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Una de les prioritats de Dipsalut és facilitar l’actualització de coneixements i 
competències als professionals que interveniu en salut pública i acció soci-
al. Formar-se de manera continuada és clau per millorar el disseny, la imple-
mentació i l’avaluació de les polítiques i actuacions en aquests grans àmbits. 
Per aquest motiu posem a la vostra disposició una àmplia oferta de cursos 
impartits per professionals especialitzats/des. Aquests cursos són  gratuïts i 
adaptats a diferents perfils, i se centren en els requeriments —cada vegada més 
amplis i diversos— del món municipal. 

En aquesta edició del Catàleg, corresponent al segon semestre del 2021, hi tro-
bareu propostes que incorporen algunes de les temàtiques més actuals i emer-
gents, com: les polítiques d’igualtat dins l’entorn de treball de l’administració 
pública, els processos de trànsit en la infància i adolescència trans*, les cures 
a les organitzacions de serveis socials i la comunicació no violenta. També or-
ganitzarem una jornada monogràfica sobre els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible amb la finalitat de compartir experiències sobre la seva implemen-
tació al món local. 

A banda d’aquestes novetats, es continuem oferint les formacions ja consolida-
des en salut ambiental, com la prevenció de la legionel·losi, la qualitat de l’aigua 
de consum humà, la salubritat de les piscines o la seguretat alimentària. En la 
mateixa línia, des de l’àmbit de la promoció de la salut, el benestar i l’acció social 
mantenim els cursos sobre primers auxilis psicològics, sobre com utilitzar els 
desfibril·ladors de la xarxa del «Girona, territori cardioprotegit», així com els de 
prevenció de maltractaments i abusos, suport a víctimes de violència masclista, 
diversitat de gènere, llenguatge inclusiu i els relatius a com afrontar la discrimi-
nació LGTBI+.

Atesa la bona acollida de l’edició anterior, continuem programant les formaci-
ons  per una mirada interseccional pràctica a la intervenció social i la gestió de 
les emocions en aquests temps tan difícils.

Es tracta, doncs, d’una àmplia oferta formativa, amb l’objectiu d’acompanyar als 
equips de professionals del món local en les seves tasques diàries, atenent a 
necessitats i expectatives identificades.

Us convidem, doncs, a dedicar una estona a la consulta d’aquest nou programa 
per tal de trobar aquells cursos que més s’ajustin als vostres àmbits d’actuació 
i interessos. I us demanem que contacteu amb nosaltres davant de qualsevol 
dubte o suggeriment.

 

Maria Puig i Ferrer
Presidenta de Dipsalut

PRESENTACIÓ  
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Accions formatives dirigides a donar suport a les ac-
tuacions dels municipis destinades a preservar la salut 
davant d’agents físics, químics o biològics presents en 
el marc en el qual es desenvolupa la vida de la població.

Amb aquesta oferta formativa volem dotar les persones 
professionals de l’àmbit de la política i la promoció de la 
salut d’eines per a l’actualització dels coneixements i la 
creació de xarxes relacionals que permetin una millora 
global de les actuacions.

També oferim accions formatives adreçades a profes-
sionals de serveis socials de les administracions locals i 
d’entitats per tal d’afavorir l’adquisició de competències 
i l’actualització de coneixements, amb l’objectiu de donar 
suport en l’exercici de les funcions professionals i millo-
rar la prestació de serveis de la demarcació.

Dipsalut ofereix, dins del marc del programa «Girona, te-
rritori cardioprotegit», la formació en suport vital bàsic 
(SVB) i desfibril·lació externa automàtica (DEA).

SALUT 
AMBIENTAL

PROMOCIÓ DE LA 
SALUT I ACCIÓ 
SOCIAL

DESFIBRIL·LADORS

Informació 
pràctica

Àmbits de formació

En el marc del Catàleg de serveis de l’organisme es desenvolupen diverses 
accions formatives que acompanyen diferents programes dels àmbits de la 
salut ambiental, promoció de la salut i el benestar, acció social i desfibril·la-
dors.
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Lloc dels cursos

La majoria de cursos es faran en línia a través de la plataforma Moodle de 
Dipsalut, Zoom o bé Snackson.

Els cursos en suport vital bàsic i desfibril·lació externa automàtica a Girona 
es faran a PREVINT-CARDIOSOS  Carrer Ibèria, 4 - 17005 Girona  i PARC 
TECNOLÒGIC DE LA UDG  Carrer Pic de Peguera, 11 - 17003 Girona.

