
GRUP DE TROBADA 
 
I 
 
DESENVOLUPAMENT PERSONAL 

  
Què és?Què és?Què és?Què és? 

GrupGrupGrupGrup de Trobadade Trobadade Trobadade Trobada per a una comunicaciócomunicaciócomunicaciócomunicació conscientconscientconscientconscient i en profunditat, on podem conèixer-nos més, créixer i 

aprendre de les ressonànciesressonànciesressonànciesressonàncies emocionalsemocionalsemocionalsemocionals que tenen lloc en un grup d’aquest estil. Les terapeutes, 

facilitem el grup per permetre que s’aprofundeixi en el desenvolupament personaldesenvolupament personaldesenvolupament personaldesenvolupament personal i en les relacions 

personals basades en el procés de l’experiència.  

La GestaltGestaltGestaltGestalt és una teràpia existencialexistencialexistencialexistencial, que té com a objectiu principal que la persona prengui consciència 

de l'experiència actual i de tot allò que sent, “l'aquí i aral'aquí i aral'aquí i aral'aquí i ara”, 

    

Què proposem?Què proposem?Què proposem?Què proposem?    

Sessions quinzenalsquinzenalsquinzenalsquinzenals, amb un format mixt. Comencem amb una dinàmica de presa de consciènciapresa de consciènciapresa de consciènciapresa de consciència i 

seguim amb un grup de trobadagrup de trobadagrup de trobadagrup de trobada on compartim experiències i emocions en un espai segur i de contenció. 

    

Per qui?Per qui?Per qui?Per qui?    

Recomanat per a qualsevol, que vulgui conrear les seves capacitats de comunicació, empatia comunicació, empatia comunicació, empatia comunicació, empatia i connectar connectar connectar connectar 

amb si mateix i amb els altres de manera positiva.        

 

CalendariCalendariCalendariCalendari:    26 de setembre 2011 26 de setembre 2011 26 de setembre 2011 26 de setembre 2011 –––– 19 desembre 2011 19 desembre 2011 19 desembre 2011 19 desembre 2011 

Següents trobadesSegüents trobadesSegüents trobadesSegüents trobades:  QQQQuinzenalmentuinzenalmentuinzenalmentuinzenalment els dillunsdillunsdillunsdilluns de 18.3018.3018.3018.30 a 20.30 20.30 20.30 20.30 (7 sessions) 

amb 1111 sessió doble de 4444 horeshoreshoreshores a concretar data. 

Flexibilitat per a la prolongació amb compromís trimestral  

Centre:    L’AlbaL’AlbaL’AlbaL’Alba    

    C. Paraguai, 31 - Barcelona 

 

InformacióInformacióInformacióInformació----InscripcióInscripcióInscripcióInscripció:  639 402 908 / carolinecopestake@gmail.com 
 

Inversió: Inversió: Inversió: Inversió:             15 15 15 15 € € € € per sessió.    
    

Facilitat per: Facilitat per: Facilitat per: Facilitat per:         
Imma Lloret i Ayter: Imma Lloret i Ayter: Imma Lloret i Ayter: Imma Lloret i Ayter: Psicòloga y Psicoterapeuta individual/grupalPsicoterapeuta individual/grupalPsicoterapeuta individual/grupalPsicoterapeuta individual/grupal des d’un Enfoc HumanistaEnfoc HumanistaEnfoc HumanistaEnfoc Humanista 

Llicenciada en Psicologia per la UB, Col.Num. 6.119Col.Num. 6.119Col.Num. 6.119Col.Num. 6.119  

Màster en Teràpia Cognitiva Social UB DEA en psicologia social UAB 

https://immalloret.wordpress.com    

 

Caroline CopestakeCaroline CopestakeCaroline CopestakeCaroline Copestake: Psicòloga y Psicoterapeuta individual/grupalPsicoterapeuta individual/grupalPsicoterapeuta individual/grupalPsicoterapeuta individual/grupal des d’un Enfoc HumanistaEnfoc HumanistaEnfoc HumanistaEnfoc Humanista 

Llicenciada en Psicologia per la UB, Col.Num. 19.403,Col.Num. 19.403,Col.Num. 19.403,Col.Num. 19.403,  
http://3delama.wordpress.com/ 


