
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formació Avançada en  

Programació Neurolingüística 

1a Edició    2019-2020 



Tenim el plaer de presentar-te la primera edició de la 

Formació Avançada en Programació Neurolingüística. 

 

Els motius que ens han portat a dissenyar aquesta 

formació són dos: en primer lloc, perquè som conscients 

que les formacions de Practitioner en PNL i de Master 

Practitioner en PNL no abasten tota la complexitat 

d'aquest camp de coneixement. En segon lloc, per donar 

resposta als valors de rigor, profunditat i aprenentatge 

continu que caracteritzen l'Institut des del seu naixement. 

 

Aquesta Formació Avançada ens proporcionarà 

coneixements de Programació Neurolingüística no 

inclosos als cursos de l'itinerari formatiu habitual i, 

aquesta és una aposta personal del Ramón i de l'Aura, ens 

permetrà fer un pas endavant per situar-nos a tots els 

participants en un nivell superior respecte de la resta 

d'especialistes i professionals de la PNL. 

 
 
 
 



Estructura de la formació: 
 

 6 mòduls formatius, independents entre ells, sobre diferents temes 
de PNL i els seus fonaments.  

 Cada mòdul es realitzarà en 4 sessions en dimecres, de 18 a 22 
hores. 

 Els mòduls són independents. Això vol dir que pots assistir a tots 
ells o escollir només aquells que més t'interessin. 

 1 sessió de pràctiques opcional per mòdul (4 hores en dimecres a la 
tarda). 

 Certificat expedit i avalat per ICPNL amb cada mòdul. 
 Si es participa als 6 mòduls, s'obtindrà una Certificació en Formació 

Avançada en PNL, amb 96 hores reconegudes de formació 
presencial expedida i avalada per ICPNL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preus: 

 Un mòdul independent: 150€ 
 Tota la Formació Avançada (6 mòduls): 700€ (200€ de descompte) 

 

Prerequisits d'admissió: 

 Opció 1: Master Practitioner en PNL.  
 Opció 2: Master en Coaching amb PNL o Master en Hipnosi amb 

PNL cursats a l'Institut Català de PNL 
 Altres candidats i candidates: entrevista prèvia. 

 

 Important: Degut al nivell d’exigència de la Formació Avançada, 
l’accés a les seves places està restringit a només 10 persones. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Mòduls de la formació: 

 

 

PERCEPCIÓ, CATEGORITZACIÓ I APRENENTATGE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Els éssers humans establim rangs de percepció del món, marcs on posar 
l'atenció a la realitat. Aquests rangs determinen la interpretació i 
etiquetatge de les nostres experiències i ens limiten en la seva 
comprensió. Adonar-nos d'aquest fet i conèixer eines per influir-hi (Teoria 
de Conjunts, Lògica Formal i Difusa, etc.) ens permetrà viure una vida més 
rica i facilitar el canvi i l'aprenentatge a les altres persones. 

 Dates: 9, 16, 23 i 30 d'octubre de 2019 
 Horari: De 18 a 22 hores.  
 Sessió de pràctiques opcional: 6 de novembre  

 

Continguts del mòdul: 

 Percepció i rang. Com l’enquadrament limita l’experiència. 

 El procés de categorització. Com interpretem la vida i responem 

emocionalment. 

 Les conductes i el seu condicionament respecte de les etiquetes. 

Creences i generalitzacions. 

 Reenquadrements bàsics i avançats. 



VISIÓ SISTÈMICA: 
LES CREENCES COM A XARXA ORGÀNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un treball eficient d'identificació i canvi de creences requereix que 
l'especialista en PNL conegui els principis de la Teoria General de Sistemes 
i de la Teoria de Grafs, dos models que ens aporten una visió global del 
funcionament de les creences i de com aquestes es configuren i sostenen 
en sistemes complexos. 

 Dates: 20 i 27 de novembre i 4 i 11 de desembre de 2019 
 Horari: De 18 a 22 hores.  
 Sessió de pràctiques opcional: 18 de desembre  

 

Continguts del mòdul: 

 Pensament circular. La vida són processos. 

 Comportaments bàsics dels sistemes: compensació i escala. 

 Arquetips sistèmics. Exemples a la nostra vida i la societat. 

 Les nostres creences són sistemes oberts.  

 Les creences s’organitzen en sistemes. Descripció i intervencions 

avançades. Teoria de grafs. 

 

 

 



PATRONS LINGÜÍSTICS AVANÇATS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Durant les formacions de Practitioner en PNL i Master Practitioner en PNL 
es coneixen i es practiquen diferents eines lingüístiques. Aquestes, però, 
només són la punta de l’iceberg de l'enorme quantitat de models i 
estratègies possibles d'ús del llenguatge com a poderosa eina de canvi i 
influència. 
En aquest mòdul aprendrem els diferents usos i direccions del Metamodel 
del Llenguatge, l'aplicació elegant del model Milton i els principis 
ordenadors i de precisió de la Programació Neurolingüística.  

 Dates: 8, 15, 22 i 29 de gener de 2020 
 Horari: De 18 a 22 hores.  
 Sessió de pràctiques opcional: 5 de febrer 

 

Continguts del mòdul: 

 Direccions i aplicacions del Metamodel del Llenguatge. 

 El  Principi Ordenador del Metamodel segons Eric Robbie. 

 El Model de Precisió de John Grinder. Aplicacions. 

 El Model Milton de Comunicació Hipnòtica. 

