
RESUM FORMACIONS
2018

Millora i aprenentatge continu.
“Viure és aprendre”



Benvingut a casa teva

Resum Formacions
Fundació Vella Terra
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Resum de l’any
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Més que mai en l'entorn laboral d'avui en dia 
és molt important formar i desenvolupar les 
persones que treballen amb nosaltres.
Apostem per un model formatiu que situï els 
nostres centres en referents dins l’àmbit 
sociosanitari i d’atenció a les persones del 
nostre país.
Volem fer sentir bé els nostres col·laboradors 
a través del seu desenvolupament personal. Si 
ho aconseguim tindrem gent feliç, i el més 
important, compromesa amb el nostre 
projecte.  
Un bon Pla de formació ens ha d'ajudar a 
motivar i retenir al personal clau, 
així com atraure a nou personal qualificat: 
captació i desenvolupament de talents.

Formació continuada del personal.
Mitjans interns (Protocols i projectes 
interns es difonen per part del personal 
tècnic).
Mitjans externs (Determinades 
formacions i projectes son realitzats per 
empreses i professionals externs a la 
entitat).

A més totes les formacions compten amb una 
avaluació (enquesta de satisfacció i uns 
indicadors d’assoliment i transferència al lloc 
de treball).



Resum de l’any
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Número d’hores = 5.317 hores

Número de professionals = 646

Homes 166

Dones  480 



Un any de formació
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CURS: “ ERESS” Viu l’ètica a Fundació Vella Terra 
(Dignetik)

QUAN: 24 , 31 de  Gener  i 14  de Febrer del 2018

ON: Residència Mirador de Mataró

QUI: Eress

OBJECTIU: Prendre consciència de la importància de l’actitud i les 
virtuts professionals, del tipus de cuidatge que fa cadascú i de les 
possibilitats de millora personal.
• Potenciar mecanismes per ala definició d’espais de reflexió ètica 
segons els criteris establerts pel Comitè d’ètica de serveis socials de 
Catalunya.
• Donar eines metodològiques per a desenvolupar espais de reflexió 
ètica des de la metodologia de debat deliberatiu de dilemes.

ASSOLIMENTS:  Fonaments d'antropologia. Les necessitats de la 
persona
• Noció d'ètica. Història i tipus o Distinció entre ètica i moral o De 
l'ètica a l'ètica aplicada o Ètica cívica o Ètica personal o Ètica de les 
professions o Ètica de les organitzacions.
• Principis fonamentals de l'ètica aplicada o Autonomia-Vulnerabilitat 
o Justícia – Solidaritat o No maleficència – Integritat ; Beneficència –
finitud; Prudència – Sostenibilitat o Les virtuts i les actituds a l’ética.
• Naturalesa d'un Comitè d'ètica. Tipus de comitès o Què és un 
Comitè d'ètica o Tipus de Comitè o Sentit i funció d'un Comitè.
• El codi com a eina assistencial o Sentit i funció de codi ètic o Criteris 
i pautes (en relació a la persona atesa, entre els professionals, ètica 
de la organització, ètica i entorn social i familiar, ètica en la relació 
amb les administracions i altres entitats).
• Metodologia de la presa de decisions en equips interdisciplinaris o 
Que és una decisió, expectatives de la presa de decisions o els 
afectats.
• Debat Dialògic Metodologia per al debat des de l’ética.
• Anàlisi pràctica de casos d'ètica. Metodologia del cas o Plantejament 
de casos i Protocol per a la presa de decisions.

COMENTARIS: Ara ja es poden constituir els ERESS  i començar a 
reunir-se .