Inscripció als cursos

El període d’inscripcions comença el 15 de setembre de 2021 i acaba l’1 
d’octubre o quan es cobreixin les places.
Les inscripcions es fan a través de la web de Dipsalut (www.dipsalut.cat).

Formació gratuïta

Els cursos són totalment gratuïts per als alumnes. 

Nombre de places

El nombre de places és limitat i es concediran per perfil professional. En 
cas que hi hagi molta demanda i que una mateixa empresa hagi sol·licitat 
diverses inscripcions, es limitarà el nombre màxim de persones inscrites per 
organització per diversificar-ne la demanda.

En tots els casos es donarà prioritat a les persones que provenen dels ens 
locals de la demarcació de Girona, sempre que facin la inscripció dins el 
termini previst.

INFORMACIÓ
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Baixes

És molt important que, en cas que feu la inscripció a un curs i no pugueu as-
sistir-hi, ens ho comuniqueu com més aviat millor a formacio@dipsalut.cat 
per poder cobrir la plaça.

Anul·lació de cursos

Dipsalut es reserva el dret d’anul·lar qualsevol curs si el nombre de persones 
inscrites no arriba a la xifra mínima establerta segons el seu criteri.

Sistema d’avaluació

L’assistència és obligatòria al 100 % i cal mostrar una actitud positiva durant 
el curs. Es farà una prova d’avaluació escrita, si escau.

Servei de traducció al llenguatge de signes

Les persones interessades a participar en un curs que necessiteu traducció 
al llenguatge de signes, una vegada feta la inscripció ens podeu sol·licitar 
aquest servei enviant un correu electrònic a formacio@dipsalut.cat.

INFORMACIÓ
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Novembre 2021

Desembre 2021

Octubre 2021

1 2 3 4 5
 F3309c  F3309c  F3309c  F3309c  F3309c
 F1103av  F1103av  F1103av  F2208m  F2208m
 F2208m  F2208m  F2208m
 F3312c  F3313a

6 7 8 9 10 11 12
 F3309c  F2208m  F2208m  F106v  F106v  F2208m  F2208m
 F2208m  F2208m  F2208m

 F3313a

13 14 15 16 17 18 19
 F2208m  F2211m  F2228b  F2211m  F2230a

 F2230a

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
 F101an  F1102ab  F101an  F1103au  F101an

 F2229a  F3321a  F3321a
 F2229a

11 12 13 14 15 16 17
 F101an  F1103au  F101an
 F2229a  F3322a  F3322a

 F2229a

18 19 20 21 22 23 24
 F101an  F3309c  F1105aq  F3309c  F3309c  F3309c  F3309c
 F3309c  F2210o  F3309c  F2210o  F1103au
 F2210o  F3302f  F3322a  F3302f  F3322a

 F2229a

25 26 27 28 29 30 31
 F3309c  F3309c  F3309c  F3309c  F3309c  F3309c  F3309c
 F2230c  F2230c  F2230c  F3322a  F2230c  F2230c  F2230c
 F3311b  F3302f  F2229a  F2230c

 F3311b

CALENDARI
CURSOS DE SALUT AMBIENTAL  
I PROMOCIÓ I ACCIÓ SOCIAL

1 2 3 4 5 6 7
 F3309c
 F2230c

 F3309c
 F2230c

 F3309c
 F3312b

 F3309c
 F2230c

 F1105ar
 F2230c

 F3309c
 F2230c

 F3309c
 F2230c

 F2226c  F2230c  F2226c  F3313a
 F2226c

8 9 10 11 12 13 14
 F3308d  F3306d  F3308d  F3306d  F3308d  F3309c  F3309c
 F3309c  F3309c  F3309c  F3309c  F3309c  F2208m  F2208m
 F2208m  F212i  F1108z  F212i  F212i  F2230c  F2230c
 F2230c  F2208m  F2208m  F2208m  F2208m

 F2230c  F2230c  F2230c  F2230c

15 16 17 18 19 20 21
 F106u  F3306d  F3309c  F3306d  F3308d  F3309c  F3309c
 F3309c  F106u  F202z  F3309c  F3309c  F2208m  F2208m
 F202z  F3309c  F2208m  F2208m  F2208m  F2225c  F2225c
 F2208m  F2208m  F2230c  F2224c  F2224c
 F2230c  F2230c  F2224c  F2225c  F2225c
 F2225c  F2225c  F2225c  F3313a
 F3311c  F3311c

22 23 24 25 26 27 28
 F101ao  F101ao  F101ao  F101ao  F101ao  F3309c  F3309c
 F3309c  F3306d  F3309c  F3309c  F3309c  F2208m  F2208m
 F202z  F3309c  F202z  F2208m  F2208m
 F2208m  F2208m  F2208m  F3313a  F3310c
 F2225c  F3310c
 F3310c

