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Us presentem un servei integral de 

formació que s’adapta a les necessitats 

particulars de cada empresa. Per dur-

ho a terme disposem de les següents 

modalitats formatives: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORMACIÓ PRESENCIAL:  

 A partir d’un grup mínim i homogeni 

d’alumnes, podem impartir la formació  

a les nostres instal·lacions 

homologades i amb tot tipus de 

material i mitjans didàctics, o a les 

vostres instal·lacions, sense 

desplaçaments per als vostres 

treballadors. 

 

 FORMACIÓ A DISTÀNCIA:  

S’adapta a la disponibilitat de 

l’empresa,  de l’alumne i el seu nivell 

de coneixements. Compta amb un 

excel·lent i complet material didàctic, 

elaborat per els nostres professionals, 

així com d’un sistema de tutories 

telefòniques i/o via correu electrònic, 

segons les possibilitats de cadascun.   
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ÍNDEX DE CURSOS 
                       HORES               HORES 

CURSOS     PRESENCIALS     DISTÀNCIA 

 

Acompanyament al dol .................................................................. 20 

Activitat física per a gent gran ...................................................... 20 

Activitats plàstiques per a gent gran ............................................ 20 

Animació sociocultural .................................................................. 20..................... 30 

Atenció a malalts amb demències ................................................ 20..................... 30 

Auxiliar de geriatria ..................................................................... 100 

El pacient terminal. Cures pal·liatives .......................................... 20 

Els beneficis del ioga en el professional .................... ................  20  Nou! 

Higiene personal del malalt enllitat ............................................. 20 

La cura del professional, la prevenció de l’estrès........................20 .................... 30 Nou! 

Malalties neurodegeneratives ...................................................... 20 

Marc legal dels Serveis Socials  .................................................... 20 

Musicoteràpia i artteràpia ............................................................. 20 

Nutrició i dietètica pel pacient oncològic ...................................... 20 

Nutrició i dietètica per a gent gran ............................................... 20..................... 30 

Psicofarmacologia ......................................................................... 20 

Psicologia de l’adult ...................................................................... 20 

Psicopatologia de l’adult ............................................................... 20 

Relaxació, kinesologia i rissoteràpia ............................................ 20 

Resolució de conflictes en centres residencials .......................... 20..................... 30 

Tallers de memòria per a gent gran ............................................. 20 

Tècniques de rehabilitació i mobilització de malalts.................... 20 

Urgències geriàtriques .................................................................. 20..................... 30 

 

Necessiteu un altre tipus de curs?  CENTRES  D’ESTUDIS FORMA-T dissenya cursos a 
mida, també bonificables a través de la Seguretat Social. 
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CONTINGUTS 

 Introducció: Concepte holístic de l’ésser humà 

 El procés i les etapes del dol 

 La resposta psicològica: el dol 

 Variables del dol en funció del tipus de pèrdua 

 Diferències entre  dol normal i dol patològic 

 Actituds davant la mort i el moribund 

 La comunicació verbal i no verbal 

 El viatge post-mortem 

 Atenció a la família 

 

 

 

CONTINGUTS 

 L’envelliment i l’activitat física 

 Envelliment neuromotor, trastorns cognitius i 

motors 

 Expressió corporal amb gent gran 

 Estimulació corporal 

 Jocs i material adaptat 

 La música, l’expressió i l’adaptació al ritme 

 Respiració, relaxació i massatge 

 

 

CONTINGUTS 

 l’expresssió plàstica 

 Recursos plàstics relacionats amb un eix de 

treball: Festes tradicionals.  

 Diferents materials per treballar 

 Capacitats plàstiques de les persones grans: 

potencialitat i límits.  

 Estimulació dels sentits 

ACTIVITAT 

FÍSICA PER A 

GENT GRAN 

20 

hores 

ACOMPANYAMENT 

AL DOL 

20 

hores 

ACTIVITATS 

PLÀSTIQUES 

PER A GENT 

GRAN 

20 

hores 
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CONTINGUTS 

 L’animació sociocultural i estimulativa per a la gent 

gran 

 L’animador sociocultural per a la tercera edat 

 L’usuari i les tipologies 

 Projectes específics i activitats 

 Planificació, execució i avaluació de les activitats dels 

programes d’animació sociocultural i estimulativa 

 Tallers de laborteràpia 

 Motivació de grup i organització d’activitats 

 

 

 

CONTINGUTS 

 Concepte i tipus de demències 

 Fases de la demència i característiques del malalt 

 Com actuar en A.V.D. 

