
La sessió demo del curs tindrà lloc el proper dia 16 de 
Novembre i el curs s’impartirà en els mesos de Desembre  
2016 i Gener 2017. Es comunicaran les dates i lloc del curs en 
la sessió.

És un programa únic basat en la psicologia de processos 
d’Arnold Mindell Ph.D.
 
Facilita veure com conviu el teu estil, dins i fora de la 
feina, i com pots descobrir claus internes per ser mes bon 
líder. Treballa un enfoc holístic de la persona, i promou 
l’aprenentatge i descobriment individual, de les relacions 
i dels grups. 

Curs: Aprendre a liderar i a ser liderat



Un programa per descobrir el teu potencial de 
líder.
Per promoure l’autoconeixement.
Per construir el lideratge partint d’un mateix.
Per treballar el lideratge des de la posició que 
ocupes.
Per millorar la interacció amb les persones.
Per adquirir noves eines per construir i enfortir 
relacions sostenibles.

El preu es de 600 € per participant i inclou el 
material didàctic i 20 hores de classe 
experiencial.

Es fan preus especials a les organitzacions sense 
ànim de lucre i als col·legiats que s’oferiran 
mitjançant l’email especificat quan rebem la 
petició.

La sessió demo és gratuïta i tindrà lloc el 
proper 16 de Novembre de 18.30h a 20.30h 
al Centre Cultural Albareda, C/ Albareda 
22-24 08004 Barcelona

El curs s’impartirà en els mesos de Desembre 
del 2016 i el Gener del 2017.

JUDIT MIRET
 
Psicòloga MA, MBA, Leadership Certified 
Coach i Certificada en Facilitació de Conflictes 

EVA SANCHEZ

Facilitadora de Grups i Conflictes i Leadership 
Certified Coach

Preguem us poseu en contacte per confirmar l’assistència a la sessió demo a través 
de l’email leaders.empowered@in-inmovement.com

A persones que pertanyen a Organitzacions, 
Empreses, Grups i Associacions.

Persones en procés de canvi i amb un genuí 
interès en les relacions i en la gestió de 
conflictes.

Persones que fan funció de directius, càrrecs 
entremitjos, tècnics i que ocupin qualsevol 
posició en la organització.

Què és? A qui està adreçat?

Qui l’organitza i l’imparteix?

Preus i lloc del curs

Entitats que hi col·laboren

https://es.linkedin.com/in/eva-sanchez-diaz-43679193https://es.linkedin.com/in/juditmiretgual