29 30
 F101ao  F3306d
 F3309c  F3309c
 F2208m  F2208m

*  F2227c     Curs En línia obert fins al juny de 2022
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1 2 3 4 5
 F5604cn  F5404bv

6 7 8 9 10 11 12
 F5404bw

13 14 15 16 17 18 19
 F5904gy  F5404bx  F5604co

20 21 22 23 24 25 26
 F5904gz  F5904gy

27 28 29 30 31

1 2 3
 F5404bn

4 5 6 7 8 9 10
 F5604ck  F5429b  F5430a  F5904gr

11 12 13 14 15 16 17
 F5604cl  F5404bo  F5421c

 F5904gs

18 19 20 21 22 23 24
 F5425f  F5904gt  F5430b  F5404bp

25 26 27 28 29 30 31
 F5427b  F5604cll  F5406c

Novembre 2021

Desembre 2021

Octubre 2021

CALENDARI
CURSOS DE FORMACIÓ  
PER A L’ÚS DEL DEA 

1 2 3 4 5 6 7
 F5904gu  F5423e  F5404bq

8 9 10 11 12 13 14
 F5404br  F5431a  F5604cm  F5904gv

15 16 17 18 19 20 21
 F5404bs  F5429c  F5423f  F5904gw

22 23 24 25 26 27 28
 F5404bt  F5406d  F5404bu

29 30
 F5904gx
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CURSOS DE FORMACIÓ DE SALUT AMBIENTAL 
 F101: Curs de gestió i control d’instal·lacions de baix i alt risc de 

transmissió de la legionel·losi
 F1105: Curs bàsic de prevenció de legionel·losi en instal·lacions sanitàries 

d’alt i baix risc
 F106: Renovació del curs de gestió i control d’instal·lacions de baix i alt 

risc de transmissió de la legionel·losi
 F1102: Curs per al personal manipulador de les xarxes d’aigües 

d’abastament de consum humà
 F1103: Curs per al personal operador i mantenidor de piscines d’ús públic
 F1108: Curs bàsic de formació per al personal manipulador d’aliments del 

comerç minorista i la restauració

CURSOS DE FORMACIÓ DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I ACCIÓ SOCIAL
 F202: Curs de primers auxilis psicològics en situacions d’emergència
 F2210: Curs d’intervenció psicològica d’urgència per a víctimes de 

violència sexual
 F2211: Curs d’autoprotecció psicològica i tècniques de destraumatització 

per al personal integrant dels equips d’emergència
 F212: Curs de marxa nòrdica per al personal dinamitzador de les Xarxes 

d’Itineraris Saludables
 F2208: Curs a distància de primers auxilis psicològics en situacions 

d’emergència
 F2223: Curs Eines per  a una mirada interseccional pràctica en la 

intervenció social
 F2224: Curs Llenguatge no sexista, l’art de la inclusivitat
 F2225: Curs 10 bons hàbits emocionals per a la resiliència individual 

i comunitària. La resiliència: el repte social i emocional de la 
COVID-19

 F2226: Curs Diversitat de gènere: com integrar-la en l’àmbit local
 F2227: Curs Gestió pràctica d’emocions en temps de coronavirus
 F2228: Curs Diversitat de gènere per a càrrecs electes
 F2229: Curs Comunicació no violenta
 F2230: Jornada Dipsalut i els ODS, compartint experiències en l’aterratge 

al món local
 F3302: Curs Prevenció de maltractaments a les persones grans
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 F3311: Curs Dret a morir dignament
 F3306: Curs L’abús sexual infantil: identificació, actuació i prevenció
 F3308: Curs Prevenció, identificació i abordatge de matrimonis forçats
 F3309: Com afrontar la discriminació LGBTI+
 F3310: Curs Atenció a infants violència masclista
 F3312: Curs Els serveis d’acolliment per a dones en situació de violència 

masclista i els seus fills i filles
 F3321: Curs Les polítiques d’igualtat dins l’entorn de treball de 

l’administració pública
 F3322: Curs Infància i adolescència trans*. Processos de trànsit
 F3313: Curs Les cures a les organitzacions de serveis socials

CURSOS DE FORMACIÓ PER A L’ÚS DEL DEA
 F54: Curs de formació per a l’ús del DEA
 F56: Curs de formació base 
 F59: Curs de formació continuada



13

Resum 
de cursos

Formació de Salut Ambiental

F101 Curs de gestió i control d’instal·lacions de baix i alt risc de transmissió 
de la legionel·losi 

