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Aquesta formació està orientada a estimular la reflexió sobre el treball que fan les entitats i 
els professionals per promoure la inclusió real de les persones que necessiten suport en les 
seves vides.  
 
Alhora està pensada per compartir aprenentatges i eines pràctiques sobre el 
desenvolupament de capacitats vinculades a la creació i manteniment de relacions dins de 
la comunitat, atenent a les necessitats de suport que algunes persones requereixen.  
 
Places limitades!. Es recomana, sempre que sigui possible, dos professionals d’atenció 
directa per servei amb el corresponent responsable.  

 
 
 
 
 

 
OBJECTIUS 

 

 
Desenvolupar competències essencials per crear comunitat 

/ Tenir una visió general dels conceptes i la situació actual en relació al 

capital social i capacitat comunitària. 

/ Modelar mètodes participatius atractius en les comunitats i els ciutadans en 

l’àmbit local, en què les persones amb discapacitat estiguin incloses. 

/ Dotar els assistents d’eines i materials que puguin utilitzar en el seu treball 

per a crear comunitat d’àmbit local. 

/ Animar els participants a utilitzar eines i a recopilar històries a compartir en 

el desenvolupament de la comunitat. 

/ Ajudar els participants a avaluar els seus propis progressos i a 

desenvolupar plans d’acció a futur. 

 

 

 

 

COM DESENVOLUPAR RELACIONS AMB 
LA COMUNITAT 
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CONTINGUTS 

 

/ Introducció: Què s’entén per comunitat, inclusió, accés i acollida. 

/ Desenvolupar mapes de comunitat. 

/ ¿Qui sóc jo? Els meus talents i les meves capacitats, el meu estil. 

/ Explorar funcions i responsabilitats, Doughnut 

/ Utilitzar les xarxes locals, cercle de relacions. 

/ Com fer un mapa per a ampliar capacitat. 

/ De la presència a la contribució. 

/ Avaluació de Riscos centrats en la persona. 

 

 

 

FORMADORA 

 / Maria José Goñi Garrido 

: Psicòloga i dinamitzadora de  temes relacionats amb la  discapacitat 

intel·lectual i del desenvolupament. 

 

 FORMACIÓ IMPARTIDA EN CASTELLÀ 

 

 

 

 
 

 

DADES D’IMPARTICIÓ DEL CURS 

 Dies 18 d’abril de 2017 

Horari: de 9h a 14h i de 15h a 18h. 

Lloc:   Seu de Dincat. C/ Joan Güell, 90-92- 08028 Barcelona 

/ Total hores curs: 8h 
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INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

/ Període de preinscripció:  

del 20 de març al 12 d’abril 2017 o fins esgotar les places. 

/ Preu de la inscripció: 120 €  (formació bonificable) 

/ Per formalitzar la inscripció, cal: 

: 1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu al següent link (amb totes 

les dades que es demanen): Formulari d’inscripció 

: 2. Fer l’ingrés al compte del Banc Santander:  

IBAN ES51 0049 1878 9022 1029 9514,  

amb el concepte: Nom participant + COM,  

i enviar el rebut de pagament, via mail a Oskar Ferrerons oferrerons@dincat.cat 

/ Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Olga Poyatos: 

opoyatos@dincat.cat 

*(No es considerarà inscrit el participant que no hagi formalitzat  

la matrícula d’acord amb aquestes instruccions). 

 
 
 
 

 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 

 / Dincat AEES es reserva el dret d’anul·lar o canviar les dates del curs. L’avís 

sempre serà amb una setmana d’antelació abans de l’inici. 

/ A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que 

acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% 

de les hores totals del curs.  

 

 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2258490
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2258490
mailto:oferrerons@dincat.cat
mailto:opoyatos@dincat.cat

