Curso de profundización
en liderado
Edición 2019

Curso de nivelación para
acceder ao Master en
Coaching de Persoas e
Equipos de Mondragon
Unibertsitatea

A quen vai dirixido?
Exclusivamente a persoas que cursaron o
programa VIRADA Liderado nas edicións de 2017,
2018 e 2019.

Obxectivos
Con este cursos as persoas que completaron o
Programa VIRADA Liderado poderán continuar o
seu itinerario formativo no Master de Coaching de
persoas e equipos de MU.
En si mesmo, o curso ten o valor de afondar as
competencias adquiridas no programa de liderado,
pechando desta maneira un ciclo de formación
orientado ao desenvolvemento do exercicio do
liderado nas organizacións.
Por tanto, pódese realizar o curso sen que
necesariamente se vaia a continuar co Master.

Accións e calendario
O curso comeza co primeiro encontro presencial e
finaliza con segundo encontro presencial.
Accións previstas:
Encontros presenciais
• 24 e 25 de setembro de 2019.
• 19 e 20 de novembro de 2019.
Comunidades de aprendizaxe
Cada grupo que se estableza marcará o seu
calendario (2 comunidades) entre os dous
encontros presenciais.
Coaching persoal
Cada persoa participante, en coordinación coa
persoa coach asignada, marcará o seu calendario
(2 sesións) entre os dous encontros presenciais.
Traballo a distancia
O Equipo facilitador marcará unhas datas de
entrega, acordadas coas persoas participantes
para 2 prácticas titorizadas.

Contidos
O Curso de profundización en liderado contempla
por unha banda afondar nos contidos abordados
no Programa de liderado, e á súa vez introducir
novas distincións e ferramentas provenientes do
Master.

64 horas de dedicación
• Docencia presencial
• 2 encontros de 2 días de estancia cada
un (1 pernocta) en Caldaria Arnoia. 32
horas lectivas.
• Comunidades de aprendizaxe:
• 2 comunidades, cada unha de 4 horas
de duración, en ubicacións a
determinar polas persoas participantes.
8 horas de aprendizaxe.
• Coaching persoal:
• 2 sesións a realizar onde acorden
participante e coach. 4 horas de
acompañamento.
• Traballo a distancia:
• 2 prácticas titorizadas. 20 horas de
práctica (esta é a estimación máxima
tendo en conta o grao de profundidade
que cada persoa queira realizar).

Equipo facilitador
O Equipo (coaches e profesorado) está composto
por profesionais de ALGALIA, Fundación EDE e da
Mondragon Unibertsitatea.

Prezo
1.500 € (a formación no leva IVE) e inclúe:
• Docencia.
• Aloxamento e manutención nas sesións
presenciais (Caldaria Arnoia).
• Titorización de prácticas.
• Coaching persoal.
Inscrición: 14 de xuño de 2019.
Pagamento: antes do 13 de setembro de 2019.
Se accedes a esta formación desde o teu posto de
traballo, podes financiala coa a FEFE.
Contacto
David Pereiro
david.pereiro@algalia.com
986 37 95 87. 687 87 94 14