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F101an 25 h 4, 6, 8, 13, 15 i 18 
d’octubre  

Presencial:  
Celrà 24

F101ao 25 h 22, 23, 24, 25, 26 i 29 
de novembre

Presencial:  
Celrà 24

F105 Curs bàsic de prevenció de legionel·losi en instal·lacions sanitàries d’alt 
i baix risc 

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F1105aq 4 h 20 d’octubre En línia 27

F1105ar 4 h 5 de novembre En línia 27

F106 Renovació del curs de gestió i control d’instal·lacions de baix i alt risc
de transmissió de la legionel·losi

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F106u 4 h 15 i 16 de novembre Presencial:  
Celrà 29

F106v 4 h 9 i 10 de desembre Presencial:  
Celrà 29
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CURSOS

F1102 Curs per al personal manipulador de les xarxes d’aigües 
d’abastament de consum humà

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F1102ab 5 h 5 d’octubre En línia 32

F1103 Curs per al personal operador i mantenidor de piscines d’ús públic

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F1103au 10,5 h 7, 14 i 22 d’octubre En línia 34

F1103av 10,5 h 1, 2 i 3 de desembre En línia 34

F1108  Curs bàsic de formació per al personal manipulador d’aliments del 
comerç minorista i la restauració

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F1108z 3 h 10 de novembre En línia 37

Formació de Promoció de la Salut i Acció 
Social

F202 Curs de primers auxilis psicològics en situacions d’emergència

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F202z 16 h 15, 17, 22 i 24  
de novembre

Presencial: 
Girona 40
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CURSOS

F2210 Curs d’intervenció psicològica d’urgència per a víctimes de violència 
sexual

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F2210o 12 h 18, 19 i 21 d’octubre En línia 42

F2211 Curs d’autoprotecció psicològica i tècniques de destraumatització 
per a personal integrant dels equips d’emergència

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F2211m 12 h 14 i 16 de desembre En línia 45

F212 Curs de marxa nòrdica per al personal dinamitzador de les Xarxes 
d’Itineraris Saludables

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F212k 12 h 9, 11 i 12 de novembre Presencial 47

F2208 Curs a distància de primers auxilis psicològics en situacions 
d’emergència

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F2208m 20 h Del 8 de novembre
al 13 de desembre En línia 49

F2223 Curs Eines per a una mirada interseccional pràctica en la intervenció 
social

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F2223c 16 h Del 25 d’octubre
al 17 de novembre En línia 52
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F2224 Curs Llenguatge no sexista, l’art de la inclusivitat

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F2224c 6 h 17, 18 i 19 de novembre En línia 55

F2225 Curs 10 bons hàbits emocionals per a la resiliència individual i 
comunitària. La resiliència: el repte social i emocional de la COVID-19

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F2225c 15 h Del 15 de novembre
al 22 de desembre En línia 59

F2226 Curs Diversitat de gènere: com integrar-la en l’àmbit local

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F2226c 6 h 2, 3 i 4 de novembre En línia 62

F2227 Curs Gestió pràctica d’emocions en temps de coronavirus

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F2227c 10 h Obert fins al juny de 2022 En línia
(curs MOOC) 65

F2228 Curs Diversitat de gènere per a càrrecs electes

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F2228b 1 h 15 de desembre En línia 67

CURSOS
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F2229 Curs Comunicació no violenta

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F2229a 18 h 6, 8, 13, 15, 20 i 27 d’octubre En línia 69

F2230 Jornada Dipsalut i els ODS, compartint experiències en l’aterratge al 
món local

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F2230a 8 h 16 i 17 de desembre Presencial
 i En línia 72

F3302 Curs Prevenció de maltractaments a les persones grans

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F3302f 6 h 19, 21 i 26 d’octubre En línia 74

F3311 Curs Dret a morir dignament

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F3311b 4 h 25 i 27 d’octubre En línia 76

F3311c 4 h 15 i 17 de novembre En línia 76

F3306 Curs L’abús sexual infantil: identificació, actuació i prevenció

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F3306d 18 h 9, 11, 16, 18, 23 i 30
de novembre En línia 79

CURSOS
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F3308 Curs Prevenció, identificació i abordatge de matrimonis forçats

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F3308d 8 h 8, 10, 12 i 19 de novembre En línia 82

F3309 Com afrontar la discriminació LGBTI+

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F3309c 2 a 4 h Del 18 d’octubre
al 6 de desembre En línia 85

F3310 Curs Atenció a infants violència masclista

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F3310c 6 h 22, 24 i 26 de novembre En línia 87

