SECCIÓ DE PSICOLOGIA COACHING
ASSEMBLEA ANUAL
6 de febrer de 2018

A les 18:00h comença l’assemblea anual de la Secció de Psicologia Coaching, a la qual hi
assisteixen persones col·legiades membres de la secció.
ORDRE DEL DIA

-

Benvinguda i presentació.
Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (15 de maig de 2017).
Realitzacions 2017.
Projectes 2018.
Pressupost.
Precs i preguntes.

Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (15 de maig de 2017):
Un cop llegida l’acta de la reunió del 2017, es dóna per aprovada.
Realitzacions 2017:









Cicle Trobades de Psicologia Coaching, en Barcelona (conferències, taules rodones;
minisessions simultànies de Psicologia Coaching, etc.).
Cinefòrum, conferències i xerrades, en les delegacions de Girona i Tarragona.
Oferta formativa interna de Psicologia Coaching (cursos i tallers), redissenyant-la per
adaptar-la als nous formats demandats, i en línia amb l’acreditació de l’expertesa
professional promoguda pel COPC i amb d’altres possibles estatals i/o internacionals.
A destacar el curs pilot teòric-pràctic “Programa formatiu i experiencial en Psicologia
Coaching”, de 125 hores, i el curs-pilot “Metodologia Bàsica de Recerca aplicada a la
Psicologia”, amb la col·laboració de l’equip del Departament de Psicologia Social i
Psicologia Quantitativa, de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.
3a convocatòria i resolució del procés d’acreditació professional de l’Expertesa en
Psicologia Coaching.
Suport a l’estudi de camp en la investigació d’un membre de la secció i doctorand de
l’URL-Blanquerna (Mesura de l’escala de desig de control).
Consolidació de las relacions internacionals amb la ISCP (International Society for
Coaching Psychology).
Projecte pilot d’intervenció -des de la Psicologia Coaching- en Barcelona Activa (Casa
d’Oficis Espectacle en viu-Arts escèniques).

Projectes 2018:
Continuar desenvolupant les línies del Pla Estratègic 2015-2018 de la secció:

-

La promoció i cooperació per la construcció de la nostra identitat professional.
El reconeixement de la Psicologia Coaching, per part de la societat en general.
Les bones pràctiques i garantia de fiabilitat en la nostra intervenció professional.
La promoció i creixement de la secció i dels seus grups de treball.

Mitjançant:

-

La potenciació dels grups de treball i la seva participació en activitats/projectes.
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-

La promoció de conferències i cinefòrums a les Delegacions de Girona i Tarragona.
La presència activa en jornades i congressos nacionals/internacionals.
La publicació de la 4a convocatòria i la 1a renovació de l’acreditació d’expertesa.
El redisseny i suport a l’oferta formativa interna en Psicologia Coaching, reforçant la
investigació i la supervisió, totes dues aplicades.
La col·laboració en treballs de recerca aplicada, tant en l’àmbit universitari com en
qualsevol altre.
La millora de l’ocupabilitat dels psicòlegs/òlogues coaches, amb la promoció de nous
projectes d’intervenció, atenent demandes i obrint nous nínxols de mercat.
La potenciació d’entorns virtuals, per millorar la comunicació amb els membres de la
secció (web, revistes, butlletins, xarxes socials, etc.).

Pressupost:
A l’exercici 2017, del pressupost assignat a la secció (10.000 €), es van gastar 6.835 €, amb la
següent distribució:




62% despeses per activitats de dinamització (cicle de trobades en Barcelona i altres
activitats en les delegacions de Girona i Tarragona; projectes; etc.).
26% subvenció per al curs “Metodologia bàsica de recerca aplicada a la Psicologia”.
12% altres despeses (reunions, tasques de representació, etc.).

Per enguany, es preveu seguir la tendència de distribució del 80% per activitats de dinamització
i 20% altres despeses generals.
Precs i preguntes:
Sense res més a destacar, l’assemblea finalitza a les 20:00h, seguint un refrigeri.

NOTA:
Aquesta acta es veurà complementada per la presentació que s’ha fet servir avui, la qual estarà
disponible al web del COPC, dintre la nostra secció, en “Documentació i enllaços d’interès”.
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