Duración: 9 meses / 30 ECTS
Modalidad: semipresencial
Lugar: Campus Bellesguard. Barcelona

Postgrado organizado junto con el Col·legi Oficial de Psicologia
de Catalunya (COPC). Impartido por profesionales de la
psicología y del coaching deportivo en activo, con el objetivo
de trasladar sus experiencias prácticas lo más directamente
posible a los alumnos participantes. Oferta pionera en España,
destinado a desarrollar el talento de deportistas, equipos,
entrenadores y árbitros además de promover la mejora de las
organizaciones deportivas.

Programa
• Fundamentos de Psicología y Coaching en el Deporte
• Escenarios y contextos de trabajo
• Trabajar en el Deporte de base, formación y cantera
• Deporte de Alto Rendimiento: técnicas, herramientas y métodos de intervención
desde la Psicología y Coaching en el Deporte

#sigueavanzando

Calendario: de octubre a junio. (Lunes de 16.00 h
a 21.00 h.)

Organizado con: Col·legi Oficial de Psicologia
de Catalunya
Precio: 3 325 €

Ayudas al estudio
Los miembros de entidades colaboradoras del programa,
acreditando su condición, tendrán un descuento del 10% sobre el
importe total. Los miembros del Col·legi Oficial de Psicologia de
Catalunya tendrán un descuento del 15 % sobre el importe total.

• Proyecto Final

Admisión y matrícula
El candidato debe cumplimentar la
solicitud de admisión en la página web de
la universidad. La Comisión de Admisión
evalúa las solicitudes y, como parte del
proceso, tiene una entrevista personal
con el candidato donde se tienen en
cuenta los siguientes criterios de selección:
expediente académico, experiencia
profesional y formación complementaria. La
Comisión toma la decisión final en un plazo
aproximado de quince días desde el momento
en que la solicitud está completa.

Más información
Postgrado y Extensión Universitaria
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona. T. 932 53 72 00
masters@uao.es

La psicología y el
coaching deportivo
facilitan procesos
de crecimiento y
mejora potenciando
el desempeño de los
deportistas, equipos,
entrenadores, árbitros
y organizaciones
deportivas

Postgrau
en Psicologia i Coaching en l’Esport

Psicologia

Presentación

Durada: 9 mesos / 30 ECTS
Modalitat: semipresencial
Lloc: Campus Bellesguard. Barcelona

Postgrau promogut junt amb el Col·legi Oficial de Psicologia
de Catalunya (COPC). Impartit per professionals de la
Psicologia i del Coaching Esportiu en actiu, amb l’objectiu de
traslladar les seves experiències pràctiques el més directament
possibles als alumnes participants. Oferta pionera a Espanya,
destinada a desenvolupar el talent d’esportistes, equips,
entrenadors i àrbitres, a més de promoure la millora de les
organitzacions esportives.

Programa
• Fonaments de Psicologia i Coaching en l’Esport
• Escenaris i contexts de treball
• Treballar en l’Esport de base, formació i cantera
• Esport d’Alt Rendiment: tècniques, eines i mètodes d’intervenció des de la
Psicologia i Coaching en l’Esport

#sigueavanzando

Calendari: d’octubre a juny. (Dilluns de 16.00 h a
21.00 h.)

Organitzat amb: Col·legi Oficial de Psicologia
de Catalunya
Preu: 3 325 €

Ajuts a l’estudi
Els membres d’entitats col·laboradores del programa, acreditant
la seva condició, tindran un descompte del 10 % sobre l’import
total. Els membres del Col·legi Oficial de Psicologia tindran un
descompte del 15 % sobre l’import total.

• Projecte Final

Admissió y matrícula
El candidat ha de complimentar la
Sol·licitud d’Admissió a la pàgina web de
la Universitat. La Comissió d’Admissió
avalua les sol·licituds i, com a part del
procés, té una entrevista personal amb
el candidat on es tenen en compte els
següents criteris de selecció: expedient
acadèmic, experiència professional i
formació complementària. La Comissió pren
la decisió final en un termini aproximat d’uns
quinze dies, des del moment en què la sol·licitud
està completa.

Més informació
Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona. T. 932 53 72 00
masters@uao.es

La psicologia i el
coaching esportiu
faciliten processos de
creixement i millora
potenciant l’execució
dels esportistes, equips,
entrenadors, àrbitres
i organitzacions
esportives

Postgrado
en Psicología y Coaching en el deporte

Psicología

Presentació

Durada: 9 mesos / 30 ECTS
Modalitat: semipresencial
Lloc: Campus Bellesguard. Barcelona

Postgrau promogut junt amb el Col·legi Oficial de Psicologia
de Catalunya (COPC). Impartit per professionals de la
Psicologia i del Coaching Esportiu en actiu, amb l’objectiu de
traslladar les seves experiències pràctiques el més directament
possibles als alumnes participants. Oferta pionera a Espanya,
destinada a desenvolupar el talent d’esportistes, equips,
entrenadors i àrbitres, a més de promoure la millora de les
organitzacions esportives.

Programa
• Fonaments de Psicologia i Coaching en l’Esport
• Escenaris i contexts de treball
• Treballar en l’Esport de base, formació i cantera
• Esport d’Alt Rendiment: tècniques, eines i mètodes d’intervenció des de la
Psicologia i Coaching en l’Esport

#sigueavanzando

Calendari: d’octubre a juny. (Dilluns de 16.00 h a
21.00 h.)

Organitzat amb: Col·legi Oficial de Psicologia
de Catalunya
Preu: 3 325 €

Ajuts a l’estudi
Els membres d’entitats col·laboradores del programa, acreditant
la seva condició, tindran un descompte del 10 % sobre l’import
total. Els membres del Col·legi Oficial de Psicologia tindran un
descompte del 15 % sobre l’import total.

• Projecte Final

Admissió y matrícula
El candidat ha de complimentar la
Sol·licitud d’Admissió a la pàgina web de
la Universitat. La Comissió d’Admissió
avalua les sol·licituds i, com a part del
procés, té una entrevista personal amb
el candidat on es tenen en compte els
següents criteris de selecció: expedient
acadèmic, experiència professional i
formació complementària. La Comissió pren
la decisió final en un termini aproximat d’uns
quinze dies, des del moment en què la sol·licitud
està completa.

Més informació
Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona. T. 932 53 72 00
masters@uao.es

La psicologia i el
coaching esportiu
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creixement i millora
potenciant l’execució
dels esportistes, equips,
entrenadors, àrbitres
i organitzacions
esportives
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