F3312 Curs Els serveis d’acolliment per a dones en situació de violència 
masclista i els seus fills i filles

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F3312b 3 h 3 de novembre En línia 89

F3312c 3 h 1 de desembre En línia 89

F3321 Curs Les polítiques d’igualtat dins l’entorn de treball de l’administra-
ció pública

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F3321a 5 h 7 i 8 d’octubre En línia 92

CURSOS
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F3322 Curs Infància i adolescència trans*. Processos de trànsit

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F3322a 20 h

14 octubre (presencial) 
15 i 20 d’octubre (En línia)
22 d’octubre (presencial) 

28 d’octubre (En línia) 

Presencial
 i en línia 94

F3313 Curs Les cures a les organitzacions de serveis socials

CODI HORES DATES MODALITAT PÀG.

F3313a 20 h

5 i 19 novembre (En línia) 
25 novembre (presencial) 

3 desembre (En línia) 
10 desembre (presencial)

Presencial
 i en línia 98

CURSOS
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Formació de Desfibril·ladors
Modalitat presencial

F54 Curs de formació per a l’ús del DEA (4 hores) 

CODI MUNICIPI DATA HORARI PÀG.

F5404bn Girona 01/10/2021 De 09.00 a 13.00 104

F5429b Bordils 05/10/2021 De 15.00 a 19.00 104

F5430a Quart 06/10/2021 De 09.00 a 13.00 104

F5404bo Girona 14/10/2021 De 15.00 a 19.00 104

F5421c St. Hilari Sacalm 15/10/2021 De 16.00 a 20.00 104

F5425f Breda 19/10/2021 De 15.00 a 19.00 104

F5430b Quart 21/10/2021 De 15.00 a 19.00 104

F5404bp Girona 22/10/2021 De 09.00 a 13.00 104

F5427b Riells i Viabrea 26/10/2021 De 09.00 a 13.00 104

F5406c Palamós 28/10/2021 De 09.00 a 13.00 105

F5423e La Jonquera 03/11/2021 De 16.00 a 20.00 105

F5404bq Girona 04/11/2021 De 15.00 a 19.00 105

F5404br Girona 08/11/2021 De 09.00 a 13.00 105

F5431a Osor 09/11/2021 De 16.00 a 20.00 105

F5404bs Girona 15/11/2021 De 09.00 a 13.00 105

F5429c Bordils 16/11/2021 De 15.00 a 19.00 105

CURSOS
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CURSOS

CODI MUNICIPI DATA HORARI PÀG.

F5423f La Jonquera 17/11/2021 De 16.00 a 20.00 105

F5404bt Girona 22/11/2021 De 09.00 a 13.00 105

F5406d Palamós 24/11/2021 De 09.00 a 13.00 105

F5404bu Girona 25/11/2021 De 09.00 a 13.00 105

F5404bv Girona 03/12/2021 De 09.00 a 13.00 105

F5404bw Girona 09/12/2021 De 09.00 a 13.00 105

F5404bx Girona 14/12/2021 De 15.00 a 19.00 105

F5404by Girona 22/12/2021 De 09.00 a 13.00 105

F56 Curs de formació base (6 hores) 

CODI MUNICIPI DATA HORARI PÀG.

F5604ck Girona 04/10/2021 De 09.00 a 15.00 107

F5604cl Girona 13/10/2021 De 09.00 a 15.00 107

F5604cll Girona 27/10/2021 De 09.00 a 15.00 107

F5604cm Girona 11/11/2021 De 09.00 a 15.00 107

F5604cn Girona 01/12/2021 De 09.00 a 15.00 107

F5604co Girona 16/12/2021 De 09.00 a 15.00 107
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F59 Curs de formació continuada (90 minuts) 

CODI MUNICIPI DATA HORARI PÀG.

F5904gr Girona 07/10/2021 De 09.00 a 10.30 109

F5904gs Girona 15/10/2021 D’11.30 a 13.00 109

F5904gt Girona 20/10/2021 De 09.00 a 10.30 109

F5904gu Girona 02/11/2021 De 15.00 a 16.30 109

F5904gv Girona 12/11/2021 De 09.00 a 10.30 109

F5904gw Girona 18/11/2021 De 09.00 a 10.30 109

F5904gx Girona 29/11/2021 De 15.00 a 16.30 109

F5904gy Girona 13/12/2021 D’11.30 a 13.00 109

F5904gz Girona 20/12/2021 De 09.00 a 10.30 109

CURSOS



Formació  
de Salut  
Ambiental
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CURS DE GESTIÓ I CONTROL 
D’INSTAL·LACIONS DE BAIX I ALT 
RISC DE TRANSMISSIÓ DE LA 
LEGIONEL·LOSI 

