
PRESENTACIÓ DE LA 
FORMACIÓ D'ACRA 2023
CaixaForum Macaya - Dimecres, 22 de març de 2023 

AMB LA PARTICIPACIÓ DE 

de 9.30 a 14 h

8è TASTET
DE FORMACIÓ

AMB LA COL·LABORACIÓ DE 



Inscripcions i recollida d’informació 

Primer taller (heu d’escollir-ne un)

1.Coherència cardíaca: una forma d’autoregulació i connexió amb els

altres, a càrrec d’Anna Esclusa Feliu, coordinadora del Projecte

Modulació Pedagògica. HeartMath Mentor i HeartMath Trainer. 

2.SIKKHONA®: fomentant la confiança i la relació en l’equip, a càrrec de

Raquel Calatayud, gerontòloga, experta en ACP i models d’innovació en

la millora de qualitat de vida. 

3.Com crear i editar vídeos amb el mòbil, a càrrec de Jordi Flamarich,

periodista i consultor en comunicació digital. 

Pausa – cafè, amb la col·laboració de Central Borne

Benvinguda i presentació de la Formació d’ACRA 2023, a càrrec de

Montse Llopis, Directora General d’ACRA, i d’Inma Garcia, responsable de

Formació d’ACRA. 

Ponència central: Instruments tecnològics d’intervenció en els

processos de cura, a càrrec de Josep Maria Haro Abad, Director de

Docència, Investigació i Innovació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. 

PROGRAMA

Segon taller (heu d’escollir-ne un)
1.¿Qu3 s13nt3n y c0mo p3rc1b3n l8s p5rs8n@s qu3 v2ve7 c8n d3m8nc1a u7 d19?
El simulador Camino Interactivo para comprender a las personas que viven con
demencia, a càrrec d’Stephan Biel, assessor i formador humanista per a la millora de
la qualitat de vida i el benestar de les persones. Expert en empatia. 
2.La resistència al canvi: “del no puc” al “ho estic fent”, a càrrec de Oscar Becerril,
diplomat en relacions laborals, màster en intel·ligència emocional i coaching a
l’entorn laboral. Fundador de Tàctica 360. 
3.Competències sociopersonals: la gestió emocional, el repte professional en el
model ACP, a càrrec de Samuel Lozano, expert en direcció d'equips i qualitat, coautor
del Model integral de gestió i acompanyament integral als professionals, Model AIP.
 
Tercer taller (heu d’escollir-ne un) 
1.Practicant l’escolta a través de les eines de counselling: simulació de casos, a
càrrec de Bego Garcia, infermera, màster en counselling, especialista en
acompanyament emocional, i de Montse Alonso, infermera i pedagoga, màster en
counselling. 
2.Organitzacions ètiques: dels valors a les emocions, a càrrec d’Isabel Cordón,
trainer en ecologia emocional i executive coaching. Diplomada en Relacions Laborals
especialitzada en recursos humans. 
3.Co-crea i comparteix les teves inquietuds, amb Lego Serious Play®, a càrrec
d’Ester Gonzalez, facilitadora legoseriousplay , CBC Coach. 

9.00 h – 9.30 h

9.30 h – 10.25 h

10.25 h – 10.45 h

10.45 h – 11.00 h

11.00 h – 12.00 h

12.05 h – 13.00 h

13.05 h – 14.00 h



La inscripció és gratuïta per als socis d’ACRA. 
 
Per als no socis, el preu del tastet és de 40 €. 
 
Podeu fer l’ingrés al compte següent: 
ES90 0182 1023 9902 0171 8470 
 
Cal que envieu un comprovant de pagament a secretaria@acra.cat 
 
Atès que l’aforament és limitat, és imprescindible que ompliu el formulari adjunt
que us pertoca, en funció de si sou socis d’ACRA o no. 
 
La recepció dels assistents es farà a partir de les 9 h i a les 9.30 h començarà el
primer taller. Us demanem la màxima puntualitat. 
 
SECRETARIA TÈCNICA 
Humbelina Aranda 
secretaria@acra.cat 
Tel. 93 834 71 72 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

INSCRIPCIÓ

SOCIS NO SOCIS

INFORMACIÓ
GOOGLE MAPS

DIA I HORA
Dimecres, 22 de març de 2023
de 9.30 a 14 h

LLOC
CaixaForum Macaya
Passeig de Sant Joan, 108
08037 Barcelona

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vtjhmXZf9U-0FU3ASD0wU-f9tUIosglJpPUQdt_O0ZBUMlRETUo4V09RNUVFSjkzNUZWM05ZRVVESyQlQCN0PWcu&wdLOR=c3AF2510B-03CB-4B11-A76E-1DB5E1F7F236
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vtjhmXZf9U-0FU3ASD0wU-f9tUIosglJpPUQdt_O0ZBUQzNYNkkzQzZKNFkyQkhCU1BSTkkyVlBSWSQlQCN0PWcu&wdLOR=c608C4A6D-7C6C-4645-92D8-5B7F83337665
https://www.google.es/maps/place/Palau+Macaya/@41.3997726,2.1673007,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2ea1c1b60b9:0xe025cc2896ce82db!8m2!3d41.3998225!4d2.169557
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vtjhmXZf9U-0FU3ASD0wU-f9tUIosglJpPUQdt_O0ZBUMlRETUo4V09RNUVFSjkzNUZWM05ZRVVESyQlQCN0PWcu&wdLOR=c3AF2510B-03CB-4B11-A76E-1DB5E1F7F236
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vtjhmXZf9U-0FU3ASD0wU-f9tUIosglJpPUQdt_O0ZBUQzNYNkkzQzZKNFkyQkhCU1BSTkkyVlBSWSQlQCN0PWcu&wdLOR=c608C4A6D-7C6C-4645-92D8-5B7F83337665
https://www.google.es/maps/place/Palau+Macaya/@41.3997726,2.1673007,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2ea1c1b60b9:0xe025cc2896ce82db!8m2!3d41.3998225!4d2.169557

