
 

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

www.aeesdincat.cat 

 

 

 

La planificació centrada en la persona ha arribat al sector per quedar-s'hi i benvinguda 

sigui però com es desplega en entorns empresarials? Existeixen molts marcs de 

referència en el sector més assistencial on el factor producció no juga un paper però com 

atenem a la persona al mateix temps fem que l'empresa sigui viable en les condicions 

actuals? 

 

La meva experiència i segur que la vostra diu que a vegades és difícil i que fins i tot pot 

ser un tema de debat i/o discussió entre equips amb diferents mirades dins de l'empresa. 

Enfocar-nos en solucions i ser efectius en aquests moments de canvis passa de ser una 

opció a ser un imprescindible per la viabilitat i sostenibilitat empresarial. 

 

Avancem un pas més i anem a fer de la planificació centrada en la persona l'eix 

d'estructura perquè serà aquest el que aporti valor, acompanyi a la missió i enfoqui a 

l'entitat cap a entorns saludables psicològicament i econòmicament. 

 

OBJECTIUS 

 Entendre el propòsit i els valors de la planificació centrada en la persona: saber 

com fer-ho propi i compartit amb els equips. 

 Conèixer estructures viables de planificació centrada en la persona en entorns 

empresarials 

 Conèixer com implementar eficaçment la planificació centrada en la persona 

 

CONTINGUTS 

 

 Fonaments i valors de la planificació centrada en la persona. 

 Organitzacions i empreses centrades en les persones: estratègies i estructures. 

 Equips autogestionats inclusius, què i com? 

 Del pla individual assistencial al pla individual autoliderat. 
 
 
 
 

L'EMPRESA I LA PLANIFICACIÓ 
CENTRADA EN LA PERSONA 
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FORMADORS 

 

/ Nuria Sanchez 

: Directora del projecte Jo decideixo, Jo resolc.  

: Presidenta de l'associació diversitat i ciutadania.  

: Treballadora social i mediadora. 
 

DADES IMPARTICIÓ DEL CURS 

 

Dies: 11 de febrer de 2020 

Horari: de 10:00 a 14:00h. 

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

Total hores curs: 4h 

 

 

INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ Període de preinscripció: fins esgotar les places. 

/ Preu de la inscripció: 50 €  (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 de la Caixa:  

IBAN ES77 2100 0829 0702 0097 9228,  

amb el concepte: Nom participant + EMPCP,  

i enviar el rebut de pagament, via mail a Roger Edo 

redo@dincat.cat 

/ Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Roger Edo: 

redo@dincat.cat 

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

la matrícula d’acord amb aquestes instruccions: inscripció i pagament). 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2604909
mailto:redo@dincat.cat
mailto:redo@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. 

 

 

 

 

 

 


