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L'evidència científica corrobora que en l'actualitat, les intervencions amb major eficàcia i 
eficiència són les que tenen per objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat i les seves famílies.  
 
Les pràctiques professionals han anat experimentant una transformació cap a intervencions en 
les quals la família forma participen de manera activa durant tot el pla d'intervenció, aportant el 
seu rol com a coneixedors i amb llarga continuïtat en la vida dels seus fills. 

     OBJECTIUS 
 

- Conèixer els Principis i Fonaments de les pràctiques centrades en la família. 
- Reconèixer els principis i components de les pràctiques professionals centrades en la 

família i en entorns naturals. 
- Ser capaç de dissenyar, planificar i intervenir establint un Programa Individualitzat de 

suport familiar (PIAF). 

  

 
 

CONTINGUTS 

 

 

 Principis i fonaments de les pràctiques centrades en la família 

 Pràctiques relacionals i participatives. 

 Bases de la interacció entre adults. 

 Disseny del pla individualitzat de suport a la família: avaluació funcional, 
elaboració d'objectius funcionals, intervenció i transició 

 Col·laboració amb altres contextos com l'educatiu 

 Apoderament familiar 

 Valors i creences sobre la relació professional- família 

 Estratègies per a la relació col·laborativa 

 Respecte, Reciprocitat i Responsabilitat 

 Relació enfront del sentiment de control 
 
 
 

 

PRACTICAS CENTRADAS EN LA FAMILIA Y 
EN ENTORNOS NATURALES 

EL MODEL CENTRAT EN LA FAMILIA 
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FORMADOR 

 Marga Cañadas 

: Directora del Centro de Educació Infantil y Atenció Temprana L´Alquería 

Campus CAPACITAS-UCV 

: Professora dels Graus de de Psicologia y Teràpia Ocupacional  

: Facultat de Psicologia, Magisteri i Ciències de l’Educació. 

 

 FORMACIÓ IMPARTIDA EN CASTELLÀ 

 

 

DADES D’IMPARTICIÓ DEL CURS 

 Dates i horari:  22 març de 10 a 14 i 15 a 18h i  

                          23 març de 9:30 a 14:30h  
                  
Lloc:    Upgrade Formació .C/ Vallespir, 39 local – 08014 Barcelona 

/ Total hores curs: 12h 

 

 

 
INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

/ Període de preinscripció:  

del 19 febrer al 19 març o fins esgotar les places. 

/ Preu de la inscripció: 165 €  (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 + FAMI,  

i enviar el rebut de pagament, via mail a Roger Edo redo@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). 

 
 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2379224
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2379224
mailto:redo@dincat.cat
mailto:opoyatos@dincat.cat
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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.  

 
 

 