 La demència, el comportament i la família 

 Estratègies per reconduir comportaments 

 

 

 

CONTINGUTS 

 Cures d’auxiliar de geriatria 

 Psicopatologia de l’adult 

 Tècniques de rehabilitació i mobilització  

 Animació sociocultural i estimulativa  

 El pacient terminal. Cures pal·liatives i procés de 

dol i acompanyament a la mort  

ATENCIÓ A 

MALALTS AMB 

DEMÈNCIES 

20 

hores 

ANIMACIÓ 

SOCIOCULTURAL 

20 

hores 

AUXILIAR 

DE 

GERIATRIA 

100 

hores 
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 Alimentació i dietes per a la vellesa  

 Marc legal dels Serveis Socials a Catalunya. 

Organització i recursos per la gent gran. El treball de 

l’auxiliar de geriatria en un centre geriàtric i en el SAD 

 

 

 

 

CONTINGUTS 

 La mort i el seu efecte en la societat, 

l’individu i el cuidador 

 La medicina pal·liativa. El pacient terminal 

 Les principals patologies terminals: càncer, malalties degeneratives del 

sistema nerviós, cirrosis hepàtica, insuficiència renal, complicacions 

secundàries de l’arteriosclerosi, sida 

 Atenció al malalt terminal. Necessitats bàsiques de la fase terminal de la vida 

 Principals símptomes del malalt terminal i el seu control farmacològic i no 

farmacològic 

 

 

 

CONTINGUTS 

 Les sessions: Escalfament, respiració, postures i 

relaxació. 

 Beneficis a nivell emocional:  dóna equilibri i 

millora l’autoconfiança, l’ànim, el bon humor i la 

pau interior.  

 Beneficis a nivell mental: millora l’atenció, la concentració, la memòria, la intuïció, la 

comunicació i dóna lucidesa de pensament. 

 Beneficis a nivell físic: relaxa tensions musculars, estira lligaments, allibera la 

columna vertebral, augmenta l’agilitat i la flexibilitat. 

 

EL PACIENT 

TERMINAL 

CURES 

PAL·LIATIVES 

20 

hores 

ELS BENEFICIS 

DEL IOGA EN EL 

PROFESSIONAL 

20 

hores 
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CONTINGUTS 

 El llit: tipus, característiques i accessoris 

 El bany: tipus, utillatge i tècnica 

 Aplicació de la cunya i l’ampolla 

 Lesions de immobilitat: úlceres i contractures 

musculars 

 

 

 

CONTINGUTS 

 La planificació del treball: identificació d’obstacles 

 La gestió del temps 

 Organització de l’entorn laboral 

 Factors estressants: el treball, l’àmbit institucional 

i els professionals 

 L’esgotament professional 

 L’estrès 

 

 

CONTINGUTS 

 Què són les malalties neurodegeneratives 

 Classificació i tipologia 

 Biologia de la conducta 

 Sistema nerviós central 

 Abordatge dels símptomes cognitius, afectius i de 

tipus conductual en les malalties 

neurodegeneratives 

 

 

 

HIGIENE 

PERSONAL DEL 

MALALT 

ENLLITAT 

20 

hores 

LA CURA DEL 

PROFESSIONAL.  

LA PREVENCIÓ DE  

L’ESTRÈS 

20 

hores 

MALALTIES 

NEURO -

DEGENERATIVES 

20 

hores 
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CONTINGUTS 

 El Marc legal dels Serveis Socials a 

Catalunya: evolució històrica, Llei de 

Dependència, xarxa bàsica, normativa 

sociolaboral, codi deontològic, ... 

 Organització i recursos per a la gent gran: professionals que 

intervenen en l’àmbit de la geriatria, tasques i funcions de 

l’auxiliar de geriatria, recursos interns i recursos externes 

de suport a la família i/o a l’usuari. 

 El servei d’assistència domiciliària: definició i descripció del 

servei,  protocols d’actuació en el SAD, tasques i funcions de 

l’auxiliar de geriatria en el SAD. 

 

 

 

 

CONTINGUTS 

 La musicoteràpia. La música en el marc terapèutic. 

Efectes de la música a nivell cognitiu, físic i 

socioemocional 

 Què és l’artteràpia? Els seus orígens.  Àmbits 

d’aplicació de l’artteràpia. Notícies i experiències 

d’artteràpia  

 Una sessió d’artteràpia: Com es treballa, les 

consignes, la relació entre terapeuta i pacient, i la 

no interpretació. Com s’han de preparar i tancar les 

sessions 

 

MARC 

LEGAL DELS 

SERVEIS 

SOCIALS 

20 

hores 

MUSICOTERÀPIA   

I ARTTERÀPIA 

20 

hores 



    

CURSOS D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS 

 Concepte de càncer. Biologia del càncer 

 Carcinogènesis. Causes actuals del càncer 

 Nutrició i control del desenvolupament del tumor 

 Nutrients i càncer 

 La cuina oncològica 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS 

 Conceptes d’alimentació, nutrició i dietètica 

 L’energia i els aliments. Els grups alimentaris 

 Els nutrients, principis immediats 

 Dieta equilibrada. Necessitats nutritives i 

dietètiques de l’ancià sa 

 Necessitats nutritives i dietètiques segons els 

diferents problemes de salut: ancià enllitat, ancià 

amb problemes de dentició, ancià amb problemes 

de deglució, ancià amb problemes de 

restrenyiment, ancià amb problemes de diarrea, ... 

