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ORDRE DEL DIA 
 

- Benvinguda i presentació. 

- Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (28 de maig de 2019). 

- Realitzacions 2019. 

- Projectes 2020. 

- Pressupost. 

- Precs i preguntes. 

 
Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (28 de maig de 2019): 

 

Encara que l’acta de l’assemblea del 2019 ja estava penjada a la web, es deixa un temps 
per llegir-la en paper. Un cop ateses algunes preguntes de Natàlia Ubach (col·legiada n. 

21508), com a esmena, es proposa incloure el nom del col·legiat Oriol Lugo Real, a qui 
es va donar suport, des de la secció, per a la seva tesi doctoral a l’àmbit del coaching 

educatiu. Un cop fet això, l’acta es dóna per aprovada. 
 

Realitzacions 2019: 

 
Tot i que algunes persones assistents ja n’estan assabentades, Carmen Santos (presidenta) 

comença informant de les renúncies al càrrec, per motius personals i amb caràcter irrevocable, 
presentades el 3 de desembre de 2019 per 5 membres de la Junta directiva de la secció: 

 

- Aldo Javier Prizmic Kuzmica (col·legiat n. 11723), secretari 

- Enrique Matarín de Dios (co·legiat n. 19023), vocal 

- Gisela Oliva Solé (col·legiada n. 12232), vocal 

- Marcela Silvia Pereyra (col·legiada n. 19259), vocal 

- Nair Elizabeth Zárate Alva (col·legiada n. 18262), vocal 
 

Dit això i davant d’algunes preguntes, informa que s’està a l’espera de què el COPC, a través de 
la seva Junta de Govern, resolgui com procedir en aquests casos. Així mateix, es compromet, 

tan aviat es sàpiga quelcom, a comunicar-ho puntualment a tots els/les membres de la secció. 
 

A continuació, Teresa Rodeja (vicepresidenta) fa un resum de les activitats i projectes realitzats 

al llarg del 2019: 
 

- Proposta i aprovació de la creació d’un nou grup de treball (Supervisió en Psicologia 
Coaching) i consolidació dels quatre que ja existien. 

- 2a edició del curs Programa formatiu i experiencial en Psicologia Coaching (125 h), 
amb 18 participants, iniciat en octubre 2019 i que finalitzarà en abril d’enguany. 

- 3 conferències, 1 taula rodona i 2 seminaris, en Barcelona. 

- 3 cinefòrums i 2 conferències, en Girona; i 4 conferéncies, en Tarragona. 

- Intervenció des de la Psicologia Coaching en les 3 Cases d’Oficis (Espectacle en viu, 
Barris sostenibles i Barris digitals) de Barcelona Activa, continuació del projecte pilot 

dut a terme per la nostra secció al 2017. De cara a la millora de l’ocupabilitat dels 

psicòlegs i psicòlogues coaches, cal destacar la publicació, al desembre de 2019, de 
l’anunci de licitació “fet a mida”, serveis que es duran a terme al llarg de 2020. 

- Difusió i donar a conèixer la Declaración institucional sobre la Psicología Coaching, 
(document elaborat per un grup de treball intercol·legial en el que hi van participar), 

aprovada per la Junta de Govern del Consejo General de la Psicologia, el 27 d’abril. 

- Participació en una taula rodona (Psicologia Coaching: oportunidad “vs” amenaza) 

del IV Congreso Nacional de Psicología (Vitoria, 23-24 dejuliol). 
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- Consolidació de les relacions amb la International Society for Coaching Psychology 
(ISCP), revisant i actualitzant el Memorandum of Understanding (MoU) signat en 

2011, pel que fa al reconeixement de la nostra acreditació professional. 

- Participació en el 9th International Congress of Coaching Psychology (Londres, 10-11 

d’octubre), amb la presentació d’un pòster (Coaching Psychology: Enhancing Work 
Performance and Health for the best Return to Work) i el manteniment de reunions 

de treball amb el president de la ISCP. 

 
Pel que fa a la participació dels grups de treball, com a elements dinamitzadors de la secció, 

informen Margarita Segarra (coordinadora del GT Supervisió en Psicologia Coaching) i Carles 
Ríos (tresorer i membre del GT Promoció i difusió de la Psicologia Coaching a Tarragona). 

 

Projectes 2020: 
 

Carmen Santos (presidenta) informa d’alguns projectes que ja s’han començat a implementar 
en aquest primer trimestre de 2020, d’altres en els que ja estem compromesos/es, i la resta 

que no se sap si es duran a terme, en funció del nou equip directiu: 
 

- Posada en marxa del procediment per al reconeixement de la nostra acreditació 

professional, per part de la International Society for Coaching Psychology (ISCP); a 
hores d’ara, s’han resolt 38 sol·licituds. 

- Participació en una taula rodona (Impacto de la declaración institucional de la 
Psicologia Coaching, del Consejo General de la Psicología de España) i en un 

simpòsium (Psicología Coaching aplicada a la inserción laboral: un ejemplo, 
Barcelona Activa-Ajuntament de Barcelona), en el III Congreso Internacional de 
Psicología del Trabajo y los Recursos Humanos (Las Palmas de Gran Canaria, 20-23 

de maig de 2020). 

- Millorar l’ocupabilitat dels psicòlegs i psicòlogues coaches, promovent nous projectes 

d’intervenció des de la Psicologia Coaching i obrint nous nínxols de mercat. 

- Continuar potenciant, dinamitzant i “reinventant” els grups de treball. 

- Publicar i resoldre la 5a convocatòria de l’acreditació de l’expertesa en Psicologia 
Coaching i la 2a renovació (certificats expedits en 2015).  

- Promoure l’oferta formativa interna en Psicologia Coaching, adaptant-la als nous 
formats demandats, en línia amb la nostra acreditació professional. 

- Reforçar la formació en supervisió i recerca en Psicologia Coaching. 

- Seguir promovent i col·laborant en treballs de recerca en Psicologia Coaching. 

- Continuar mantenint relacions amb la ISCP, per arribar a nous acords en benefici de 
la nostra base associativa. 

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

 

Pressupost: 
 

A l’exercici 2019, del pressupost assignat a la secció (10.000 €), es van gastar 8.913,39 €, amb 
la següent distribució: 

 

- 55,5% despeses per projectes i activitats (coordinació del projecte d’intervenció en 
BCN Activa-Cases d’Oficis; conferències i taula rodona en Barcelona; cinefòrums i 

conferències en Girona i Tarragona; etc.). 

- 20% despeses per congressos (Vitòria i Londres). 

- 13,5% altres despeses (reunions; viatges a les Delegacions; programa formatiu; 
adquisició d’un llibre i serveis de traducció; etc.). 
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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: 

 
Natàlia Ubach (col·legiada n. 21508) planteja la idea de proposar que dins les 40 hores de 

formació a les empreses, es pugui incloure el coaching. Es debat si això es cosa del ministeri, 
de la Generalitat, del Consejo, etc. Sembla que és competència de cada professional oferir, de 

manera personal, el seus serveis a les institucions o empreses que pertoquin. 

 
 

Sense res més a destacar, l’assemblea finalitza a les 20.45h. 
 

 
 

NOTA: aquest acta es complementa amb la “Presentació” feta servir a l’assemblea, i que també 

està penjada al web del COPC. 
 

https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_15070/v/Presentaci%C3%B3%20Assemblea%20Coaching%202020.pdf?tm=1583483130

