
formaCió permanenT  
i ConTinUada per als professionals 

de les enTiTaTs assoCiades. 



el nostre valor afegit consisteix en proposar una oferta formativa 
especialitzada en les necessitats de les entitats que presten serveis  
a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament  
i a altres col·lectius en situació de vulnerabilitat.

l’àrea de formació de l’associació empresarial 
d’economia social dincat, està concebuda per donar 
cobertura a la formació permanent i continuada 
dels professionals de les entitats associades. 

Presentació

“Aquest recurs  
és molt necessari  

per professionalitzar  
el sector”

“Cursos a mida  
i especialitzats  

que no es troben  
a cap altre lloc”

Els alumnes diuen:

“He après de la formació  
i de l’intercanvi 
d’experiències  

amb els companys”

“La gestió del curs  
ha estat molt eficaç  

des de l’inici fins  
al final del procés”

Associació empresarial d’economia social dincat



Treballem amb els següents objectius:

1. Afavorir el 
desenvolupament 
i reciclatge 
professional dels 
treballadors de les 
entitats associades

2. Ajudar a adquirir i 
completar les competències 
professionals necessàries 
per a cada col·lectiu  
i àmbit d’actuació, 
definint d’altres que siguin 
necessàries per al millor 
desenvolupament de la seva 
activitat professional

3. Facilitar a les entitats 
associades el disseny 
dels seus propis  
plans de formació,  
el desenvolupament  
de les accions formatives, 
així com el seguiment  
i l’avaluació posterior

Utilitzem un model de formació,  
on les entitats i les persones  

assoleixen els seus objectius de creixement 
professional i personal



Associació empresarial d’economia social dincat

1. Formació 
oberta: Cursos a 
disposició de tots 
els professionals de 
les entitats

2. Formació in 
company: Cursos 
a mida de les 
necessitats de 
l’entitat demandant

3. Servei 
d’assessorament tècnic: 
· en matèria de gestió  

de bonificacions 
· en la confecció i gestió  

de plans de formació

apostem per seguir treballant  
en la formació continuada  

i especialitzada, com a recurs  
per a tots els professionals  

que treballen a les entitats associades

dincat aees ofereix formació  
a través de diferents opcions:

Serveis



1. Àrees o Àmbits de treball

 ∙ Direcció i gestió d’escoles d’educació especial. Nivell 1
 ∙ Anàlisi i resolució de casos en l’àmbit de les escoles d’educació especial – 
Nivells 2 i 3
 ∙ Anàlisi transaccional 
 ∙ De les neurociències a l’escola
 ∙ Intervenció estratègica a l’escola 

Formacions adreçades a:
proFessionals que Fan atenció directa 
a les persones usuÀries dels serveis

 ∙ Intervenció en persones amb trastorn de l’espectre autista en serveis 
d’atenció diürna
 ∙ Formació bàsica per a professionals d’atenció directa de Llars i residències
 ∙ Sexoafectivitat en persones amb discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament (Avançat)
 ∙ Acompanyament en els processos de dol/mort
 ∙ Sistemes de comunicació alternativa – PECS
 ∙ Sistemes de comunicació alternativa – Elaboració pictogrames
 ∙ 9 habilitats de comunicació crítica
 ∙ Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar
 ∙ Mobilització d’usuaris i ergonomia
 ∙ Estimulació sensorial. Sales multisensorials i espais snoezelen –  
Nivells 1, 2 i/ó 3
 ∙ Recursos econòmics públics: prestacions del sistema de la seguretat social
 ∙ Atenció trastorn de l’espectre autista en atenció diürna
 ∙ Taller d’aplicació i intervenció en trastorn de l’espectre autista  
en centres d’atenció diürna
 ∙ Trastorn de l’espectre autista + sessió de treball (personal tècnic)
 ∙ Abordatge dels autismes d’alt rendiment en centres ocupacionals  
i Centres especials de treball

 ∙ Iniciació al voluntariat en els serveis socials
 ∙ Gestió del voluntariat 
 ∙ Formació de formadors en gestió del voluntariat 
 ∙ Construint serveis de lleure inclusiu

 ∙ El treball centrat en la família 
 ∙ La mirada sistèmica del treball amb famílies

 serveis.    
 assistencials.  

 educació.    

 lleure i.     
 voluntariat.    

 Famílies.    
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 ∙ Envelliment i Discapacitat Intel·lectual – Formació bàsica 
 ∙ Demència i Discapacitat intel·lectual 
 ∙ Envelliment i Discapacitat intel·lectual – Eina camdex 
 ∙ Programa d’activitat física per a persones en procés d’envelliment
 ∙ Hàbits nutricionals – Envelliment i discapacitat

 ∙ Toxicologia i discapacitat
 ∙ Higiene alimentaria per professionals de l’habitatge
 ∙ Primers auxilis en centres per a persones amb DID
 ∙ Farmacologia i discapacitat
 ∙ Suport Conductual positiu 
 ∙ Protocol d’actuació davant conductes auto i/o heteroagressives
 ∙ Avaluació i intervenció en persones amb trastorn dual 

