
 
 

 
 
 

 
Creencias y modelos mentales centrados en la persona 
 
 

Adreçat a  
 
Formació adreçada a tots els professionals d’atenció directa, que formen part de les entitats 
sòcies 

 

Objectius 
 

 

 Identificar creences personals  

 Identificar creences organitzatives limitants 

 Promoure canvis de creences per orientar els serveis cap a models centrats en les 
persones 

 
 
Continguts 

 
 

1.- ACLARINT CONCEPTES : BASE ETICA DE LES CREENCES  

 Els principis 

 Els valors 

 Les creences  
 
 
2.- CREENCES PERSONALS  

 Identificar les pròpies creences  

 Tipus de creences  

 Creences i actituds com a origen de comportament personals i professionals  
 
 
3.- CREENCES COM A BASE DELS MODELS DE SUPORT  

 Creences organitzatives i contextuals  

 Identificar el “llenguatge dels models d'atenció a persones” 

 Estratègies per al canvi de creences 

 Proposada per a un model de creences “centrat en la persona”  
 
4.- DINAMICAS DE TREBALL EN EQUIP 
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Formador 

 
Fausto Garcia.  
Director de recursos de relacions internes a l’Associació BATA.  
Formador Especialitzat en Planificació personal a Bata. 
Consultor de desenvolupament organitzacional de “Plena inclusión”. 
 

FORMACIÓ IMPARTIDA EN CASTELLÀ 

 

Dades d’impartició del curs 

 
 

Dia:        3 de desembre de 2018  
 

Horari:   de 10 a 14 i de 15 a 17h 
 

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

Total hores curs: 6 h 

 

INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

Període de preinscripció: fins el 2 de desembre o fins esgotar les places. 

 

Preu de la inscripció: 105 €  – QUÒRUM MÍNIM: 15 persones.  

 

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 + CREE, 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=2473005
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2473005
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