“Ha estat fantastic ! Ara a treballar el nou Codi Ètic! Comencen les 
enquestes.  Viu la Ètica a Fundació Vella Terra”.
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Atenció Telefónica”
(Marta Estadella)

QUAN: 25 de  Gener del 2018

ON: Serveis Centrals

QUI: Recepcions de’UDGs

OBJECTIU: 1.Importància de l'excel•lència en el 
contacte telefònic i tracte presencial (no existeix 
la “no comunicació”)
2.Components i elements clau de la conversa 
telefònica
3.Les 4 As: Atenció / Actitud / Adaptabilitat / Acció
4.Fases de la conversa telefònica
5.La corba de l'empipament: com manejar casos 
difícils i objeccions
6.Regles de cortesia i protocol en l'atenció 
telefònica (que es pot dir i que no es pot dir)
7.Resum: Decàleg per a l'excel•lència

ASSOLIMENTS: Què em portaré amb mi? Les 
habilitats més importants de cara a aconseguir 
l'excel•lència en el tracte telefònic, així com una 
guia del procés de conversa per dur a terme 
comunicacions eficaces i eficients. 

COMENTARIS: “Feia molts anys que no feia un 
curs així! Han posat en valor la nostra feina 
diaria”.
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CURS: “Renovació Legionel·la” (Altimir)

QUAN: 01 i 2 de Març del 2018

ON: Altimir

OBJECTIU: Actualizació normativa en la legislació nacional i 
autonòmica en relació amb la legionelosis, prevenció de 
riscos laborals i medi ambient.

ASSOLIMENTS: MÒDUL 1. Programa de manteniment 
higiènic-sanitari: Diagnòstic de situació. Programa d'actuació. 
Avaluació (2 h.)

MÒDUL 2: Aspectes tècnics i punts crítics a considerar per a 
la valoració del risc en instal·lacions susceptibles de 
proliferació de Legionel·la que constitueixen un risc emergent 
per la seva ubicació en espais públics (ex.: nebulitzadors) (2 
h.)

MODULO 3: Biocides i productes químics d'elecció en 
cadascuna de les instal·lacions de risc en les quals 
Legionel·la pot proliferar i disseminar-se (1 h.)

MODULO 4: Presa de mostres. Certificació i acreditació (1,5 
h.)

MODULO 5: Actualització sobre tècniques analítiques de 
detecció de Legionel·la: tècniques de detecció ràpida. (1 h.)

MODULO 6: Responsabilitats de les empreses de 
manteniment (1 h.)
Actualització normativa en la legislació nacional i autonòmica 
en relació amb legionel·losi, prevenció de riscos laborals i 
medi ambient. (1,5 h.)

COMENTARIS: Es imprescindible i es llei mantenir 
saludables els centres. 

Un any de formació
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CURS: “Liderant persones” (Olga 
Milian)

QUAN: 1 Sssió mensual de febrer a Juny 
2018

ON: SSCC

QUÍ: Direccions d’UDG

OBJECTIU: Tant important és donar un bon 
servei  als nostres residents com fer una bona 
gestió de les persones que formen part dels 
nostres equips. Acompanyar-les i 
desenvolupar-les és clau pel futur de les 
nostres residències.

ASSOLIMENTS:

Aquest recorregut ha estat format per 5 
sessions

• Lideratge i gestió
• Comunicació efectiva
• Gestió del canvi
• Gestió d’equips
• Lideratge i gestió de confiança

COMENTARIS: Han estat les primeres bases 
per construir el model de Lideratge de FVT i 
Grup VL. Les direccions de les UdG han 
experimentat des de la pràctica i la posada en 
comú d’experiències. Ha estat a més, un 
espai per compartir synergies.
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CURS: “Cuidando a los cuidadores”
(Lorena Fuentes)

QUAN: 22de febrer al  19 d’abril del 2018

ON: Residència Sant Martí

QUI: Equip Auxiliar

OBJECTIU: Adquirir estratègies per a 
conèixer millor les seves necessitats i per a 
vèncer les barreres que li impedeixen satisfer-
les. Lorena Fuentes ens aporta pautes 
pràctiques i realistes que puguin adaptar-se al 
dia a dia del cuidador.

ASSOLIMENTS:
El Programa de Promoció de la Salut 
Emocional “Cuidant als que Cuiden” té els 
següents objectius generals:
• Promoure la salut i reduir el malestar 

psicològic, facilitant l'expressió i elaboració 
saludable de les seves emocions.

