
Impulsa el desenvolupament de 
la teva organització

 
COACHING EXECUTIU



EL NOSTRE
MÈTODE

EL COACHING
LA PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA (PNL)
I EL LLENGUATGE POSITIU

A través d'anys d'experiència, a teasa hem
creat el nostre propi mètode, que integra:

"Aquesta metodologia genera uns resultats 
molt ràpids i duradors en el temps."



Què és el
Coaching?
El coaching és una relació professional

que ajuda a obtenir resultats extraordinaris

en la vida, professió o negocis de les

persones.

Els teus professionals aprofundiran en el

seu coneixement, augmentaran el seu

rendiment i millorarà la seva qualitat de

vida.COACHING



Què és PNL?
La Programació Neurolingüística (PNL)

t'ajuda a detectar les estratègies que

utilitzes per obtenir els teus resultats i et

permet modificar-les perquè aconsegueixis

uns resultats molt més útils.

La PNL es centra en com funcionen els teus

processos interns, mentals i emocionals, i en

la influència que té el llenguatge sobre la

nostra programació mental.PNL



COACHING EXECUTIU
Sessions individuals de 60 - 90 minuts

COACHING D'EQUIPS
Sessions grupals de mínim 3 hores

FORMACIÓ
Formacions a mida

SERVEIS DE
COACHING



COACHING
EXECUTIU

El Coaching Executiu contribueix a que
els teus professionals obtinguin
resultats extraordinaris en un breu
període de temps.

En sessions individuals completament confidencials, el

professional es compromet cada setmana amb el pla

d'acció que ell mateix dissenya, el que afavoreix la seva

motivació i l'èxit de l'procés.

El procés de coaching propicia la presa de consciència de

la situació, amplia la perspectiva i genera noves opcions

d'actuació.



PER AL PROFESSIONAL
- Desenvolupar les teves capacitats i fortaleses.

- Guanyar en eficiència i gaudir més el teu dia a dia.

- Prendre decisions amb consciència, coneixement, arguments i

valors.

- Confiança en tu mateix.

- Augment de la motivació.

PER L´ORGANITZACIÓ
- Consolidar amb rapidesa i eficàcia noves promocions o canvis

d'assignació.

- Potenciar la fidelització del talent intern.

- Integrar metodologia que multiplica les capacitats de les

persones.

- Innovar en processos o models de gestió.

- Potenciar resultats de negoci.

BENEFICIS DEL
COACHING
EXECUTIU



 COACHING
D'EQUIPS

Amb un procés de coaching d'equips
aconseguiràs resultats que
superaran la suma de totes les
individualitats.
En el moment actual, en què l'optimització dels

recursos és una de les claus de l'èxit, el coaching

d'equips és fonamental per crear un clima de treball

que afavoreixi la comunicació i la motivació

necessàries per assolir els teus objectius.



PER EL PROFESSIONAL
- Gaudir d'un ambient laboral més enriquidor.

- Aprendre a donar i rebre feedback eficient.

- Compartir un espai d'aprenentatge amb el teu equip.

- Millorar la comunicació.

- Aprendre a donar i rebre reconeixement.

- Gaudir celebrant els èxits.

- Augmentar la motivació.

PER L´ORGANITZACIÓ
- Potenciar el treball en equip a través de l'intercanvi dels seus

coneixements, habilitats i experiències, de manera que tots

aprenguin alguna cosa.

- Aprofitar al màxim les oportunitats que sorgeixen en el treball

per recollir ensenyaments de situacions reals.

- Facilitar la transferència del que s'ha après, a les situacions que

sorgeixen en el treball.

- Millorar l'ambient laboral i la qualitat de treball.

BENEFICIS DEL
COACHING
 D'EQUIP



La formació que necessites.
Formacions a mida sobre diferents temàtiques
aplicades a la teva empresa:

- Coaching

- Programació neurolingüística (pnl)

- Comunicació

- Lideratge

- Motivació

- Feedback efectiu

- Resolució de conflictes

- ScrumFORMACIÓ



Coach Certificada per ICF

Màster  Certificada en PNL

Certified Scrum Máster 

Sóc 
Alicia Cordón
COACH EXECUTIVA DE TEASA
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