 

 

 

 



CREATIVITAT:  
GENERACIÓ I IMPLEMENTACIÓ D'IDEES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'abordatge de la creativitat de la Programació Neurolingüística va molt 
més enllà de l'Estratègia Disney. Al llarg dels anys, són molts els models de 
generació d'idees que la PNL ha presentat i desenvolupat. I, el que és més 
important, la mateixa disciplina ens permet descobrir i descriure amb 
exactitud les nostres pròpies estratègies de creativitat per tal de portar-les 
al màxim nivell d'expressió.   

 Dates: 19 i 26 de febrer i 4 i 11 de març de 2020 
 Horari: De 18 a 22 hores.  
 Sessió de pràctiques opcional: 18 de març 

 

Continguts del mòdul: 

 Què són i com sorgeixen les idees. 

 Idees i contingut. Com diferenciar-ho i evitar les limitacions. 

 Fantasia, possibilitat i realitat. Lògica difusa i creativitat. 

 Implementació d’idees: com fer-les reals en el món. 

 Modelatge de la pròpia creativitat. 

 

 



ESTRATÈGIES DE TRANSFORMACIÓ 
I CANVI CONVERSACIONAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquest mòdul ens capbussarem en l'ús de la lògica (no només la formal, 
també altres lògiques) per tal de provocar canvis profunds en les altres 
persones i en nosaltres mateixos. Treballarem amb arbres de raonament i 
aprendrem també a generar moviment espacial i temporal en les 
representacions internes, mitjançant el domini sofisticat de diferents 
estructures lingüístiques (temps verbals, demostratius, adverbis, 
connectives, etc.).   

 Dates: 15, 22 i 29 d'abril i 6 de maig de 2020 
 Horari: De 18 a 22 hores.  
 Sessió de pràctiques opcional: 13 de maig 

 

Continguts del mòdul: 

 Introducció a la Lògica Formal. Modus Tollens, Modus Ponens, 

Sil·logisme Hipotètic. 

 Arbres d’Argumentació. Impacte a la ment i a les creences. 

 Moure les idees en el temps. Temps verbals i representacions 

mentals. Deixar sortir abans d’entrar. 

 Moure les idees a l’espai. Demostratius, adverbis, connectives. 

Ordenar la ment. 



L'ESSÈNCIA DE LA PNL: MODELATGE AVANÇAT 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Quan parlem de Programació Neurolingüística parlem d'una disciplina de 
modelatge. Què és el modelatge exactament i com podem seguir una 
metodologia concreta? 
En aquest mòdul repassarem els diferents camins d'obtenció de models 
(Bandler, Grinder, Dilts) vistos en el Practitioner en PNL i el Master 
Practitioner en PNL. I coneixerem també la proposta de David Gordon, una 
de les més eficients i d'aplicació més intuïtiva. 

 Dates: 27 de maig i 3, 10 i 17 de juny de 2020 
 Horari: De 18 a 22 hores.  
 Sessió de pràctiques opcional: 1 de juliol 

 

Continguts del mòdul: 

 Definició i importància del domini del procés de Modelatge. 

 Modelatge segons Richard Bandler, Robert Dilts i John Grinder. 

Repàs dels processos. 

 Modelatge segons David Gordon. 

 El procés complet de Modelatge. Pràctica final. 

 

 

 

 



Responsable del projecte i formador principal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Director de l’Institut Català de Programació Neurolingüística  

 Director de NLPtrack i responsable de l'àrea de formació.  

 Trainer i Master en Programació Neurolingüística.  

 Formador i desenvolupador de programes de formació.  

 Especialista en Hipnosi  Ericksoniana i Epistemòleg.  

 Coach Generatiu per la IAGC amb R. Dilts i S. Gilligan.  

 Membre de l'Associació Espanyola de Lingüística Aplicada.  

 

 

Format directament amb Richard Bandler, Robert Dilts, Stephen Gilligan, 

Christina Hall, David Gordon, Judith DeLozier, Sue Knight, John McWhiter, 

Omar Fuentes i Gabriel Guerrero, entre d’altres. 

 

 

 

 

 

Ramón Rodríguez 



Sessions de pràctiques gratuïtes: 

 

Qui coneixeu l’Institut i la forma en que ens agrada fer les coses sabeu que 

estem profundament compromesos amb la formació i el 

desenvolupament de la PNL amb el màxim rigor, profunditat i nivell 

d’integració dels diferents continguts. 

 

Sabeu també que la Programació Neurolingüística és una disciplina que, 

tot i estar fortament recolzada per diferents marcs teòrics que cal 

conèixer i dominar, s’aprèn i s’aprofita tot el seu potencial mitjançant la 

pràctica dels models i exercicis que proposa. 

 

 

Per tant, i en especial en aquesta formació tan avançada que et proposem, 

és important aprofitar totes les ocasions per practicar de les que 

disposem. 

 



Amb aquesta idea, cada mòdul formatiu comptarà amb espais pràctics, 

com és habitual a totes les activitats de l’Institut. I també hem reservat en 

el nostre calendari una sessió de pràctiques gratuïtes, de 4 hores de 

durada, per a cada mòdul. 

Aquestes sessions seran opcionals, ja que en cap cas es presentarà 

contingut nou, tot i que recomanem l’assistència i aprofitament. 

 

 

Material: 

 

Com és habitual a les formacions de l’Institut, els assistents a cada mòdul 

comptaran amb material escrit original de l’ICPNL i amb documentació 

extreta de fonts fiables.  

 

Per altra banda, els participants a la Formació Avançada, és a dir, qui 

assisteixi a tots els mòduls, tindran accés exclusiu, amb acreditació 

personal mitjançant un nom d’usuari i una contrasenya propis, a material 

escrit i audiovisual penjat a la pàgina web de l’Institut.  