• Millorar el suport social entre 
treballadors/as com a eina per a pal·liar els 
efectes adversos del desgast emocional i 
l'estrès.

• Desenvolupar recursos d'afrontament per a 
situacions difícils.

• Augmentar la sensació de benestar 
mitjançant la satisfacció de les necessitats 
emocionals bàsiques (cura, protecció, 
estima, pertinença…). 

Contingut:
• Benvinguda grupal i dinàmica de 

presentació
• Desenvolupament i recollides de 

dinàmiques:
• Conativa
• Cognitiva
• Emocional
• Comiat i segell emocional grupal.

COMENTARIS:. “Vam arribar com un grup de 
professionals, vam sortir com un equip”.
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CURS: “Com afrontar una inspecció 
de cuina a una residencia”

QUAN: 07/03/2018  CESNUT NUTRICIÓ.

ON: SSCC

QUI: RHs de totes les cuines pròpies

OBJECTIU: Detectar les àreas de millora en 
la higiène de les cuines de la residencia y 
iactuar davnt d’ una inspecció.

ASSOLIMENTS: Conèixer la documentació 
que s’ha de presentar, com guardar-la i 
mantenir-la actualitzada. Recordar els 
protocolos de qualitat,  els controle de pesos i 
els controls de muestres.

COMENTARIS: Aquesta formació ens ha 
donat seguretat en la nostra feina. Ha estat 
molt pràctica i concreta.



Un any de formació

11

CURS: “Entrevistar en VL i FVT ” 
(Ana León)

QUAN:  11  i 17 /04/2018

ON: SSCC

QUI: CAD, CASI, RHS

OBJECTIU:  Aquesta formació t’ajudarà a 
reforçar els aspectes d’una bona entrevista de 
feina  i a mantenir la mirada de grup en tots 
els processos de selecció.  Serà un espai per 
construir una forma homogènia  d’entrevistar i 
de captar talent.

ASSOLIMENTS: Les parts i l’estructura de 
l’entrevista de feina.
• Avantatges de treballar a Grup VL i FVT –

Vendre Grup / formació / Pla de carrera.
• Entrenarem activament entrevistas, 

pendrem consciencia de l’actitud d’escolta 
activa.

• Protecció de dades en el procès de 
selecció.

• La capacitat de prendre decisions de 
manera objectiva- la búsqueda d’incidents 
crítics.

• Treballarem plantilles que ens ajudaràn a 
recolçar el procès de selecció.

COMENTARIS:.”Ha estat la primera vegada 
que hem fet un curs com aquest. Quan 
tinguem Fundata podrem anar un pas més 
endavant. Com a grup podrem tenir  sempre 
candidats validats i complr  amb el REPD”.
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CURS: “Higiene Alimentaria per 
personal d'Office –(ALTIMIR)

QUAN: 27/03/2018 27/03/2018 

ON: Mas Sauró

QUI: Monitors menjador Mas Sauró “

OBJECTIU: Aquesta formació t’ajudarà a 
conèixer els conceptes bàsics a l’hora de 
donar el servei d’esmorzars, dinars, berenars 
i/o sopars al centre.

ASSOLIMENTS:
1-Nocions bàsiques i genèriques d’higiene i 
seguretat alimentaria.
2-Normes bàsiques d’higiene del personal.
3-Importància de la higiene i seguretat 
alimentària en aquest tram final del menjar.
4-Controls de temperatures,plans de neteja, 
enmagatzematge dels productes químics...
5-Registres d’autocontrol.

COMENTARIS: A 2019 serà l’ RHS del centre 
qui donarà aquesta capacitació  a les noves 
incorporacions als centres.
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CURS: “DCM Básico  i  Avançat”

QUAN: 18/04/2018 02/07/2018 20/04/2018 
04/07/2018 

ON: Alzheimer Catalunya

OBJECTIU: Adquirir els coneixements bàsics per a 
dissenyar i implementar un projecte de DCM que 
permeti desenvolupar el model d'Atenció centrada 
en la persona en el centre assistencial.

