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CURSO DE
PROFUNDIZACIÓN 

EN LIDERADO

Curso de nivelación 
para acceder ao

Máster en Coaching 
de Mondragon Unibertsitatea



Unha vez rematado o curso VIRADA Profundización, as persoas que
completaron o Programa VIRADA Liderado poderán continuar o seu itinerario
formativo no Máster en Coaching de Mondragon Unibertsitatea, que certifica
para a práctica do coaching individual e prepara para a realización do coaching
de equipos.

En sí mesmo, o curso ten o valor de afondar nas competencias asumidas no
programa Liderazgo, pechando, desta maneira, un ciclo de formación
orientado ao desenvolvemento do exercizo do liderado nas organizacións. 

Polo tanto, pódese realizar o curso VIRADA Profundización sen que
necesariamente se vaia continuar co Máster.

VIRADA Profundización diríxese, exclusivamente, a persoas que cursaron o
programa VIRADA Liderado.

01. A proposta

02. A quen vai dirixido

VIRADA LIDERADO
(Programa de Liderado)

CURSO DE
PROFUNDIZACIÓN 

EN LIDERADO
(Curso de Nivelización)

MÓDULO I
Competencias xenéricas

de Liderado e 
Traballo en equipo

MÓDULO II
Capacitación básica 

en Coaching

MÁSTER
en Coaching 



20 e 21 de xaneiro de 2023.
17 e 18 de marzo de 2023.

 

Cada grupo que se estableza marcará
o seu calendario (2 comunidades)

entre os dous encontros presenciais.
 

COMUNIDADES DE APRENDIZAXE

03. Contidos

04. Accións e calendario

O Curso de Profundización en Liderado contempla, por unha parte, afondar en
os contidos abordados no programa VIRADA Liderado e, á súa vez, introducir
novas distincións e ferramentas provenientes do Máster, especialmente en
incidir na perspectiva sistémica e preparar para o traballo en equipo.

O curso comeza co primeiro encontro presencial e remata co segundo
encontro presencial nas datas sinaladas. Estas son as accións previstas:

ENCONTROS PRESENCIAIS 

Cada persoa participante, en
coordinación coa persona coach

asignada, marcará o seu calendario (2
sesiones) entre os dous encontros

presenciais.
 

COACHING PERSOAL

O equipo facilitador marcará unhas
datas de entrega, acordadas coas

persoas participantes para 2
prácticas tutorizadas.

 

TRABALLO A DISTANCIA



05. Máis de 64 horas de dedicación

2 encontros de 2 días de estadía cada
un (1 noite) en Caldaria Arnoia. 
32 horas lectivas.

 

DOCENCIA PRESENCIAL 

2 comunidades, cada unha de 4 horas
de duración, en localizacións a
determinar polas persoas
participantes. 
8 horas de aprendizaxe.

 

COMUNIDADES DE APRENDIZAXE

2 sesións a realizar onde acorden
participante e coach. 
4 horas de acompañamento.

 

COACHING PERSOAL

2 prácticas tutorizadas. 
20 horas de práctica (estimación
máxima tendo en conta o grao de
profundidade que cada persoa 
queira realizar).

 

TRABALLO A DISTANCIA

https://www.caldaria.es/arnoia/


JUAN FELIX GARCÍA

Doctor en Enxeñería Industrial. 
Coach Ontolóxico Empresarial. 
Associate Certified Coach (ACC). 
Certificado como Coach Avanzado en Corporalidade e
Emocionalidade. 
Certificado en Constelacións Organizacionais e
Coach Sistémico e de Equipos. 
Consultor Mindfulness.

EDUARDO PASCUAL

Enxeñeiro en Organización Industrial. 
Post-grado en Xestión de Persoas. 
Coach Ontolóxico Empresarial. 
Profesional Certified Coach (PCC). 
Certificado en Constelacións Organizacionais. 
Coach Sistémico e de Equipos.  

NEREA LIZARRAGA

Diplomada en Ciencias Empresariais e 
Licenciada en Humanidades Empresa. 
Máster en Coaching de Persoas e Equipos. 
Formación en Constelacioóns con Negocios Familiares.
Certificada en Coaching de Sistemas Relacionais e
Organizacións.

06. Equipo facilitador

O equipo (coach e profesorado) está composto por profesionais de ALGALIA,
Fundación EDE e Mondragon Unibertsitatea.

O equipo de Mondragon Unibertsitatea está formado por:



Docencia presencial.
Tutorización de prácticas.
Coaching persoal.
Aloxamento e manutención no lugar de celebración dos encontros 

Espazo virtual de aprendizaxe en Moodle.
Xestións para a bonificación ante a FUNDAE.

Se accedes dende o teu posto de traballo, este programa é bonificable pola
Fundación Estatal para la Formación y el Empleo. 

O prezo de inscrición por participante é de 1.590 € (a formación non leva IVE)

A inscrición inclúe:

               presenciais (Caldaria Arnoia).

Ademais:

Prazo de inscrición: 23 de decembro de 2022.

Pagamento: 13 de xaneiro de 2023.

O formulario de inscrición está dispoñible en www.algalia.com.

Responsable Programa Virada 
David Pereiro 
687 87 94 14 

david.pereiro@algalia.com

07. Prezo e inscrición

https://www.caldaria.es/arnoia/
https://algalia.com/gl/curso/virada-profundizacion/#inscripcion
mailto:david.pereiro@algalia.com

