
10 de febrer de 2016, de 9.00 a 14.15 hores

2n TASTET DE FORMACIÓ

Jornada de presentació
de la formació d’acra 2016



 

Us convidem per segon 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 
trobar-nos i compartir propostes.

El tastet es dirigeix a tots els professionals dels centres i a 
totes les persones interessades en la formació especialitzada 
del sector d’atenció a la dependència.
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08.45 h - 09.00 h inscripcions i recollida d’informació

09.05 h - 10.05 h primer taller (a escollir-ne un):

  1. com abordar la sexualitat en els centres

  A càrrec de Josep Fabà, psicòleg i psicogerontòleg 

especialitzat en sexualitat i vellesa.

  2. com aprofitar el talent de l’organització

  A càrrec de Raquel Blanco, consultora de selecció i 

desenvolupament del talent a Thetalentroom.

  3. el quadre de comandament d’una entitat

  A càrrec de Carles Bardou, direcció administrativa 

de la fundació Pere Mata i Pere Mata Social.

 10.15 h - 10.30 h  Benvinguda

  A càrrec de Montse Llopis, directora General d’ACRA.

  presentació de la formació 2016

  A càrrec de Mariona Homs, responsable de Formació 

d’ACRA.

10.30 h - 11.30 h  conferència

  la comunicació a les organitzacions 

A càrrec de Xavier Guix, psicòleg i escriptor. 

11.30 h - 12.00 h  pausa - cafè

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

  1. el paper dels rrHH en els centres

  A càrrec d’Oscar Ollé, psicòleg i màster en RRHH. 

Departament de RRHH de la fundació Aymar i Puig.

  2. Horticultura terapèutica

  A càrrec de Marc Olomí, especialista en agricultura 

social i terapèutica a Punteco.

  3. optimització dels serveis hotelers

  A càrrec de Pere Ardite, director de la Torrassa Ser-

veis.

13.15 h - 14.15 h  tercer taller (a escollir-ne un)

  1. el teatre com a eina de gestió emocional per a 

la gent gran

  A càrrec d’Enric Hernández, director de teatre i grau 

en publicitat i comunicació.

  2. els conflictes a les organitzacions des de la 

mirada sistèmica

  A càrrec d’Anna Argany, psicoterapeuta en coaching 

sistèmic i constel·lacions familiars.

  3. com fer un pla de comunicació d’una entitat

  A càrrec de Josep Ma. Brugués, periodista, profes-

sor de comunicació corporativa a la Universitat Blan-

querna.

2n TASTET DE FORMACIÓ

Jornada de presentació
de la formació d’acra 2016



 

inscripció

La inscripció és gratuïta per als socis d’ACRA. 

Per als no socis, el preu del tastet és de 80 €

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 
8.45 h i a les 9.05 h començarà el primer taller. 
Us demanem la màxima puntualitat.

secretaria tÈcnica
Humbelina aranda
secretaria@acra.cat
Tel. 93 414 75 52

inscripció

dia i Hora
dimecres, 10 de febrer de 2016,
de 9.00 a 14.15 hores

lloc
foment formació

Avinguda de Francesc Cambó, 10

08003 Barcelona

GooGle maps

informació

introdUcció proGrama

formUlari d’inscripció

2n TASTET DE FORMACIÓ

Jornada de presentació
de la formació d’acra 2016

https://goo.gl/maps/No2caq7prZ12
https://docs.google.com/forms/d/1KZz2j1PjClQkWd-HMoq0CHMuxK2gA7l0yAGUDxkxQiw/edit