ASSOLIMENTS: Adquirir els coneixements 
necessaris per a dissenyar i implementar un 
projecte de DCM que permeti desenvolupar el 
model d'Atenció centrada en la persona en el centre 
assistencial. Identificar els punts forts del lideratge, 
poder i autoritat del mapeador triat per a promoure 
el canvi dins de la pròpia organització, així com els 
seus punts febles. Conèixer que és un equip 
de mapeadores , com es transmet la tasca 
dels mapeadores i quals són les seves funcions en 
l'organització. Ajudar en la reflexió i anticicpar-se als 
conflictes de rol dels treballadors.

COMENTARIS:. Ja tenim 8 mapeadors al grup i a 
mes,hi ha personal auxiliar format en DCM.
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CURS: “Simulacro Evacuación”

QUAN: Segon trimestre de l’any

ON: Tots els centres

QUI: Tots els professionals

OBJECTIU:. Formació a los equipos de 
Primera intervención i Bombers de com 
realizar evacuacions i primers auxilis

ASSOLIMENTS:Saber evauar eficaçment 
els centres, personal i residents.

COMENTARIS: complim amb les PAUS i la 
Llei
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CURS: “ACP i Libera Care” (Raquel Calatayud)

QUAN: Tot l’any /2- 3 sessions per centre

ON: Totes les UDG

QUI:  Equip promotor. 

OBJECTIU: Dotar de més base a l'equip promotor que dins de cada centre són els 
responsables de baixar la ACP als equips de Gerocultores. Durant la formació l'equip 
rebrà l'eina de la revisió participativa, aprenderan a utilitzar-la per a confeccionar el 
seu full de ruta amb els equips. També realçaran el seguiment i la metodologiaper a 
arribar a 0 contencions en cada centre, amb el model Allibera Care.

ASSOLIMENTS: Plantejar l'Atenció Centrada en la Persona com un canvi de 
paradigma social necessari per a adaptar-nos a un nou perfil de persona usuària i 
famílies actuals. Perquè ara i en què consisteix el canvi.
• Presentar la filosofia d'atenció integral i centrada en la persona des d'una 
perspectiva pràctica i realista.
• Entendre l'Atenció Centrada a la Persona com un canvi personal i individual de 
cada professional en la relació amb les persones.
• Aportar entusiasme i motivació als equips per a dur a terme una transformació en la 
metodologia d'atenció on la persona usuària si situa en una esfera central.
• Facilitar tècniques i instruments facilitadors de la intervenció personalitzada i 
orientada a la persona.
- Reflexió sobre el canvi de paradigma social i la necessitat d'adaptar l'actual 
model biopsicosocial a la realitat de la persona usuària actual.
- Definició i principis de l'Atenció Integral Centrada en la Persona. El que és i no és 
l'atenció centrada en la persona.
- Proposta organitzativa per a una implantació d'èxit.
- Instruments per a conèixer a la persona.
- El paper de la família i entorn.
- Readaptant rols i orientacions dels diferents perfils professionals en un centre 
d'atenció a majors.
- Aspectes ambientals com complement necessari en l'aplicació d'un model d'Atenció 
Centrat en la Persona.
- La comunicació interna i externa com a instrument fonamental per a la divulgació 
d'una forma diferent de cuidar a les persones.

COMENTARIS:. Cada UdG porta el seu ritme en l’adaptació a la ACP. La ACP es 
una nova mirada a ls centres.
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CURS: “Supervisions Tutelas” 
(Cristina Paez)

QUAN: Segon – tercer trimestre de 
l’any

ON: SSCC

QUI: Equip de Tuteles

OBJECTIU:. Supervisió de casos de 
tuteles. Aprenentatge per tenir eines per 
afrontar els casos de tutekes.

ASSOLIMENTS: Apendre a entendre 
aspectes relacionats amb la tasca de les 
personasque treballen a tutelas de FVT. 

COMENTARIS: “Hem après a que  ens 
manca comunicació i hem d’establir nous 
Canals”.
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CURS: “Seminari Alimentació Textura Modificada ”

QUAN:    1 de Juny 2018

ON:  Mont Sant Benet

QUI:  Cuiners cuina propia ( SM i CS) 

OBJECTIU: Fer un tastet  i aprendre mes sobre la Textura modificada i com fer un millor 
emplatat.

