptituds
Actitud + Aptitud= Habilitat
Què passa quan una habilitat està en “PLAY”
ADN
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