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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 
 

Accessibilitat i barreres arquitectòniques ................................... 20 

Activitats plàstiques ...................................................................... 20 

Anatomia, formació sociosanitària ............................................... 20 

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

Atenció integral al discapacitat físic ............................................. 20 

Atenció integral al discapacitat psíquic ........................................ 20 

Autisme i psicosi ........................................................................... 20 

Autonomia a casa .......................................................................... 20 

Comunicació i llenguatge amb discapacitats psíquics ................. 20 

Contenció física i emocional ......................................................... 20 

Cuidador/a de persones dependents .......................................... 150 

Discapacitat i trastorn de conducta .............................................. 20 

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

Inserció laboral de persones amb discapacitat............................ 20 

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

Llengua de signes catalana .......................................................... 20 

Monitor/a per a persones amb discapacitat ............................... 100 

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

Nutrició i dietètica ......................................................................... 20 ..................... 30 

Primers auxilis .............................................................................. 20 ..................... 30 

Psicomotricitat .............................................................................. 20 

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

Resolució de conflictes ................................................................. 20 ..................... 30  Nou! 

Sistemes alternatius de comunicació ........................................... 20 

Tallers de memòria ....................................................................... 20 

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

Tutela, curatela i incapacitació ..................................................... 20 

 

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 

 Dades estadístiques  

 Tipologies de limitacions recollides a la 

normativa  

 Classificació de barreres arquitectòniques  

 Classes d’accessibilitat  

 Paràmetres d’accessibilitat  

 Subvencions  

 Ajudes tècniques 

 

 

 

CONTINGUTS 

 L’expressió plàstica 

 Recursos plàstics relacionats amb un  

eix de treball: Festes tradicionals 

 Diferents materials per treballar 

 Capacitats plàstiques en funció de les discapacitats.  

Potencialitat i límits.  

 Estimulació dels sentits 

 

 

 

CONTINGUTS 

 L’aparell circulatori. Patologies més freqüents 

L’aparell respiratori. Patologies més freqüents 

 L’aparell digestiu. Patologies més freqüents 

 Malalties del fetge. Malalties del pàncrees 

 L’aparell renal. Patologies més freqüents 

 Sistema endocrí. Malalties i trasbals hormonal 

 Malalties de la boca. Malalties de l’esòfag. Tipus 

d’urgències i priorització. 

 

ANATOMIA, 

FORMACIÓ 

SOCIOSANITÀRIA 

20 

hores 

20 

hores 

 

ACTIVITATS 

PLÀSTIQUES  

 

ACCESSIBILITAT 

 I BARRERES 

ARQUITECTÒNIQUES 

 

20 

hores 
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CONTINGUTS 

 Concepte d’animació 

 Metodologia de l’animació 

 Potenciar la creativitat i l’expressió 

 Ambientació d’una jornada festiva 

 

 

 

CONTINGUTS 

 La discapacitat física. Causes, avaluació i 

rehabilitació 

 Patologies associades a la discapacitat física 

 La cura personal del discapacitat físic 

 L’autonomia del discapacitat físic: ajudes 

tècniques i barreres arquitectòniques 

 El discapacitat físic, la família i l’entorn 

 
 

 

 

CONTINGUTS 

 La discapacitat psíquica 

 Retard mental. Graus de retard mental 

 Malalties o trastorns que causen retard mental:  

 Síndrome de Down, paràlisi cerebral, autisme, ... 

 Organització i recursos en discapacitats psíquiques 

 Residència i Centre d’Atenció Especialitzada 

 Integració versus dinàmica d’exclusió 

 Afectivitat i sexualitat en persones amb discapacitat 

 El discapacitat psíquic, la família i l’entorn 

 

 

ANIMACIÓ 

SOCIO-

CULTURAL 

20 

hores 

ATENCIÓ 

INTEGRAL AL 

DISCAPACITAT 

FÍSIC 

20 

hores 

20 

hores 

ATENCIÓ 

INTEGRAL AL 

DISCAPACITAT 

PSÍQUIC 
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CONTINGUTS 

 Definició, origen i història de l’autisme i la psicosi 

 Causes de l’autisme i psicosi 

 Característiques de l’autisme 

 Autolesions i estereotips 

 Característiques de les psicosis 

 Metodologia general en autisme i psicosi 

 Dinàmiques de treball 

 Comunicació i recursos tècnics 

 

 

CONTINGUTS 

 Compres: llistes, establiments, ... 