ASSOLIMENTS: Fundació Alícia realitza un seminari tècnic entorn l’alimentació de textura 
modificada on els assistents podran aprofundir coneixements en aquest àmbit. Jornada 
acotada a 25 assistents, per garantir l’aprenentatge tant de la part teòrica com de la pràctica, 
fomentant l’intercanvi d’experiències mitjançant dinàmiques de grup. S’abordaran des de les 
característiques bàsiques d’aquesta alimentació, fins les diferents progressions possibles (fàcil 
masticació, triturada, disfàgia...) i els processos culinaris relacionats, amb l’objectiu de millorar-
ne la seva acceptació. 
• 08:45 Arribada i recollida de la documentació. 09:00 Benvinguda, presentació de la jornada.
• 09:15 Sessió 1a (teòrica) Procés d’envelliment i altres situacions, alimentació i textura 

modificada: Característiques dels comensals i de l’alimentació de textura modificada 
(quantitat, sabor, textura, presentació i valor nutricional). Sessió 1b (dinàmica) Intercanvi 
d’experiències: fins a on arribem als nostre centres? 10:00 Sessió 2 (teòrica). Abordatge 
dels principals aspectes a tenir en compte a l’hora de preparar menús de textura modificada. 
La progressió en la modificació de textures. 10:30 Pausa - cafè 11:00 Sessió 3 (teòrico-
demostrativa) El procés de la cuina triturada, des de la planificació al servei, passant per la 
tria d’ingredients, l’elaboració i la presentació.

• 12:30 Sessió 4 (teòrico-demostrativa) Recursos i estratègies per a la restauració col·lectiva: 
ús de texturitzants/gelificants, ús de motlles, utensilis i tècniques d’emplatat, organització del 
servei. 

• 13:00 Sessió 5 (teòrico-demostrativa) La disfàgia i les consideracions específiques a tenir en 
compte a la cuina. 

• 14:00 Dinar 
• 15:00 Sessió 6a (pràctica) Dinàmica per grups: adaptació teòrica d’un menú basal a una 

situació concreta que requereixi modificació de la textura. Sessió 6b (pràctica) Elaboració de 
la proposta definida. 

• 16:30 Sessió 7 Presentació i discussió de les propostes per part de cada grup. 
• 17:00 Conclusions de la jornada i cloenda.

COMENTARIS:. Montse Pascual i en Omar van gaudir d’una jornada que pretenia fer un tastet 
del que serà el curs de la dieta texturitzada amb Altimir. Curs on la Montse farà també de 
facilitadora.
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CURS: “De la queixa a la proposta: la relació en els equips”

QUAN:18/05/2018 01/06/2018 15/06/2018 01/06/2018 

ON:  MS

OBJECTIU:. Es presenta una proposta de taller basada en la metodologia coaching i seguint 
els principis de desenvolupament organitzatiu amb un emfasis sistèmic en l’apropament, es a 
dir, que treballem amb el tot i entenent que tothom es co-responsable de la situació que es viu. 
Els sistemes en conflicte, generalment, són sistemes que han après de relacionar-se des de la
queixa i amb una mirada cap a fora, focalitzant-se en la demanda que són els altres els que han
de canviar, i no mirant que pot fer cadascú per millorar el sistema creat.
Les persones ens movem des de la nostra realitat, és inevitable

ASSOLIMENTS: La proposta es entrenar-nos per obrir la possibilitat d’altres realitats i aprendre 
a moure’ns des de la diferència.

