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Aquest programa formatiu, integra 4 mòduls que es poden cursar d’acord amb les necessitats de cada entitat, és 
a dir, no cal fer-los tots, ni tampoc s’han de rebre de forma seqüencial.  
Cada entitat pot mostrar una necessitat concreta sobre un, dos, tres o els quatre mòduls, de forma que pot 
inscriure’s als que consideri més oportú.  
 
Aquesta, en ser una formació oberta tractarà els continguts, de forma homogènia, en funció del nivell de cada 
participant, però com a entitat, podeu demanar algun o tots aquests mòduls de forma específica i es poden 
impartir a les vostres instal·lacions, ja sigui des d’un nivell bàsic, fins a l’avançat.  
Per tant, teniu la possibilitat de fer la formació d’acord amb les vostres necessitats més específiques, tant a nivell 
de contingut com d’organització logística.  

     OBJECTIUS 

 

/ L’objectiu principal és oferir una proposta formativa transversal que contribueix a avançar 
cap a serveis més personalitzats i flexibles, més accessibles, més centrats en la persona i 
en el seu entorn natural (el seu poble, el seu barri, la seva llar, el seu lloc de treball, etc...)  

/ Acompanyem a dibuixar nous escenaris on la persona tingui lloc destacat i a on tots 
treballem conjuntament per afavorir entorns més inclusius. 
 

 
 

CONTINGUTS 

 

 
 
 

MÒDUL 2 – Diàlegs amb la persona per afavorir la presa de decisions 
 

 Nous rols en els serveis.  

 Avaluació inicial: suports, estil cognitiu, indicadors subjectius i objectius.  

 Diàlegs amb la persona. Eines de personalització. 

 Perfils personals i laborals.  

 Treball avançat en la presa de decisions. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA MODULAR  
DIÀLEGS, ENTORNS, POSSIBILITATS 

(PCP I ACCIONS ORIENTADES A LA COMUNITAT) 



    

dincat formació  I  C/ Joan Güell, 90-92 · 08028 Barcelona · Tel: 93 411 85 84 · aees@dincat.cat www.aeesdincat.cat 

 

 
MÒDUL 3 – Cada pla, un camí pel canvi 
 

 Pla personal de vida.  

 Pla de salut integral per a un envelliment actiu.  

 Pla setmanal d’activitats significatives. 

 Pla de treball / formació 

 Pla de servei.  

 Pla per a persones amb grans necessitats de suport.  

 Pla en la comunitat.  
 
 

MÒDUL 4 – Arquitectes en la comunitat 
 

 Desdibuixar els límits entre el servei i la comunitat 

 Argumentari 

 Nous rols: Atalaiador 

 Creant una xarxa. Connexions amb sentit que ens permetin avançar.  

 Accions que construeixen comunitat.  

 Detectant necessitats.  

 Facilitant recursos. 

 Avaluació recíproca 
 

 

 
        FORMADORES 
  

/ Maria Jose Olascoaga (Ajus) 

 Mestre. Post-grau en Pedagogia Terapèutica. Màster en “Apoyos a personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias: Procesos psicológicos y calidad de 
vida personal y familiar” de la UAM i Plena Inclusión. 

 Facilitadora de NUMA, agència d’innovació social que treballa per a persones en 
desavantatge social i famílies, organitzacions i xarxes, a nivell local i global, amb l’objectiu de 
contribuir en la transformació de les comunitats del S.XXI.   

 Acompanyament i formació  a persones i organitzacions en pràctiques centrades en la 
persona. Responsable del programa CERCLE NUMA.  

 

/ Nuria Ambrós 

 Psicòloga. Màster en ''Integración de personas con discapacidad. Calidad de vida'' de INICO 
(Instituto Universitario de Integración en la Comunidad) i Plena Inclusión. Actualment cursant 
estudis de doctorat.  

 Facilitadora de NUMA, agència d’innovació social que treballa per a persones en 
desavantatge social i famílies, organitzacions i xarxes, a nivell local i global, amb l’objectiu de 
contribuir en la transformació de les comunitats del S.XXI.  Acompanyament i formació  a 
persones, organitzacions i Ajuntaments en pràctiques centrades en la 
persona. Responsable del programa TALLER NUMA.  
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DADES D’IMPARTICIÓ DE CADA MÒDUL 

  

 

 

Mòdul 2 – Diàlegs amb la persona per afavorir la presa de decisions 

Dates:  8, 22 i 29 maig 2018 

Horari:  10 a 13 i 14 a 16h  

Durada: 15 hores  

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

 

 

 

Mòdul 3 – Cada pla, un camí pel canvi 

Dates:  10, 17, 24 octubre 2018 

Horari:  10 a 13 i 14 a 16h  

Durada: 15 hores  

Lloc: Upgrade formació. C/ Vallespir, 39 local. 08014 Barcelona 

 

 

 

Mòdul 4 - Arquitectes en la comunitat 

Dates:  7, 14 i 21 novembre 2018 

Horari:  10 a 13 i 14 a 16h  

Durada: 15 hores  

Lloc: Upgrade formació. C/ Vallespir, 39 local. 08014 Barcelona 
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INSCRIPCIÓ A QUALSEVOL DELS MÒDULS 
 

 

/ Període de preinscripció:  

fins al 30 d’abril o fins esgotar les places. 

/ Preu de la inscripció a cadascun dels mòduls: 200 €  (formació 

bonificable) 

/ Per formalitzar la inscripció, a qualsevol dels mòduls 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 + mod 1, mod 2, mod 3 ó mod 4 

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). 

 
 
 

 

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=2398998
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2398998
mailto:redo@dincat.cat
mailto:opoyatos@dincat.cat

