
 

 

 

 

 
 

 

Sol·licita admissió al 

coordinador/a d’estudiants 

+ pagar quota d’admissió: 100 € 

Envia el resum de les sessions de 
teràpia + la reflexió d’estudis 
anteriors sobre el treball de 

processos al comitè d’admissió + 
motivació per estudiar Treball de 

processos + CV 
 
 

 
Coordinador/a d’estudiants  

(Mar info@trabajodeprocesos.net) 

 
 

 

1.  

2. Escriu una reflexió amb els 2-3 aprenentatges més importants dels teus estudis de treball 

de processos anteriors. 

3. Escriu sobre la teva motivació per estudiar el treball de processos. 
4. Escriu el teu CV. 
4. Organitza 2 sessions de teràpia amb el/la teu/teva terapeuta per treballar un somni nocturn 

relacionat amb la formació de treball de processos a Espanya. Si prefereixes treballar amb 

algú de la Facultat de L’Escola, t’enviarem la llista de terapeutes. La tarifa habitual és de 50 

€/sessió. 

5. Durant 2 sessions de teràpia, exploraràs en profunditat amb el/la teu/teva terapeuta el 

teu ingrés en el programa (a través d’Skype o en persona). 

6. Escriu un resum de les sessions de teràpia. 

7. Sol·licita l’admissió a Mar Ruiz (info@trabajodeprocesos.net o 

coordinacionestudiantes@trabajodeprocesos.net). Mar és coordinadora d’estudiants juntament 

amb Boris y també és la responsable d’administració de l’Institut. 

8. El/la coordinador/a d’estudiants organitzarà per tu una entrevista d’admissió amb 1 ó 2 

membres de l’equip acadèmic de l’Escola (treballadors de processos) (a través d’una connexió 

de vídeo per Internet o en persona). 

9. Envia un resum de les sessions de teràpia + reflexió sobre els teus aprenentatges de la 

formació prèvia en PW + motivació per estudiar en l’Escola de Treball de Processos + CV al 

comitè d’admissió (l’última setmana abans de l’entrevista d’admissió). 

10. Pagar la tarifa d’admissió al compte de l’Institut (com a màxim 1 setmana abans de 

l’entrevista d’admissió) Caixa enginyers: ES87 3025 0011 7114 0009 4123. 

2 sessions de teràpia 
per processar el somni 

nocturn Admissió 

Data límit: 
Finals de maig 

 

Entrevista 
Admissió: juny 
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