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OBJECTIUS 

 

Desenvolupar competències essencials que ajudin a impulsar la personalització dels 
serveis. 

 Conèixer els factors claus i indicadors d’èxit de les practiques centrades en la 
persona.  

 Conèixer el context actual d’aplicació de les practiques centrades en la persona. 

 Generar debat i reflexió al voltant d’un sistema de suports centrat en la persona. 

 Adquirir habilitats bàsiques d’eines i recursos per a donar suport des de les 
practiques centrades en la persona. 
 

 
 

CONTINGUTS 

 

 Desenvolupament dels serveis desuport a persones amb discapacitat Intel.lectual.  

 Serveis tradicionals versus serveis centrats en la persona en el marc de qualitat 
de vida.  

 Principis Claus de les practiques centrades en la persona. 
 
 

 

FORMADORS 

 

 Núria Ambròs, Psicòloga. Màster en ''Integración de personas con discapacidad. 

Calidad de vida'' de INICO (Instituto Universitario de Integración en la Comunidad) 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, organitzacions i Ajuntaments en pràctiques 

centrades en la persona. Responsable del programa TALLER NUMA. 

 

INTRODUCCIÓ A LA PCP 
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DADES IMPARTICIÓ DEL CURS 

 

Dies: 5 de febrer de 2020 

Horari: de 9:00 a 14:00h i de 15:00 a 18:00h 

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

/ Total hores curs: 8h 

 

 

INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

/ Període de preinscripció: fins esgotar les places. 

/ Preu de la inscripció: 100 €  (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 + INPCP,  

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=2604902
mailto:redo@dincat.cat
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