CURA DE LA CONVIVÈNCIA COM A
PREVENCIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS

OBJECTIUS



Entendre el posicionament necessari i la intenció per tenir una cultura preventiva
a l'organització que portin a l'èxit



Obtenir eines a implementar en una cultura de prevenció a les organitzacions com
a generadora de sinergies de proactivitat, mecanisme per reduir les situacions
conflictives de llarga durada i promoure les aportacions de valor alineades amb la
missió i la visió de l'organització.



Practicar les eines per valorar la seva implementació a l'organització.

CONTINGUTS



Principis i valors per a la pràctica del consentiment integratiu




Procediment del consentiment integratiu en presa de decisions en
equip



Pràctica i oportunitats per les organitzacions
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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: 19 i 28 d’octubre de 2022.
Horari: 10:00 a 13:00
Lloc: Format en Aula Virtual ZOOM
/ Total hores curs: 6h

INSCRIPCIÓ AL CURS
/

Període de preinscripció: fins esgotar les places.

/

Preu de la inscripció: 75 € (formació bonificable)

/

Realitzar la Inscripció:

1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu al següent link (amb
totes les dades que es demanen): Formulari d’inscripció
/

Forma de pagament:

1. El primer dia de la formació es girarà l’import total de la
inscripció, en el número de compte indicat en el formulari o en el
de l'Entitat a la qual pertanyeu.
2. Les baixes a una formació s'hauran de comunicar amb
antelació (consulteu política de devolucions) via
correu electrònic o trucant al 934118584.
/

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Roger Edo:
formacio@dincat.cat
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INFORMACIÓ D’INTERÈS

/

Tots els alumnes hauran de signar una fulla de “Declaració
responsable del participant”.

/

Abans de l’inici de la formació rebreu un correu amb el link de l’Aula de
ZOOM que s’utilitzarà per la formació

/

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.
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