 ∙ Iniciació a l’ètica aplicada als serveis socials
 ∙ Programa formatiu per la gestió de la qualitat (nivell avançat) 
 ∙ Implantació d’un sistema de qualitat ISO 9001-2008 
 ∙ Qualitat. Jornada sobre competències
 ∙ Qualitat. Jornada sobre Indicadors
 ∙ Qualitat. Jornada sobre quadres de comandament
 ∙ Conceptes bàsics de la gestió en qualitat
 ∙ Ètica
 ∙ Ètica. Jornada de resolució de casos pràctics
 ∙ Paisatges ètics. L’ètica aplicada a l’acció social, psicoeducativa i sociosanitària
 ∙ Abordament d’aspectes ètics en l’atenció a les persones amb DID

 ∙ Estratègies d’intervenció a través del model lògic
 ∙ Planificació centrada en la persona
 ∙ Habilitats de pensament, planificació i acció centrades en la persona
 ∙ Supervisió centrada en la persona
 ∙ El rol del facilitador de la planificació centrada en la persona
 ∙ Implantació dels processos de planificació centrada en la persona
 ∙ Com desenvolupar relacions en la comunitat
 ∙ Entrevista Motivacional nivells 1 i 2
 ∙ Jo decideixo, Jo resolc

 envelliment.

 salut i. 
 trastorns. 

 de conducta.

 Qualitat.

 Qualitat de vida -.  
 atenció centrada.  

 en la persona.

2. temes transversals
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Formacions adreçades a:
responsables de  
gestió de les entitats

3. gestió i direcció d’entitats

 ∙ Dinàmiques i gestió de grups per professionals
 ∙ Hàbits per a l’eficàcia i l’eficiència com a cap d’equip 
 ∙ Eines per la gestió dels conflictes i la millora de les relacions personals a la feina 
 ∙ Com gestionar la síndrome del professional cremat (burnout)
 ∙ Gestió efectiva del canvi
 ∙ Habilitats i bones pràctiques de lideratge
 ∙ La comunicació efectiva en l’àmbit empresarial
 ∙ Pensament creatiu com a recurs innovador
 ∙ Claus i reptes per la transformació dels serveis que orienten a les persones
 ∙ Claus estratègiques i de lideratge en els serveis orientats a les persones
 ∙ Planificació estratègica per entitats de reduïda i mitjana dimensió
 ∙ Coaching empresarial
 ∙ Formació bàsica sobre gestió de persones
 ∙ L’entrenament de la intel·ligència emocional
 ∙ Gestió de l’energia personal, temps i resiliència
 ∙ Motivació i sinèrgies. El procés de transformació

 ∙ Com vendre més i millor
 ∙ Estratègies de màrqueting per a Centres Especials de Treball

 ∙ Toxicologia i discapacitat
 ∙ Higiene alimentaria per professionals de l’habitatge
 ∙ Primers auxilis en centres per a persones amb DID
 ∙ Farmacologia i discapacitat
 ∙ Suport Conductual positiu 
 ∙ Protocol d’actuació davant conductes auto i/o heteroagressives
 ∙ Avaluació i intervenció en persones amb trastorn dual 

 ∙ Finances fàcils per entitats de reduïda i mitjana dimensió
 ∙ Curs de captació de fons 
 ∙ Anàlisi i millora de mètodes i temps
 ∙ Gestió de magatzems i estocs
 ∙ Gestió patrimonial d’entitats tutelars
 ∙ Gestió econòmica. L’optimització del marge empresarial

 ∙ Iniciació a l’ètica aplicada als serveis socials
 ∙ Programa formatiu per la gestió de la qualitat (nivell avançat) 
 ∙ Implantació d’un sistema de qualitat ISO 9001-2008 
 ∙ Qualitat. Jornada sobre competències
 ∙ Qualitat. Jornada sobre Indicadors
 ∙ Qualitat. Jornada sobre quadres de comandament
 ∙ Conceptes bàsics de la gestió en qualitat
 ∙ Ètica
 ∙ Ètica. Jornada de resolució de casos pràctics
 ∙ Paisatges ètics. L’ètica aplicada a l’acció social, psicoeducativa i sociosanitària
 ∙ Abordament d’aspectes ètics en l’atenció a les persones amb DID

 ∙ Introducció a l’entorn Web 2.0
 ∙ Introducció al protocol aplicat a l’organització d’actes
 ∙ Envelliment i discapacitat intel·lectual a l’àmbit laboral  
(Centres especials de treball)

 ∙ Estratègies d’intervenció a través del model lògic
 ∙ Planificació centrada en la persona
 ∙ Habilitats de pensament, planificació i acció centrades en la persona
 ∙ Supervisió centrada en la persona
 ∙ El rol del facilitador de la planificació centrada en la persona
 ∙ Implantació dels processos de planificació centrada en la persona
 ∙ Com desenvolupar relacions en la comunitat
 ∙ Entrevista Motivacional nivells 1 i 2
 ∙ Jo decideixo, Jo resolc

 Habilitats. 
 directives.  

 i gestió. 
 de rrHH..

 màrqueting.  
 i vendes.

 Finances,.
 logística,. 

.operacions. 
 i controlling.

 altres.
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Contacte

C/ Joan Güell, 90-92 
08028 Barcelona

Olga Poyatos 
opoyatos@dincat.cat 
Tel: 93 411 85 84