 Higiene alimentària. Conservació d’aliments. 

Toxiinfeccions d’origen alimentari 

 

 

NUTRICIÓ I 

DIETÈTICA PER 

A GENT GRAN 

20 

hores 

NUTRICIÓ I 

DIETÈTICA 

PEL PACIENT 

ONCOLÒGIC 

20 

hores 
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CONTINGUTS 

 Sistema nerviós central 

 Parts de la neurona: nucli, àxon i dendrites 

 Sinapsis 

 Fàrmacs que afecten a la cognició 

 Fàrmacs que afecten als símptomes afectius i 

conductuals 

 Neurolèptics, antipsicòtics, hipnòtics, 

tranquil·litzants 

 

CONTINGUTS 

 Qualitat de vida. Característiques 

 Envelliment normal 

 Deteriorament cognitiu lleu a causa de l’edat 

 Concepte de salut 

 Tipus de personalitat 

 Escales i test de personalitat 

 Afectivitat, conducta i comportament 

 

 

CONTINGUTS 

 L’evolució psicològica normal. Les funcions 

intel·lectuals. La memòria 

 Les psicopatologies. La malaltia mental 

 Fòbies 

 Trastorns: angoixa, obsessiu-complussiu, 

adaptatiu, de l’estat d’ànim, de la 

personalitat, paranoic, esquizofrènic, límit 

de la personalitat. 

 Diferències entre trastorns mentals lleus i 

trastorns mentals severs 

 Cronicitat de la malaltia 

PSICOLOGIA 

DE L’ADULT 

20 

hores 

PSICO 

FARMACOLOGIA 

20 

hores 

PSICOPATOLOGIA 

DE L’ADULT 

20 

hores 
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CONTINGUTS 

 La relaxació. Tècniques de respiració, millora 

de la postura corporal, ... 

 La Kinesologia. La ciència del moviment. Com 

utilitzar el test muscular 

 La rissoteràpia. El sentit de l’humor. El riure i 

les endorfines 

 

 

 

CONTINGUTS 

 El conflicte. Tipus de conflictes en els  

centres: família-usuari, usuari-usuari, 

usuari-professional, professional-professional, 

professional-família. 

 La gestió del conflicte 

 La comunicació i positivació del missatge 

 Habilitats per gestionar el conflicte 

 Tècniques de resolució de conflictes en l’àmbit residencial de gent gran 

 Anàlisi de casos 

 

CONTINGUTS 

 La memòria: tipus i funcionament 

 L’envelliment i la seva incidència en la memòria 

 Percepció objectiva i subjectiva de la memòria 

en la gent gran 

 Tallers d’entrenament de la memòria. Gestió i 

organització d’un taller. 

 Recursos i tècniques per entrenar la memòria 

 

 

RESOLUCIÓ DE 

CONFLICTES EN 

CENTRES 

RESIDENCIALS 

20 

hores 

RELAXACIÓ, 

KINESOLOGIA I 

RISSOTERÀPIA 

20 

hores 

TALLERS DE 

MEMÒRIA PER 

A GENT GRAN 

20 

hores 
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CONTINGUTS 

 Utilització de les ajudes tècniques per facilitar 

la realització de les A.V.Q. 

 Realització de les tècniques corporals més útils 

 Mobilització de malalts. Posició correcta a 

l’hora d’aixecar-los, posar-los en cadira de 

rodes, enllitar-los, ajudar-los a caminar, ... 

 Coneixements de l’esquena. Fisiologia i 

anatomia 

 Com tenir cura de la pròpia esquena. Posicions 

correctes i incorrectes. Exercicis pràctics 

 El dolor d’esquena en el món del treball. 

