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JORNADA 
INTRODUCCIÓ A la FORMACIÓ, METODOLOGIA I ENTRENAMENT EN COACHING, PER A l'EDUCACIÓ 

D'ADULTS 
 

Orientador d'Aprenentatge i Assessor en Educació d'Adults 
 
DIRIGIDA 
 

• Proveïdors d'educació d'adults. 
• Centres de formació d'adults o educació compensatòria. 
• Centres d'educació d'adults per a persones amb necessitats especials o discapacitat. 
• Institucions d'educació superior que ofereixen cursos d'extensió per a adults. 
• Les organitzacions que treballen amb grups d'immigrants/minories ètniques. 
• Centres d'orientació personal i laboral, tutors o centres d'acreditació. 
• Altres sectors de l'educació d'adults. 

 
DESTINATARIS 
 

• Personal docent (secundària, professional, formació contínua  i d'adults, necessitats especials). 
• Formadors de professors, responsables del Pla d'Acció Tutorial UA. 
• Oficials d'Ocupació, guies educatives i consellers. 
• Directors / directors / gerents d'escoles / organitzacions que ofereixen educació d'adults. 
• Personal de la gerència i responsables de formació contínua de les institucions/ organitzacions. 
• Personal d'administració relacionat amb la gestió de la formació contínua i/ observatoris d'inserció 

laboral. 
• Membres dels consells d'estudiants / professors en l'educació d'adults i Mentors/tutors/entrenadors  

per a la integració laboral i/o cerca d'ocupació. 
• Persones que volen millorar l'èxit i la qualitat del seu treball i del de la seua organització en les 

activitats d'educació d'adults. 
• Persones que volen ajudar a adults amb iniciatives per a millorar les seues competències i 

coneixements.  

OBJECTIUS 
L'objectiu de la Jornada és introduir als assistents en  el "Curs de formació LICO - Entrenador 
d'Aprenentatge en Educació d'Adults " per a convidar-los a conèixer, utilitzar i optimitzar els 
resultats del projecte europeu  LLP OR SOCRATES PROJECT NO. : 518427-LLP-1-2011-1-IT-
GRUNDTVIG-GMP" 
 
Es tracta d'estimular als participants - Educadors d'Adults, Entrenadors Adults - per a desenvolupar 
un "Entrenador d'aprenentatge centrat en Educació d'Adults" (Learning Coach in  Adult Education).  
L'objectiu d'aquesta capacitació al servei d'un orientador educatiu centrat en adults  persegueix:  
 

• Recolzar el treball dels orientadors, tutors i mentors d'aprenentatge mitjançant tècniques de coaching 
(integrants del Pla  d'Acció Tutorial de la UA, Tutors i Coordinadors de Centres de Formació d'Adults i 
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Orientadors Professionals), per a augmentar la participació dels destinataris i la progressió en 
l'aprenentatge dels adults. 

• Dotar als alumnes de destreses i coneixements per a incrementar l'aprenentatge i les oportunitats 
professionals. 

• Facilitar el desenvolupament de pràctiques innovadores en educació per a adults i la transferència de 
les mateixes. 

• Formar a futurs "Learning Coach" perquè treballen amb els alumnes adults a  ajudar-los a revisar les 
experiències d'aprenentatge anteriors i l'estil d'aprenentatge favorit. 

• Posar en pràctica el  conjunt de tècniques, mètodes i eines i el marc de referència  desenvolupat en  
el projecte LICO-Learning Coach in  Adult Education  per a l'assessorament, l'orientació i el suport que 
necessiten els alumnes adults amb estratègies de gran eficàcia i enfocaments centrats en els 
mateixos. 

• Aquesta formació per a tutors, educadors, i orientadors professionals "Learning Coach" persegueix en 
última instància crear un impacte directe en els estudiants universitaris especialment  i en  els adults 
en general para:    

1. Ajudar a entendre quins són els seus motius d'aprenentatge. 
2. Ajudar-los a fixar metes d'aprenentatge, generant un pla d'acció per a aconseguir-ho. 
3. Dotar-los d'eines que els ajuden a superar les dificultats que es puguen produir mentre 

s'executa aquest pla d'aprenentatge. 
4. Dotar als adults de destreses i coneixements que maximitzen el seu aprenentatge i orientació 

vocacional així com les oportunitats professionals dels mateixos. 

PROFESSORAT 
Concepción Bru Ronda. Professora Titular Universitat d'Alacant. Directora UPUA.  
Alberto Plaza Salán. Psicòleg, Expert en Coaching, Col·laborador Docent UPUA. Universitat 
d'Alacant. 
Maximiliano Saiz Noeda. Professor Titular Universitat d'Alacant. Professor UPUA. 
 
IS*TRUCTURA/CONTINGUT  
A) PRIMERA  PART 

      L'orientador/mentor d'aprenentatge, la comunicació amb els alumnes i el procés.   
B) SEGONA PART 
 Estratègies, tècniques, mètodes  i eines per a l'orientació i mentorización. 
C) BIBLIOGRAFIA I RECURSOS DISPONIBLES 
 
La metodologia de la formació es basa en un enfocament inicialment expositiu per a immediatament 
passar al plànol experiencial i interactiu per a l'aprenentatge i estarà orientat a l'acció.   
L'explicació teòrica serà seguida de preguntes, exercicis, pluja d'idees, i discussió oberta. 
Es dotarà d'un material bàsic que permetrà treballar amb alguna eina que mostre la capacitat 
d'adquisició de les competències clau i les habilitats socials que poden  promoure's a través 
d'aquestes tècniques i exercicis. 
Per a garantir l'aprenentatge cognitiu, s'utilitzaran les competències que els assistents ja 
desenvolupen en l'exercici del seu rol docent i professional. 
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INSCRIPCIÓ I RECONEIXEMENT 
 
Interessats inscriure's enviant el formulari adjunt  a  universidad.permanente@ua.es 
 
Places: 25, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en la Secretaria de la  
UPUA. 
 
Reconeixement d'assistència a la Jornada: els assistents rebran una certificació de la Universitat 
Permanent, per la participació i aprofitament dels continguts desenvolupats durant la mateixa. 
 
DATA 
• Dijous 19 de desembre 2013 - 10:00 h - 14:00 h. 
 
LLOC 
UNIVERSITAT PERMANENT 
AULA 8 - AULARI III – CAMPUS SANT VICENT DEL RASPEIG 
Tfno: 96 590 97 93 
E-mail: universidad.permanente@ua.es 
 
Interessats inscriure's enviant el formulari adjunt a   universidad.permanente@ua.es 

mailto:universidad.permanente@ua.es
http://web.ua.es/es/upua/documentos/proyectos/curso-lico/ficha-de-inscripcion-jornada-lico.doc
mailto:universidad.permanente@ua.es

