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OBJECTIUS 

 

1. Conèixer i entendre el funcionament de les persones amb DID. 

2. Repensar la funció del monitor al CET. 

3.  Incorporar actituds saludables al desenvolupament de la feina. 

4. Ampliar la comprensió i gestió de les situacions conflictives. 

 
 

CONTINGUTS 

 

DID i principals trastorns de conducta en el taller. 

 Dèficits principals. Com es manifesten en l'àmbit de la feina. 

 Trastorns de conducta més freqüents en el context del CET.  

 Causes bàsiques dels TC. 

 

 

  La funció educativa "especial" del monitor de CET. 

 

 Els valors que regeixen la gestió dels treballadors. 

 

 La funció pedagògica del monitor. 

 

 

 

LA FUNCIÓ EDUCATIVA DEL MONITOR 
(CET) 
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El monitor com  a líder del seu grup. 

 Ambient laboral i funció d'autoritat. 
 

 Tips bàsics per a liderar el grup. 
 

Gestió de les pròpies emocions amb els treballadors amb DID. 

 Conéixer les emocions bàsiques. 

 Identificar-les i gestionar-les en la feina diària. 

 Recursos emocionals pel dia a dia. 

Estratègies educatives bàsiques en el context del CET. 

 La fòrmula "infalible" per al monitor. 

 Estratègies per a la feina diària. 
 
 
 

FORMADORS 

 

 Laura Cardona Bonet, psicòloga i psicoterapeuta 

 

 

DADES IMPARTICIÓ DEL CURS 

 

Dies: 24 i 27 d’abril de 2020 

Horari: de 10:00 a 14:00h 

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

/ Total hores curs: 8h 
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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 + CET,  

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=2605257
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