 Cuina: Elaboració de menjars, recollida i neteja 

de la cuina, electrodomèstics quotidians, ... 

 Roba: Escollir-la, ús de la rentadora, ... 

 Llit: Escollir la roba del llit, fer el llit. 

 Bricolatge: Manteniment d’una casa, petites tasques. 

 Neteja: Treure la pols, escombrar, fregar, 

neteja del bany i la cuina. 

 Hàbits generals 

 

 
CONTINGUTS 

 Tècniques de comunicació i llenguatge 

 Llenguatge psicocorporal. La comunicació no 

verbal 

 Característiques específiques del discapacitat 

psíquic i la comunicació 

 Comunicació i discapacitats sensorials 

 Tècniques de relació afectiva. El llenguatge afectiu 

 Sistemes alternatius de comunicació 

 

COMUNICACIÓ I 

LLENGUATGE AMB 

DISCAPACITATS 

PSÍQUICS 

20 

hores 

20 

hores AUTISME I 

PSICOSI 

 20 

hores AUTONOMIA  

A CASA 
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CONTINGUTS 

 Prevenció i intervenció davant de la  

violència: intervenció verbal, intervenció 

farmacològica, aïllament, contenció física 

 Taller pràctic de contenció: Prevenció de danys 

físics en l’individu en crisi. Prevenció de danys físics en el  

personal que atén una crisi. Subjecció física de l’individu en crisi 

d’agressivitat. Tècniques de defensa davant l’agressió 

 

 

CONTINGUTS 

 Comunicació i llenguatge. 

 Llei serveis socials de Catalunya   

 Cures bàsiques i cures pal·liatives  

 Atenció a la persona amb discapacitat psíquica 

 Atenció a la persona amb discapacitat física 

 Alimentació i dietes  

 Psicopatologies   

 Fisioteràpia i rehabilitació  

 Procés de dol i acompanyament a la mort  

 Animació sociocultural i estimulativa 

 

 

CONTINGUTS 

 Trastorns psicològics 

 Característiques i mediació 

Diferenciar el límit entre conducta  alterada  

per trastorn psicològic i la conducta de la persona 

 Eines alternatives de resolució de conflictes 

 Intervenció conductual 

 Intervenció cognitiva 

 Anàlisi de casos 

CONTENCIÓ 

FÍSICA I 

EMOCIONAL 

20 

hores 

DISCAPACITAT I 

TRASTORN DE 

CONDUCTA 

20 

hores 

CUIDADOR/A  

DE PERSONES 

DEPENDENTS 

150 

hores 
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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. 

 

 

 

CONTINGUTS 

 Polítiques ocupacionals i discapacitat 

 Característiques actuals del mercat de treball 

 Rol de l’insertor laboral 

 Diagnòstic d’ocupabilitat 

 Orientació cap a la inserció laboral. Tècniques 

de recerca activa de feina. Itineraris personals 

d’inserció sociolaboral. 

 

 

 

 

CONTINGUTS 

 La planificació del treball: identificació  

d’obstacles 

 La gestió del temps 

 Organització de l’entorn laboral 

 Factors estressant: el treball, l’àmbit institucional i els professionals 

 L’esgotament  

 L’estrès 

 

INSERCIÓ 

LABORAL DE 

PERSONES AMB 

DISCAPACITAT 

LA CURA DEL 

PROFESSIONAL, 

LA PREVENCIÓ DE 

L’ESTRÈS 

20 

hores 

20 

hores 

ELS BENEFICIS 

DEL IOGA EN EL 

PROFESSIONAL 

20 

hores 
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CONTINGUTS 

 Sistema dactilològic 

 Vocabulari bàsic: números, dies de la setmana, 

mesos de l’any, colors, aliments, la casa, etc. 

