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     OBJECTIUS 

 

Generar un espai de coneixement, anàlisi i reflexió sobre les estratègies d'intervenció 

basades en el desenvolupament de projectes de vida i la construcció d'oportunitats en 

els sistemes i el territori de les persones amb trastorn mental greu. 

 

 Descriure i analitzar sobre els principis d'intervenció i les propostes d'intervenció 
desenvolupades en la pràctica. 

 Conèixer la proposta d'intervenció basada en projectes de vida, sistema d'oportunitats 
i la coresponsabilitat. 

 Identificar i analitzar les característiques de les demandes quotidianes i la 
determinació dels suports en els diferents contextos. A través d'eines d'aplicació 
pràctica. 

 Conèixer els elements bàsics de la construcció d'un sistema d'oportunitats transversal 
en els sistemes i al territori. 

 

  

 
 

CONTINGUTS 

 

 
Introducció històrica de la salut mental: 

 Origen de les institucions de control social i els tractaments del segle XIX i XX 

 Autors rellevants: Foucault, Liberman, Goffman,.. 

 El moviment de antipsiquiatria de Franco Basaglia. 

 Llei de 1986 i les reformes psiquiàtriques. 

 Models d'atenció. 

 Les noves perspectives: diàleg obert, peer two peer,  
 

El concepte de trastorn mental greu (TMG) i les necessitats de les persones 

 Característiques clíniques i funcionals de les persones amb TMG 

 Perfils i necessitats funcionals. 

 Tipologìa de necessitats: normatives, percebudes i/o demandades.  

 L'ambient & contextos de convivència i participació de les persones amb TMG 
 

Les persones: les seves narratives, el vinculo, i el significat ocupacional 
 

PROJECTES DE VIDA I SISTEMA 
D’OPORTUNITATS PER LES PERSONES 

AMB TMG  
(TRASTORN MENTAL GREU) 
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Els projectes de vida i les oportunitats ocupacionals. 

 Que són els projectes de vida. 

 el benestar ocupacional i la felicitat 

 Sistema de recursos & sistema d'oportunitats: agents clau i sinergies 

 El concepte de coresponsabilitat  

 Innovació i creativitat. 
 

Taller pràctic d'Orientació ocupacional 

 Atracció d'activitats 

 La importància dels inputs sensorials del contextos 

 Ocupacions col·lectives i individuals 
 

Com treballar els projecte de vida 

 Taller grupal de projecte de vida 

 Espais de negociació 

 Perfils ocupacionals i d'intervenció 
 

Construir oportunitats en els sistemes i en la comunitat. 

 Oportunitats autogestionats 

 Oportunitats basades en sinergies 

 Oportunitats basades en necessitats socials 
 

Etapes i moments de la intervenció. 
El procés de remotivació i exploració d'oportunitats en les persones 
Com adaptar les activitats: Model de discapacitat cognitiva de C.K.Allen 
Com adaptar la dinàmica grupal en els diferents contextos; Model de A.C,Mosey 

 
FORMACIÓ IMPARTIDA EN CASTELLÀ 

 

 

 

FORMADOR 

 / Sergio Guzman Lozano 

Diplomat en Teràpia Ocupacional, Terrassa, Barcelona.  
Màster expert en rehabilitació psicosocial i atenció soci-sanitària, València. 
Professor col·laborador en diverses Universitats, com el grau de teràpia 
ocupacional de la Universitat de Ciències de la Salut de Vic, Universitat de 
Infermeria i Teràpia ocupacional de Terrassa.  
Tutor de projectes de recerca a la UC de Castilla La Mancha, en el Màster de 
Recerca de Teràpia Ocupacional. 
Coordinador de programes del procés d'atenció psicosocial dels Centres 
Assistencials Emili Mira, Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions del 
Consorci Parc de Salut Mar. Barcelona.  Autor de diferents publicacions. 
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DADES D’IMPARTICIÓ DEL CURS 

 Dies 27, 28 juny i 5 juliol 2018 

Horari: de 9:30 a 14:30h 

Durada: 15 hores presencials 

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

 

 

 
INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

/ Període de preinscripció:  

fins el 20 de juny o fins esgotar les places. 

/ Preu de la inscripció: 195 €  (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 + TMG,  

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=2419297
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2419297
mailto:redo@dincat.cat
mailto:opoyatos@dincat.cat

