FORMACIÓ SUBVENCIONADA
PEL CONSORCI DE FORMACIÓ CONTÍNUA
SECTORIAL
Acció formativa
Acompanyament durant el procés de dol
Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries
Animació sociocultural
Atenció al malalt d´Alzheimer
Atenció centrada en la persona
Atenció infermera al pacient amb accidents vasculars
Atenció infermera al pacient i qualitat assistencial
Atenció infermera al pacient ostomitzat
Atenció pal·liativa integral i integrada de persones amb condicions cròniques
avançades en serveis de salut, socials i territoris
Competències per l’exercici professional sanitari saludable i la qualitat assistencial:
Comunicació Interpersonal
Comunicació augmentatitva en persones amb discapacitat
Condicionament Físic per la tercera edat
Counselling o la relació d'ajuda
Cures auxiliars d'infermeria en geriatria
Cures auxiliars d'infermeria en pacients amb risc de lesions cutànies
Detecció i Abordatge de situacions de Risc en els Domicilis
Dinamització
El PIAI com a eix de l'atenció centrada en la persona
Espai de reflexió ètica
Estimulació cognitiva a persones de la tercera edat
Gestió d equips de reflexió ètica a les organitzacions socio-sanitàries
Gestió de l'estrés per professionals sòcio-sanitaris
Intervenció socioeducativa en casals gent gran
La comunicació entre el professional sanitari i el malalt i família
La gamificació en l’aprenentatge
L’atenció a malalts amb demències
Malalts terminals i cures pal·liatives
Neurociència i creativitat
Nutrició i dietètica
Prevenció del maltractament en l’àmbit geriàtric.
Primers auxilis bàsics en l'àmbit sanitari
Promoció de la salut a la feina: la cura de la salut del professional
Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments
Serveis assistencials a persones amb dependència
Serveis assistencials en salut mental
Sistemes APPCC avançat
Sistemes APPCC bàsic
Tècniques de rehabilitació: fisioteràpia i psicomotricitat
Trastorns en la deglució i disfàgia

Hores
20
6
25
20
20
20
20
20
10
15
25
50
20
20
20
10
20
10
10
15
20
20
25
24
20
15
25
15
30
15
10
10
6
30
40
10
10
30
15

FORMACIÓ SUBVENCIONADA
PEL CONSORCI DE FORMACIÓ CONTÍNUA
TRANSVERSAL
Acció formativa
Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries
Atenció al client
Com parlar en públic
Community manager
Conducció de reunions
Control de temps i productivitat
Coordinació i gestió del voluntariat a les entitats d’economia social
Eines de coaching nivell 1
Eines de coaching nivell 2
Eines de comunicació per intervencions públiques
Eines per a la mediació
Ergonomia i higiene postural
Estratègies personals pel manteniment i consolidació del lloc de treball
Formació de formadors
Gamificació: aplicació a les empreses
Gestió de l'estrés
Gestió de recursos humans
Gestió del canvi en l'organització
Gestió del temps
Habilitats de comunicació
Habilitats directives
Intel·ligència emocional
Introducció al Lean Manufacturing
Lideratge d'equips
Manipulació d'aliments
Màrqueting
MINDFULNESS
Neurolideratge
Primers auxilis
Programació neurolingüística
Reciclatge de primers auxilis
Reduint petjada: Mesures per promoure el consum responsable.
Resolució de conflictes
Tècniques de negociació
Tècniques de relaxació
Treball en equip

Hores
20
30
20
50
20
30
20
30
30
12
30
30
30
40
30
20
60
20
20
30
20
30
30
30
10
25
30
30
30
30
10
8
30
30
20
30