Fitxa del curs

Durada: 25 hores
Modalitat: presencial
Horari: de 10.00 a 14.00 h. L’últim dia del curs, l’horari serà 
de 09.00 a 14.00 h
Places: 25
Imparteix: Cecam

F101

 CODI DATES MODALITAT LLOC

F101an 4, 6, 8, 13, 15 i 18 
d’octubre 

Presencial: 
Celrà

Auditori Joan Maria 
Gelada, C/ Pirineus, 

80 - Polígon Industrial 
de Celrà (Cecam)

F101ao 22, 23, 24, 25, 26 i 29 
de novembre

Presencial: 
Celrà

Auditori Joan Maria 
Gelada, C/ Pirineus, 

80 - Polígon Industrial 
de Celrà (Cecam)

Curs autoritzat per la Direcció General de 
Planificació i Recerca de la Salut
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F101
Persones destinatàries

Curs orientat al personal dedicat a efectuar operacions dirigides a la gestió i 
al control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc de transmissió 
de la legionel·losi, especialment dirigit a persones que treballen en els equi-
paments municipals de la demarcació de Girona.

Objectius generals

Disposar dels coneixements suficients per dur a terme una prevenció efecti-
va dels riscos per a la salut derivats de la legionel·losi.

Disposar de les habilitats necessàries per efectuar operacions de manteni-
ment higienicosanitari i de prevenció del risc de transmissió de la legionel-
losi en les instal·lacions regulades pel Decret 352/2004, de 27 de juliol.

Continguts 

• Les característiques de la legionel·la i la legionel·losi. Epidemiologia i sis-
temes de vigilància.

• Àmbit normatiu.

• Les principals actuacions de manteniment, neteja i desinfecció de les 
instal·lacions de risc.

• Els programes d’autocontrol i els fulls de registre corresponents.

• Riscos derivats de l’ús de productes químics per a la neteja i desinfecció 
d’instal·lacions.

• Les mesures preventives i de seguretat.
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Persones docents

Imma Pibernat Valés

Llicenciada en Ciències Biològiques, cap de l’Àrea de Microbiologia del 
Cecam.

M. Àngels Rius Solé

Llicenciada en Ciències Biològiques i Bioquímica. Doctora en Química, coor-
dinadora tècnica de l’Àrea de Química i Medi Ambient del Cecam.

Elena García Pelayo

Llicenciada en Ciències Biològiques, cap de l’Àrea de Salut Ambiental i Ali-
mentària. Àmplia experiència en control analític de legionel·la i implantació 
de plans d’autocontrol.

María Huesca Eced

Enginyera tècnic agrícola. Àmplia experiència en tractaments de neteja i 
desinfecció per a la prevenció de legionel·la.

Mireia Salvat Rodríguez

Arquitecte tècnic. Tècnica de CECAM, amb experiència en disseny d’instal-
lacions.

Acreditació

Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

Curs autoritzat per la Direcció General de Planificació i Recerca de la Salut. 

F101
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CURS BÀSIC DE PREVENCIÓ 
DE LEGIONEL·LOSI EN 
INSTAL·LACIONS SANITÀRIES 
D’ALT I BAIX RISC

Fitxa del curs

Durada: 4 hores de videoconferència
Modalitat: En línia
Horari: de 10.00 a 14.00 h
Places: 25
Imparteix: Cecam

F1105

 CODI DATES MODALITAT PLATAFORMA

F1105aq 20 d’octubre En línia Videoconferència 
per Zoom

F1105ar 5 de novembre En línia Videoconferència 
per Zoom

Persones destinatàries

Curs orientat al personal dedicat a efectuar operacions de manteniment de 
la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de la 
legionel·losi, especialment dirigit a persones que treballen als equipaments 
municipals de la demarcació de Girona.
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F1105
Objectius generals
Disposar dels coneixements suficients per dur a terme una prevenció efecti-
va dels riscos per a la salut derivats de la legionel·losi.

Adquirir les habilitats necessàries per dur a terme les actuacions de mante-
niment higienicosanitari de prevenció del risc de transmissió de la legionel-
losi en aquelles instal·lacions de risc regulades pel Decret 352/2004, de 27 
de juliol.

Continguts
• Característiques bàsiques de la legionel·la, així com la normativa marc 

sobre legionel·losi.

• Les instal·lacions de risc incloses en el Decret 352/2004, de 27 de juliol.

• Les principals actuacions de manteniment, neteja i desinfecció de les 
instal·lacions de risc.

• Els programes d’autocontrol i els fulls de registre corresponents.

