
 

Coaching Laboral per a Dones 
Teià, Alella i Masnou 

 

L’itinerari: El viatge de l’heroïna 
 
Acompanyarem les dones a agafar amb força el timó de la seva barca (autolideratge) per enfocar-se 
i avançar cap el seu far (propòsit-objectiu professional), connectant i identificant els seu tresor 
(competències tècniques i/o personals), deixant anar l’ancora (creences o pensament limitants) i 
dissenyant un full de ruta (pla d’acció). Fomentarem una actitud per aprendre i gaudir de cada 
moment del viatge. 
 
De manera transversal es treballaran diferents aspectes com l’auto-cura, l’apoderament  i la 
construcció del pla d’acció individual de recerca de feina. Tot això quedarà recollit a un quadern de 
bitàcola que s’omplirà a partir dels aprenentatges de cada sessió.  
 

Les etapes del viatge 
 
Seguint el fil conductor del viatge de l’heroïna, proposem 5 etapes del viatge, dividides en 4 
sessions de 2 hores i 1 sessió individual de 30 minuts.  

 
 

Calendari i horari 
4 sessions de COACHING GRUPAL + 1 sessió COACHING INDIVIDUAL 

 
Sessions grupals:  7, 9, 14 i 16 d’octubre, de 9:30 a 11:30. Les sessions es portaran a terme a El 
Masnou.  
Sessions individuals: cada participant disposarà de 30 minuts de coaching individual amb data i 
horari a concretar. 
 

1-Qui sóc (la meva barca):  

Aprofundirem en l’autoconeixement 
i el reconeixement de qualitats, 
competències, valors alhora que 

s’iniciarà el treball grupal de cohesió 
i col·laboració entre les participants. 

2-Què tinc (el meu tresor):  

Identificarem els recursos personals 
de cada participant (les seves 

fortaleses i àrees de millora), i les 
eines per desenvolupar-los de cara 

a la recerca de feina 

3-Què vull (el meu far): 
Treballarem l’objectiu professional. 
A partir de la integració de la feina 
realitzada en les sessions anteriors, 
es concretarà la visió de la situació 
desitjada a nivell laboral de cada 

dona, i el mapa d’opcions a definir 
en el pla d’acció 

4-Som-hi! (llevem àncores): 
Qüestionarem les creences limitats 
que ens acompanyen i en crearem 

de noves més possibilitadores. 
Concretarem i treballarem el 

compromís amb el pla d’acció final i 
com seguir el camí cap a l’objectiu 

que s'han proposat.  

5-Seguiment Pla d’acció (full 
de ruta):  

En una sessió individual de 30 
minuts per usuària, donarem un 
suport individual a cada una per 

acompanyar-la en la consecució del 
seu pla d’acció.  