El taller ofereix la possibilitat de viatjar des del
1. El Jo i que necessito: ENTENDRE I DEMANAR
2. I els altres que també tenen necessitats i puc fer alguna per ells - VEURE i OFERIR
3. TOTS fem un sistema – que puc fer jo per transformar-lo COMPROMIS i ACORDAR
4. Que ha passat? Indicadors de seguiment i canvi des del compromisos
Les persones no les podem fer canviar, nomes poden fer-hi si així ho desitgen. Trobar el 
motor
intern de canvi es un dels objectius, per poder desenvolupar-se posteriorment.
Espai pre-taller:
• Observació de reunions i espais que es considerin representatius d’espais de treball
per tenir una visió general del sistema i entendre des d’on es mouen.
• Resposta a un breu qüestionari per part dels participants.

COMENTARIS: S’ha construit de manera conjunta la roda de competencies de MS. L’any 
vinent materialitzarem la consecució de les mateixes.
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CURS: “Protocol d’assetjament / Creació comissions” (Criteria _ Madem 
Castillo).

QUAN: Juliol 2018

ON: SSCC

QUI: Membres de les comissions del les UDGs

OBJECTIU:

Facilitar recursos per a comprendre l'abast de les situacions d'assetjament en totes les 
seves
perspectives.
-Identificar les responsabilitats i funcions dels diferents rols en el procés
preventiu/investigatiu.
-Conèixer el procediment intern (protocol) i com es duen a terme cadascuna de les fases
-Prendre consciència de les competències necessàries en el procés d'acolliment, 
assessoria, recerca i presa de decisions.

ASSOLIMENTS:.
1. Breu repàs de marc normatiu i legal.
2. Conceptualització i tipologia de l'assetjament: sexual, per raó de sexe, moral i altres
formes de discriminació.
3. Context en el qual es desenvolupa i les seves conseqüències.
Principals dificultats personals i en l'àmbit de la comunicació. Com
minimitzar-les.
4. Mesures per a la prevenció i tractament.
-Responsabilitats de l'empresa i persones treballadores.
- Procediment intern: protocol()
- El procés de recerca.
- L'informe de la comissió.

Al llarg de la sessió es poden consensuar les millores que es cregui convenient introduir.
Aconseguir l'efectiva igualtat d'oportunitats en la nostra organització. Realització d'un 
DAFO mitjançant dinàmica grupal.

COMENTARIS : Ja tenim formada la nova Comisió d’igualtat i d’assetjament de FVT, 
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CURS: “ Dieta Texturitzada” (Altimir i Montserrat Pascual (Residència SM) 

QUAN: Juny / Setembre2018

ON: Cuina de PB

QUI: Professionals de cuina de cuines pròpies, 

OBJECTIU:. Amb aquesta formació volem donar un pas endavant i homogeneïtzar la dieta 
texturitzada en les residències en les que tenim cuina pròpia.  També serà un espai on tot el 
personal de cuina dels centres podran compartir i créixer com a professionals.

ASSOLIMENTS:El programa consta d’un mòdul bàsic i un mòdul avançat que a la vegada, consta 
d’una part teòrica i una part pràctica, en la mesura del possible les persones han de passar pels dos 
cursos.
Introduint i recordant principis bàsics:
Mòdul teòric (3 h)
1. Introducció a la importància de la dieta texturitzada.
• Requeriments nutricionals.
• Beneficis respecte les altres dietes.
2. Determinació de les condicions inicials i revisió.
• Higienico-sanitàries.
• De compliment de la normativa sanitària.
• D’equilibri qualitatiu (nutricional).
• D’equilibri quantitatiu (gramatges).
Mòdul pràctic (4 h)
1. Utensilis i ingredients.
2. Càlcul de racions.
3. Elaboració i cuinat.
4. Presentació i emplatat.
Curs Avançat ( Part II):
Mòdul Teròric (3h)
1. Texturitzats base.
•Llegums amb salses.
•Cereals / tubercles amb salses.
•Verdures amb salses.
•Carns amb salses.
•Peixos amb salses.
•Fruites amb salses.
2. Receptes tradicionals.
•Llenties estofades.
•Canelons.
•Escudella i carn d’olla.
•Etc. 

COMENTARIS: Hem disfrutat i hem après que en el dia a dia , la textura modificada i un bon 
empletat es la diferencia per una bona dieta en els nostres usuaris. Posarem enmarxa un concurs 
de fotografia en 2019.
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CURS: “Com afrontar inspeccions en el sector de les residencies de Gent Gran”
(Natalia Olmo )

QUAN: Setembre 2018

ON: SSCC

QUI: Direccions de les UdG.