 Les hores, frases de presentació, diàlegs bàsics 

 Introducció a les frases interrogatives, 

enunciatives, etc. 

 Comunicació no verbal I 

 Pautes de comunicació i introducció a la 

comunitat sorda 

 

 

 

CONTINGUTS 

 Dinàmica de grups 

 Comunicació i llenguatge 

 Anatomia i patologia. Formació sòciosanitària. 

 Atenció al discapacitat psíquic 

 Dietètica i nutrició.  

 Psicopatologia 

 Psicomotricitat. Continguts de fisioteràpia i rehabilitació 

 Atenció al discapacitat físic. Tallers de laborteràpia 

 

 

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  

20 

hores LLENGUA DE 

SIGNES 

CATALANA 

100 

hores MONITOR/A PER A 

PERSONES  AMB 

DISCAPACITAT 

 

20 

hores MUSICOTERÀPIA   

I ARTTERÀPIA 
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 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 

 

 

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 la persona sana 

 Necessitats nutritives i dietètiques segons els 

diferents problemes de salut: dentició, 

deglució, restrenyiment, diarrea, ... 

 Higiene alimentària. Conservació d’aliments. 

Toxiinfeccions d’origen alimentari 

 

 

CONTINGUTS 

 Introducció: PAS, valoració inicial,  

valoració secundària 

 Ferides, hemorràgies i shock 

 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 

 

 

 

PRIMERS 

AUXILIS 

20 

hores 

NUTRICIÓ I 

DIETÈTICA 

20 

hores 
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CONTINGUTS 

 Que és la psicomotricitat 

 Objectius de la psicomotricitat 

 La psicomotricitat aplicada dins l’ àmbit de les 

discapacitats. 

 Exercicis pràctics  

 El ritme i la dansa  

 
 

 

CONTINGUTS 

 L’evolució psicològica normal. Les  

funcions intel·lectuals. La memòria 

 Les psicopatologies. La malaltia mental 

 Fòbies 

 Trastorns: angoixa, obsessiu-complusiu, 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 

 

 

 

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 i tècniques per gestionar el conflicte 

 Anàlisi de casos 

 

PSICOMOTRI-

CITAT 

20 

hores 

PSICOPATOLOGIA 

DE L’ADULT  

20 

hores 

RESOLUCIÓ DE 

CONFLICTES 

20 

hores 
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CONTINGUTS 

 Comunicació i llenguatge 

 Què és un sistema alternatiu de  

comunicació 

 Sistemes amb ajuda i sense ajuda 

 Recursos comunicatius adaptats a situacions concretes. Comunicació no 

verbal 

 

 

CONTINGUTS 

 La memòria: tipus i funcionament 

 Percepció objectiva i subjectiva de la memòria 

 Tallers d’entrenament de la memòria. Gestió i  

organització d’un taller. 

 Recursos i tècniques per entrenar la memòria 

 

 

 

CONTINGUTS 

 Utilització de les ajudes tècniques per facilitar 

la realització de les A.V.D. 

 Realització de les tècniques corporals més útils 

 Mobilització de persones amb discapacitats.  

 Posició correcte 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 nostra esquena. Posicions correctes i incorrectes. Exercicis 

pràctics 

 El dolor d’esquena en el món del treball. Posicions inadequades. 

Dolor per motius repetitius 

 

TALLERS DE 

MEMÒRIA 

 

20 

hores 

SISTEMES 

ALTERNATIUS DE  

COMUNICACIÓ 

20 

hores 

TÈCNIQUES DE 

REHABILITACIÓ I 

MOBILITZACIÓ 

20 

hores 
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CONTINGUTS 

 Aspectes generals de la tutela 

 El procés d’incapacitació 

 La tutela. Les entitats tutelars. La tutela de 

l’administració 

 Obligacions i responsabilitats dels tutors 

 La curatela 

 El defensor judicial 

 Treball d’investigació 

 

 

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. 

 

TUTELA, 

CURATELA I 

INCAPACITACIÓ 

20 

hores 
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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”. 

 

 

 

 

 

  



 

 