Persones docents
M. Àngels Rius Solé
Llicenciada en Ciències Biològiques i Bioquímica. Doctora en Química, coor-
dinadora tècnica de l’Àrea de Química i Medi Ambient del Cecam.

Elena García Pelayo
Llicenciada en Ciències Biològiques, cap de l’Àrea de Salut Ambiental i Ali-
mentària. Àmplia experiència en control analític de legionel·la i implantació 
de plans d’autocontrol.

Mireia Salvat Rodríguez
Arquitecte tècnic. Tècnica de CECAM, amb experiència en disseny d’instal-
lacions.

Acreditació
Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.
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RENOVACIÓ DEL CURS DE GESTIÓ 
I CONTROL D’INSTAL·LACIONS DE 
BAIX I ALT RISC DE TRANSMISSIÓ 
DE LA LEGIONEL·LOSI 

Fitxa del curs

Durada: 10 hores
Modalitat: presencial
Horari: de 09.00 a 14.00 h
Places: 25
Imparteix: Cecam

CODI DATES MODALITAT LLOC

F106u 15 i 16 de novembre Presencial: 
Celrà

Auditori Joan Maria 
Gelada, C/ Pirineus, 80 
- Polígon Industrial de 

Celrà (Cecam)

F106v 9 i 10 de desembre Presencial: 
Celrà

Auditori Joan Maria 
Gelada, C/ Pirineus, 80 
- Polígon Industrial de 

Celrà (Cecam)

F106



30

Persones destinatàries

Curs destinat al personal que prèviament hagi fet el curs de gestió i control 
d’instal·lacions de baix i alt risc de transmissió de legionel·losi (de 25 hores), 
i que desitgi conèixer els avenços científics i tècnics dels continguts del pro-
grama actual. El curs està especialment dirigit a les persones que treballen 
als equipaments municipals de la demarcació de Girona.

Objectius generals

• Actualitzar els coneixements sobre la legislació vigent en matèria de sa-
lut pública i salut laboral.

• Identificar els punts crítics i elaborar programes de control.

Continguts

• La normativa nacional i autonòmica en relació amb la legionel·losi, pre-
venció de riscos laborals i medi ambient.

• Aspectes tècnics i punts crítics que cal considerar per a l’avaluació del 
risc en instal·lacions susceptibles de proliferació de legionel·la.

• Els programes de manteniment higienicosanitari en relació amb la pre-
venció i el control de la legionel·losi.

• Biocides i productes químics que cal utilitzar en les diferents instal-
 lacions de risc en les quals la legionel·la pot proliferar i propagar-se.

• La presa de mostres d’aigua per a la detecció de legionel·la i els diferents 
mètodes analítics de detecció.

F106
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Persones docents

M. Àngels Rius Solé

Llicenciada en Ciències Biològiques i Bioquímica. Doctora en Química, coor-
dinadora tècnica de l’Àrea de Química i Medi Ambient del Cecam.

Elena García Pelayo

Llicenciada en Ciències Biològiques, cap de l’Àrea de Salut Ambiental i Ali-
mentària. Àmplia experiència en control analític de legionel·la i implantació 
de plans d’autocontrol.

Nora Esteban Botella

Enginyera química. Coordinació i gestió de treballs de manteniment, neteja i 
desinfecció en instal·lacions de risc per a la proliferació de legionel·la.

María Huesca Eced

Enginyera tècnic agrícola. Àmplia experiència en tractaments de neteja i 
desinfecció per a la prevenció de legionel·la.

Acreditació

Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

F106
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Fitxa del curs

Durada: 5 hores de videoconferència
Modalitat: En línia
Horari: de 09.00 a 14.00 h
Places: 25
Imparteix: Prodaisa

CODI DATA MODALITAT PLATAFORMA

F1102ab 5 d’octubre En línia Videoconferència 
per Zoom

CURS PER AL PERSONAL 
MANIPULADOR DE LES XARXES 
D’AIGÜES D’ABASTAMENT DE 
CONSUM HUMÀ

F1102

Persones destinatàries

Personal manipulador de xarxes d’aigües d’abastament de consum humà, 
especialment dirigit a les persones que treballen als equipaments munici-
pals de la demarcació de Girona.
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Objectiu general

Proporcionar a les persones assistents les habilitats i els coneixements 
necessaris per a reduir els riscos per a la salut relacionats amb l’aigua de 
consum humà.

Continguts

• Propietats i característiques fisicoquímiques de l’aigua, els riscos físics, 
químics i microbiològics de l’aigua de consum. 

• Els principals components de les xarxes d’abastament d’aigua.