OBJECTIU:
• Adquirir coneixements que permetin afrontar les inspeccions com a oportunitats de millora.
• Conèixer la normativa aplicable a les inspeccions, els límits i requisits de  l’actuació inspectora de 

forma que no es posi en risc la organització.
• Establir las bases per tal que cada centre pugui establir un protocol d’inspecció que permeti 

actuar de forma comú.
• Explicar les fases i els terminis d'un procediment sancionador incoat pel servei d'inspecció i 

registre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
• Facilitar una check-list pràctic fonamentat en casos reals, dels principals aspectes que han sigut 

motiu de sanció en els darrers anys pel servei d'inspecció i registre del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies.

ASSOLIMENTS:.
Check-list pràctic de casos reals que han sigut sancionats pel Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies.
El procediment administratiu sancionador en l'àmbit de la Llei 12/2007, de Serveis Socials de 
Catalunya.
El control administratiu de la prestació de Serveis socials: Autorització, acreditació, inspecció i 
financiació.
Preparats per la inspecció:
• Abans de la inspecció
• Treball en equip
• Avaluacions internes
Durant la inspecció:
• Els drets de l’inspeccionat
• Les obligacions de l’inspector
• Qui atén a l’inspector?
• Quina documentació mostrar?
• Inspecció in situ i citacions.
• L’ acta d’inspecció
Després de la inspecció.
• Actuació "en grup". El protocol d’ inspecció

COMENTARIS : Ha estat un curs de molta utilitat i ha donat bones bases per a les direccions dels 
centres a l’hora de actuar davant d’una inspecció. Aquesr curs formarà part del itinerari per a 
direccions i Talents pol.
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CURS: “ Protocol d’assetjament”- (Ana León)

QUAN: Oct/ Nov/ Dic 2018

ON: Totes les UDG de FVT

QUI: Tot els professionals

OBJECTIU:. Donar a conèixer el protocol d’assetjametnt i
el procediment d’actuació en cas de detecció de casos en alguna de les UDG, així com 
sensibilitzar en materia d’igualtat.

ASSOLIMENTS: Hem format a tota la plantilla.

COMENTARIS: 2019 serà l’any de parlar d’igualtat , la formació del protocol
ha estat un preambul i una primera sensibilitazzció en Igualtat.
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CURS: “Formació PAIV” (Miguel Sagredo)

QUAN: Setembre – Octubre 2018

ON: SSCC

QUI:  Direccions  i CPVs de les UdG.

OBJECTIU: CÓM AJUDAR A PROPOSSAR …” PROJECTES DE VIDA “…..

ASSOLIMENTS:

1. Teràpia de sentit de vida. La Granja de la felicitat . Estat benestar. Envelliment actiu. El major 
robust….
2. Dimensions en persona , llibertat, felicitat , consciència , bé
3. Qualitat de Vida en persona, dimensió física & espiritual.
4. Conducta en persona, determinada o condicionada.
5. Capacitats o intel·ligències en persona, diferencia capacitats i habilitats.
6. Valors en la persona .
7. Fortaleses en la persona .
8. Mètodes per a quantificar …sentit de vida en persones …..PIL ( test )
9. Teoria del dèficit …..ingrés en Residències o CD.
10. Què és un PROJECTE DE VIDA .

10.1 Homo faber .
10.2 Homo amans .
10.3 Homo patiens.

11. Testament de sentit de vida en majors .
12. Activitats amb sentit.
13. Frustració en persona : F=S-P
14. Com sortir del buit existencial.
15. Teràpia de sentit és individual o col·lectiva ?
16. Aptituds i Actituds , empatia.

