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Us convidem per quart any consecutiu al tastet de formació.

És per nosaltres l’oportunitat de presentar-vos la formació que 
estem preparant per aquest any i també el moment per a tro-
bar-nos i compartir propostes.

El tastet es dirigeix a tots els professionals dels centres i a to-
tes les persones interessades en la formació especialitzada del 
sector d’atenció a les persones grans.
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08.30 h - 09.00 h Inscripcions i recollida d’informació

09.00 h - 10.00 h Primer taller (a escollir-ne un):
  1. Terapia de Estimulación Emocional T2E®

  A càrrec de Ruben Muñiz Schwochert, director d’investi-
gació de la Fundación Maria Wolff i creador de la teràpia.

  2. Màrqueting en l’atenció a l’usuari i al client: im-
prescindible i vital en el moment social actual.

  A càrrec de Felipe Diaz, consultor i formador empresa-
rial especialitzat en Gerència Empresarial marketing i 
construcció d’equips humans d’alt rendiment.

  3. El joc com a generador d’entusiasme. Una injecció 
de vitalitat i motivació. A càrrec d’Isolda Cárdenas, 
psicòloga i coach lúdica.

 10.15 h - 10.30 h  Benvinguda
  A càrrec de Montse Llopis, Directora General d’ACRA.

  Presentació de la Formació 2018
  A càrrec d’Inma Garcia, Responsable de Formació d’ACRA.

10.30 h - 11.00 h  Pausa - cafè

11.00 h - 12.00 h  Conferència
  L’art de demanar. Les claus per comunicar amb 

ganxo. A càrrec de Silvia Bueso, Llicenciada en dret i 
periodisme. Coach.

12.10 h - 13.10 h  Segon taller (a escollir-ne un)

  1. L’Atenció Centrada en la Persona: intervenció amb 
persones LGBTI d’edat avançada. A càrrec de Jaume 
Piqué-Abadal, màster en Comunicació Social.

  2. El dol dels professionals. A càrrec de Josep Paris, 
Director de Desenvolupament Corporatiu del Grup Mémora.

  3. Els usos terapèutics de la música en demències i 
com implementar-los. A càrrec de Mónica de Castro, 
musicoterapeuta clínica especialitzada en demències i 
envelliment saludable.

13.20 h - 14.20 h  Tercer taller (a escollir-ne un)

  1. Modulació Pedagògica: Acompanyar i enriquir la 
comunicació entre persones amb deteriorament cog-
nitiu i els seus familiars.

  A càrrec d’Anna Esclusa, Pedagoga, Formadora de Basa-
le Stimulation® i Terapeuta Affolter.

   2. Cuidant la teva intimitat. Cura de la intimitat en 
les AVD i en el respecte als espais personals. 

        A càrrec de Quico Mañós, Filòleg, Educador Social i 
Director de continguts de Dignetik SL. 

  3. No tot són diners. Salari emocional, gestió de la 
felicitat i del talent a les nostres entitats.

  A càrrec de José Luis Buenache, llicenciat en Dret i màs-
ter en lideratge per la Gestió social.
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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: 
ES87 2100 0863 2002 0054 8456

Cal que envieu un comprovant de pagament a l’a-
dreça de correu secretaria@acra.cat

Atès que l’aforament és limitat, és imprescindible 
que ompliu el formulari adjunt. 

La recepció dels assistents es farà a partir de les 
8.30 h i a les 9.00 h començarà el primer taller. Us 
demanem la màxima puntualitat.

SECRETARIA TÈCNICA
Humbelina Aranda
secretaria@acra.cat
Tel. 93 834 71 72

DIA I HORA
Dijous, 15 de febrer de 2018

de 9.00 a 14.20 hores

LLOC
Foment del Treball

Via Laietana, 32

08003 Barcelona
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https://goo.gl/maps/ge7ymHWwPsw
https://docs.google.com/forms/d/1cGiRAw126le7wE1rg1EwAXWxL2Mg-P553esVgzmcLq0/edit

