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Jornada de presentació de la formació d’ACRA 2015 

 

La formació és essencial per aconseguir la millora contínua en les 
organitzacions i des d’ACRA us acompanyem a programar les vostres activitats 
anuals. Us convidem a tastar la formació del catàleg d’aquest any. Trobareu 
tots els cursos al nostre web, els quals també podreu realitzar a les vostres 
instal·lacions. 
 
 
PROGRAMA TASTET DE FORMACIÓ 
FOMENT DEL TREBALL 
(AVINGUDA FRANCESC CAMBÓ, 10 // 08003 BARCELONA) 
DIMARTS, 3 DE FEBRER DE 2015 
DE 9.30 A 14.30 H 
 
 
9.00 a 9.30 h Arribada i acreditacions. 
 
 
9.30 a 10.30 h 1r taller (n’has d’escollir un) 
 

1. Activitats musicals per facilitar les AVDs en persones amb 
demència, a càrrec d’Oriol Casals i Mònica de Castro. 
 

2. Gestió i adaptació al canvi. El repte de la relació amb les persones, 
a càrrec de Raquel Calatayud. 
 

3. Comunicació digital. La marca empresarial en l’entorn 3.0, a càrrec 
d’Enric Bastardas. 

 
 
10.40 h Benvinguda de la Directora General d’ACRA, Montserrat Llopis. 
  
 
10.50 h Presentació de la Formació d’ACRA 2015, a càrrec de la responsable 
de Formació d’ACRA, Mariona Homs. 
 
 
11.00 h Xerrada: Detecció de necessitats formatives i indicadors de retorn 
de la inversió en el pla de formació de la organització, a càrrec de José 
Corona de DPO projects. 
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11.30 – 12.00 h Pausa – Cafè. 
 
12.15 – 13.15 h 2n taller (n’has d’escollir un) 
 

1. Tratamientos No Farmacológicos (TNF) de los problemas de 
conducta en centros asistenciales, a càrrec Ruben Muñíz i Maria 
Wolff. 
 

2. Les eines del COACHING: practiquem-lo!, a càrrec de Francesc Sedó. 
 

3. Taller de PME “Programa Music Emoció”. Gestió de les emocions 
mitjançant la música, a càrrec de Begoña García i Cristina Ruiz. 

 
 
13.30 – 14.30 h 3r taller (n’has d’escollir un) 
 

1. Reflexió ètica  en el nostre  dia a dia: creació de ERESS Espais de 
Reflexió Ètica  en Serveis  Socials, a càrrec de Quico Mañós  
 

2. Recursos per a la gestió dels conflictes: Tenim les eines!, a càrrec 
de Sònia de Miguel. 
 

3. La Validació®. Millorar la comunicació amb persones 

desorientades, a càrrec de Jordi Llecha. 

 
Preu: 60 €. Gratuït per a socis d’ACRA. 
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PONENTS 

Oriol Casals: Màster en Musicoteràpia per l'IDEC ‐ Universitat Pompeu Fabra. 
Professor Superior de Solfeig i Teoria de la Música. Professor de Piano i de 
Cant. Musicoterapeuta en els àmbits de la discapacitat intel·lectual i l’exclusió 
social. Compagina la pràctica clínica en geriatria i cures pal·liatives amb la 
divulgació de música, salut i creixement personal. És president de l’Associació 
Catalana de Musicoteràpia. 
 
Mònica de Castro: Màster en Musicoteràpia per la Universitat Pompeu 
Fabra/Ramon Llull i Màster en Comunicació Empresarial. Experta en utilitzar la 
Musicoteràpia com una disciplina sanitària que forma part de les cures de les 
persones afectades d’Alzheimer, per a contribuir a millorar la seva qualitat de 
vida i la dels seus cuidadors. Compagina la intervenció clínica, la investigació i 
la docència, i col·labora amb diferents universitats, empreses i entitats. És 
vicepresidenta de l’Associació Catalana de Musicoteràpia. 
 
Raquel Calatayud: Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per 
l’UPF de Barcelona. Llicenciada en Dret per la UOC. Màster en Gerontologia 
Social Aplicada per la Fundació Bosc & Gimpera (primer cicle). Professora 
col·laboradora en diferents programes universitaris i en mòduls de gestió 
econòmico - financera de formació de postgrau pel sector de serveis a 
persones grans 
 
Enric Bastardas: Màster en Community manager i en Neuromàrqueting i 
Gamificació. Practitioner i Master en PNL i comunicació. Especialitzat en 
comunicació organitzacional interna i externa, i personal Branding (marca). 
ADE i Màster en direcció bancària. 
 
Ruben Muñíz: Fundador de Maria Wolff Consulting i Maria Wolff Day Care 
(Fundación Maria Wolff), que promou la investigació clínic de les demències, 
centrant-se especialment en Teràpies No Farmacològiques (TNFs). 
 
Francesc Sedó: Màster en Coaching i Lideratge Personal per la Universitat de 
Barcelona, Màster Practitioner en PNL, Especialista en Educació Emocional per 
la FEM (Fundació per a l'Educació Emociona) i Llicenciat en Química per la 
Universitat de Barcelona. 
 
Begoña García: Diplomada en Infermeria. Experta en Educación por la Salud. 
Máster en Inteligencia Emocional en Organizaciones. Máster en Counselling o 
Relación de ayuda. Formadora en Inteligencia Emocional, en Educación 
Emocional a través de la música y counsellor. Coordinadora Asistencial 
empresa 5 Servicios, Coordinadora de Formación Centre SAMC, counsellor 
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Centro de Escucha CAMINEM (Asociación Catalana de Profesionales del 
Counselling) 
 
Cristina Ruiz: Màster en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions. 
Practitioner en Programació Neurolingüística. Directora de la Fundación 
Betsan. Diplomada en Enfermería. Biopolis Trainer i Formadora en Liderazgo, 
Comunicación y Gestión emocional. 
 
Quico Mañós: Filòleg, Educador Social, Director de Zotikos SL, Assessor en 
serveis de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència. Expert 
en ètica i bones pràctiques en les organitzacions d’atenció a la dependència i 
autor de diferents estudis i publicacions.  
 
Sònia de Miguel: Pedagoga, Màster en anàlisi i resolució de conflictes. Sòcia 
fundadora de Dialògic. Formadora i consultora en processos de gestió de 
conflictes, processos de diàleg i processos de generació de consens. 
 
Jordi Llecha: Antropòleg. Màster en Antropologia de la salut. Especialitzat en 
l’àmbit de la gestió de la Qualitat a les entitats d’atenció a la dependència. 
Màster en PNL, coaching sistèmic i coaching corporal. Expert en Validació®. 
Formador i Gerent del FISS. 
 
 
Barcelona, 20 de gener de 2015 
Associació Catalana de Recursos Assistencials 


