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ORDRE DEL DIA 
 

- Benvinguda i presentació. 

- Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (6 de febrer de 2018). 

- Realitzacions 2018. 

- Projectes 2019. 

- Pressupost. 

- Precs i preguntes. 

 
 

Presentació dels membres de la nova Junta Directiva de la secció: 

 
Carmen Santos Chocán (presidenta) 

Teresa Rodeja Mora (vicepresidenta) 
Aldo Javier Prizmic Kuzmica (secretari) 

Carles Ríos Fernández-Pacheco (tresorer) 
Maria Antònia Carmona Carles (vocal) 

Enrique Matarín de Dios (vocal) 

Gisela Oliva Solé (vocal) 
Marcela Silvia Pereyra Rojas (vocal) 

Nair Elizabeth Zárate Alva (vocal) 
 

Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (6 de febrer de 2018): 

 
Un cop llegida l’acta de l’assemblea del 2018, es dóna per aprovada. 

 
Realitzacions 2018: 

 

- Trobades de Psicologia Coaching, en Barcelona (conferències, taules rodones; etc.) i 
acte de presentació del GT interseccions (Psicologia Coaching amb SPOT) “Coaching 

& Mentoring executiu i d’equips en organitzacions”. 
- Cinefòrum, conferències i xerrades, en les Delegacions de Girona i Tarragona. 

- Oferta formativa interna de Psicologia Coaching, redissenyant-la per adaptar-la i 
millorar-la, en línia amb la nostra acreditació professional. Finalització del “Programa 

formatiu i experiencial en Psicologia Coaching” (125h), i inici de la propera edició.  

- 4a convocatòria de l’acreditació professional de l’Expertesa en Psicologia Coaching i 
1a renovació 2013-2018, amb la resolució de tots dos processos. 

- Suport a l’estudi de camp en la investigació d’Oriol Lugo Real, membre de la secció i 
doctorand de l’URL-Blanquerna (Escala de mesura del desig de control). 

- Manteniment de les relacions de col·laboració amb la ISCP (International Society for 
Coaching Psychology) i desenvolupament del MoU (Memorandum of Understanding) 
signat en 2011, en la part d’afiliació gratuïta a l’esmentada societat . 

- Disseny de la continuïtat del Projecte pilot d’intervenció 2017, des de la Psicologia 
Coaching, en Barcelona Activa (Casa d’Oficis, Dispositius Treballs als Barris, i Equips 

directius de la Direcció d’Estratègies de Foment de l’Ocupació), mitjançant un procés 
d’identificació de potencial de psicòlegs/òlogues coaches (Borsa de treball-COPC). 

- Participació en el grup de treball intercol·legial que està elaborant la “Declaración 
Institucional sobre la Psicología Coaching”, que serà aprovada pel Consejo General 
de la Psicología de España. 

 
Projectes 2019: 

 

L’equip de la nova Junta funcionarà internament per comissions: 
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- GRUPS DE TREBALL. 

- FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL. 

- MARCA PERSONAL I OCUPABILITAT. 

- RELACIONS INTERNACIONALS. 

- SUPERVISIÓ. 

- INVESTIGACIÓ. 

 
per tal d’implementar les línies estratègiques de la secció: 

 

- Promoció i dinamització col·legial. 

- Desenvolupament professional i marca del psicòleg/òloga coach. 

- Investigació i innovació. 

- Observatori professional. 
 

mitjançant les següents accions i/o projectes: 

 

- Dinamització dels grups de treball i la seva participació en activitats o projectes. 

- Promoció i suport d’activitats de dinamització a Barcelona, Girona i Tarragona. 

- Redisseny i suport a l’oferta formativa interna en Psicologia Coaching, reforçant la 

investigació i la supervisió, totes dues aplicades a la nostra disciplina. 

- Col·laboració en treballs de recerca aplicada, en l’àmbit universitari i en d’altres. 

- Difusió de la “Declaración Institucional sobre la Psicología Coaching”, que va ser 
aprovada el 27 d’abril pel Consejo General de la Psicología de España. 

- Revisió del Memoràndum of Understanding (MoU), per tal d’arribar al reconeixement 
de la nostra acreditació professional, per part de la ISCP. 

- Millora de l’ocupabilitat dels psicòlegs i psicòlogues coaches, promovent projectes 
d’intervenció (Cases d’Oficis-Barcelona Activa) i obrint nous nínxols de mercat. 

- Presència activa en jornades i congressos nacionals/internacionals (IV Congreso 
Nacional de Psicología, Vitoria 21-24 de juliol de 2019; 9th International Congress of 
Coaching Psychology, Londres 11-12 octubre de 2019; etc.). 

- Potenciació d’entorns virtuals, per millorar la comunicació amb els membres de la 
secció (web, revistes, butlletins, xarxes socials, etc.). 

 
Pressupost: 

 
A l’exercici 2018, del pressupost assignat a la secció (10.000 €), es van gastar 9.392,64 €, amb 

la següent distribució: 

 
- 56% despeses per projectes i activitats (cicle de trobades en Barcelona; cinefòrums i 

xerrades de difusió en Girona i Tarragona; etc.). 
- 19% despeses per congrés i jornada (Londres i Madrid). 

- 20% altres despeses (reunions, assemblea; programa formatiu, acreditació; llibre...). 

 
Per a enguany, es preveu seguir la tendència del 60% per activitats de dinamització (taules 

rodones, conferències, presentació de llibres, cursos, tallers, seminaris, premis, etc.), 30% per 
despeses de representació (jornades i congressos) i 10% per despeses generals (overheads). 
 
 

Precs i preguntes: 

 
Sense res més a destacar, l’assemblea finalitza a les 21:00h. 

 