Posicions inadequades. Dolor per motius 

repetitius 

 

 

 

CONTINGUTS 

 Introducció: PAS, valoració inicial, valoració 

secundària 

 Ferides, hemorràgies i xoc 

 Suport vital bàsic i obertura de la via aèria 

 Traumatismes 

 Cremades, congelacions i trastorns per la calor  

 Alteracions coronàries, hipertensió arterial i crisi 

hipertensiva 

 Intoxicacions 

 Hipo i hiperglucèmia 

 Accidents cervell-vasculars 

 

URGÈNCIES 

GERIÀTRIQUES 

20 

hores 

TÈCNIQUES DE 

REHABILITACIÓ I 

MOBILITZACIÓ DE 

MALALTS 

20 

hores 
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LES 10 PASSES DE LA FORMACIÓ CONTÍNUA I GRATUÏTA 

AMB CENTRES D’ESTUDIS FORMA-T.  

 

 

1.- El nostre centre us assessora sobre la formació bonificada i els seus 

procediments. 

2.- El nostre centre us informa  de la quota de formació que pertany a la vostra 

empresa i del crèdit disponible per invertir en accions formatives. 

3.- El nostre centre us ofereix una àmplia oferta formativa i/o us dissenya el 

curs que més s’adapti a les necessitats de la vostra  empresa. 

4.- L’empresa decideix el pla formatiu a  realitzar i s’estableixen els terminis 

d’execució, treballadors participants, ... 

5.- El nostre centre us gestiona tota la documentació necessària: la 

conformitat del representat legal dels treballadors, les inscripcions 

d’alumnes, ... 

6.- Els treballadors fan els cursos amb total garantia de qualitat (ISO 9001) 

7.- En finalitzar el curs els treballadors reben el diploma acreditatiu 

8.- El nostre centre us emet una factura per l’import del curs 

9.- L’empresa fa el pagament de la factura al nostre centre 

10.- L’empresa es dedueix el preu del curs de l’import  a pagar en els TC1 en 

el mes acordat. 
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LA NOVA LLEI DE FORMACIÓ CONTÍNUA PER A EMPRESES 

L’1 de gener de 2004 va entrar en vigor el nou Sistema de Formació Professional 

Contínua, regulat pel Reial Decret 395/2007, de 23 de març de 2007 i desenvolupat 

per l’Ordre TAS/2307/2007, de 27 de juliol de 2007. Segons aquest sistema, els cursos 

oferts en el nostre catàleg i els dissenyats a mida, són susceptibles de bonificació, és 

a dir, que les empreses que desenvolupen accions formatives per als seus 

treballadors es poden deduir una quantitat de les liquidacions a la Seguretat Social, 

en concepte de Quota de Formació Professional, en la quantia, forma i termini 

reglamentaris. 

QUINS TREBALLADORS PODEN BENEFICIAR-SE DE LA FORMACIÓ?  

 Els treballadors assalariats que presten els seus serveis en empreses 

  Els treballadors d’entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels 

acords de formació en les Administracions Públiques. 

 Els treballadors fixes discontinus en períodes de no ocupació. 

 Els treballadors que accedeixen a situació d’atur quan es troben en període 

formatiu. 

 Els treballadors acollits a regulació de treball en els seus períodes de 

suspensió de treball per expedient autoritzat. 

 

QUINA QUOTA DE FORMACIÓ EM CORRESPON? 

El crèdit anual per formació que correspon a cada empresa, és la quantia ingressada 

per l’empresa l’any anterior, en concepte de quota de formació professional, 

multiplicada per el % de bonificació que estableix la Ley anual de Presupuestos 

Generales del Estado. 

 Empreses d’ 1 a 5 treballadors:  420 € per any 

 Empreses de 6 a 9 treballadors:  100% 

 Empreses de 10 a 49 treballadors:  75% 

 Empreses de 50 a 249 treballadors:  60% 

 Empreses de 250 treballadors o més:  50% 
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El cost total de la formació haurà d’estar cofinançat per les empreses, en funció del 

nombre de treballadors, mitjançant una aportació privada. El % d’aquesta aportació 

queda establert de la següent manera: 

 Empreses d’1 a 9 treballadors:  0% 

 Empreses de 10 a 49 treballadors:  10% 

 Empreses de 50 a 249 treballadors:  20% 

 Empreses de 250 treballadors o més:  40% 

 

Les xifres resultants són un dret de cada empresa, que si no s’inverteixen en 

la formació contínua dels treballadors, no es poden bonificar. Per tant destinar 

el cost anual del pagament de les cotitzacions de la SS en la formació dels 

treballadors és un benefici directe per a tots. 

 

Els recursos, que financen el subsistema de formació professional per a l'ocupació, 

procedeixen de la recaptació de la quota de formació professional que realitza la 

Seguretat Social, dels ajuts del Fons Social Europeu i de les aportacions específiques 

establertes en el pressupost del Servei Públic d'Ocupació Estatal.  

 

SERSA SCCL és un punt d’informació CECAP i participa en el “Proyecto Promoción  y 

Difusión de la Formación Continua”. 

 

 

 

 

 

  



 

 