COMENTARIS :  Desprès del curs de 12 h de durada, CPVs i direccions van realitzar una sessió 
de treball amb l’objectiu de millorar els actuals PAIVs als centres.Una de les dificutats comuns es 
el nivell de deteriorament cogitiu de molts dels usuaris dels centres.
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CURS: “Projecte sexualitat  i Manual de bones pratiques”
(Gemma Deulofeu)

QUAN: Septembre _ Novembre 2018

ON: MVT –MS .

QUI: Monitors centres de discapacitat.

OBJECTIU:. Formació als monitors de la residencia Mas Vella Terra en heines per 
poder donar autonomia, habits d'higiene, i altres recursos referents amb temes de 
sexualitat, en els residents (nois i noies) de la la residencia de Gurb. La segona part 
serà la creació d'un manual de bones practiques i arrel de això, els monitors ja podràn 
donar formació als residents. Objectiu: Capacitar, tant a nivel  de recursos i suports, 
com de marcs de reflexió en l’abordatge de la salut sexual de les persones amb 
discapacitat.

ASSOLIMENTS:
1- Marc Justificatiu ètic , legal, de salut i social en l’abordatge inicial de la sexualitat 
(Mites, Drets sexuals, Disfuncions sexuals, Diversitat sexual)
2- Estratègies de avaluació de necessitats i de suport dirigides a les persones amb 
discapacitat i a les famílies
3- Conductes sexuals socialment inapropiades i  parafílies
4- Perspectiva de la víctima. Capacitat de consentir
Metodologia:  Audiovisuals, Role Playing, Dinàmica de grups, Estudi de casos

COMENTARIS: S’han posat les bases i en comú les bones practiques en aspectes  de 
sexualtat amb els usuaris dels dels dos centres.
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CURS: “ PCC / MACA” – Grup 
Pilot (EUIT)

QUAN: Oct 2018- Maig 2019

ON: SSCC

QUÍ: Grup pilot directors, CADs , RHS i 
determitats professionals tècnics en funció del 
mòdul.

OBJECTIU: Especialitzar diferents UDGs en 
l’atenció al PCC / MACA

ASSOLIMENTS: Conceptes generals
Envelliment de la població, esperança de vida i 
epidemiologia de la cronicitat.
Patologia crònica amb més prevalença i 
síndromes geriàtrics.
Conceptes generals del Pacient Crònic 
Complex (PCC), Model d’Atenció a la 
Cronicitat Avançada (MACA).

COMENTARIS : Durant  aquest grup Pilot es 
revisarà el temari i durada de cadasqun dels 
diferents mòduls , l’idoneitat dels continguts i 
es donarà continuitat any rera any formant part 
de la formació continuada de FVT.
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CURS: “Expert en Validació” (Fundació Relay)

QUAN: Dsembre 2018 – Setembre 2019

ON: ACRA

QUI: Àngel Acevedo.

OBJECTIU:.  ACRA i l'Assoc. Relay presenten la VF/Validation® a Espanya, un 
programa formatiu de 9 mesos d'estudi que capacita a administradors i professionals de 
l'atenció directa en els fonaments de la validació.

A partir d'una formació semipresencial, el professional estudia els fonaments psicològics 
i pot classificar els comportaments de les persones grans desorientades en les seves 
quatre etapes progressives de resolució.

Els objectius generals del títol són:

• Conèixer el desenvolupament del Mètode VF/Validation® en persones grans 
desorientades.

• Adquirir habilitats per poder aplicar les tècniques de resolució en cadascuna de les 
etapes i fases de suport.

Les competències transversals són:

• Estudiar els fonaments teòrics de la validació a partir de la psicologia conductista, 
analítica i humanista (S. Freud, I. Erikson, A. Maslow, C. Rogers, J. Piaget,...)

• Establir i integrar els principis de la validació en les diferents fases de resolució 
segons les etapes.

ASSOLIMENTS:
El Mètode de Validació és internacional i els professionals que desitgin obtenir el títol 
certificat el poden aconseguir a partir dels cursos de formació que els proporciona 
l'Associació Relay a Espanya.

COMENTARIS: Arrel d’aquest titol de Postgrau, l’Àngel Acevedo farà la formació a la 
resta de Psicòlegs dels centres de FVT.



Gràcies!
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