• Normativa bàsica.

• Els sistemes de prevenció i control dels riscos: manteniment, neteja i 
desinfecció de xarxes d’abastament d’aigua, bones pràctiques de mani-
pulació i plans d’autocontrol.

Persona docent

Carme de Ciurana Gay

Llicenciada en Ciències Biològiques i en Farmàcia. Cap d’Analítica i Tracta-
ment d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA.

Acreditació

Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

F1102
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CURS PER A PERSONES 
OPERADORES I MANTENIDORES 
DE PISCINES D’ÚS PÚBLIC

Fitxa del curs

Durada: 10 hores i mitja de videoconferències
Modalitat: En línia
Horari: de 9.30 a 13.00 h
Places: 25
Imparteix: Consorci de Salut i Social de Catalunya

CODI DATES MODALITAT PLATAFORMA

F1103au 7, 14 i 22 d’octubre En línia Videoconferència 
per Zoom

F1103av 1, 2 i 3 de desembre En línia Videoconferència 
per Zoom

F1103

Persones destinatàries

Persones responsables i operadores de manteniment de piscines i instal-
lacions aquàtiques recreatives d’ús públic. El curs està especialment dirigit a 
les persones treballadores dels equipaments de titularitat o gestió municipal 
de la demarcació de Girona.
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Objectius generals

Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries dur a terme unes pràc-
tiques correctes d’higiene i manteniment de les instal·lacions, tot contribuint 
a mantenir la salut i la seguretat de les persones usuàries, segons la legis-
lació vigent.

El Decret 95/2000, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a 
les piscines d’ús públic, i el Decret 165/2001, de 12 de juny, que el comple-
menta, estableixen que el personal d’operació i manteniment de les piscines 
d’ús públic tingui la formació necessària per poder garantir la salubritat, el 
funcionament i el manteniment de les instal·lacions.

El Reial Decret 742/2013 estableix els criteris tècnics i sanitaris de les pis-
cines amb l’objectiu d’unificar criteris en l’àmbit de tot l’Estat. Un dels canvis 
remarcables d’aquesta normativa és que fixa nous valors paramètrics, tant 
de la qualitat de l’aigua com de l’aire a les piscines cobertes, i la seva fre-
qüència de mostreig.

Continguts

• Normativa vigent aplicable.

• Les propietats i característiques fisicoquímiques de l’aigua.

• Característiques generals d’una piscina i el seu funcionament i manteni-
ment.

• Els riscos sanitaris que poden sorgir en una piscina.

• Els programes de gestió i autocontrol.

• Els principis bàsics de salut laboral aplicables a piscines.

Persones docents

Joan Godo Casamitjana

Llicenciat en Educació Física. Postgrau en Gestió i Direcció de Piscines. Di-
rector de la piscina municipal de Roses.

F1103
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Lluïsa Bellsolell 

Tècnica ambiental. Coordinadora de salut pública.

Acreditació

Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

F1103
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CURS BÀSIC DE FORMACIÓ PER 
A PERSONES MANIPULADORES 
D’ALIMENTS DEL COMERÇ 
MINORISTA I LA RESTAURACIÓ 

Fitxa del curs

Durada: 3 hores de videoconferència
Modalitat: En línia
Horari:  de 09.00 a 12.00 h
Places: 25
Imparteix: SAIA. Consultoria en Seguretat Alimentària

CODI DATES MUNICIPI PLATAFORMA

F1108z 10 de novembre En línia Videoconferència 
per Zoom

F1108

Persones destinatàries

Curs orientat a les persones que treballen en el comerç minorista d’alimen-
tació i restauració que exerceixin la seva tasca en equipaments municipals 
de la demarcació de Girona.
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Objectius generals

• Identificar els perills relacionats amb els aliments, així com les conduc-
tes i els hàbits en higiene personal. 

• Conèixer els prerequisits que regula la legislació per a aquest sector, i 
que han de complir les empreses relacionades amb l’alimentació, inclo-
ent els aspectes relacionats amb la manipulació dels aliments.

Objectius específics

• Conceptes bàsics: higiene alimentària, seguretat alimentària i traçabili-
tat.

• Perills associats als aliments.

• Les toxiinfeccions alimentàries.

• Mesures preventives relacionades amb la manipulació dels aliments.

• Anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC). 

Persona docent

Laura Gascón

Especialista en seguretat alimentària.

Acreditació

Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

 

F1108



Formació de  
Promoció de  
la Salut i 
Acció Social



40

Fitxa del curs

Durada: 16 hores
Modalitat: presencial
Horari: de 10.00 a 14.00 h
Places: 25
Imparteix: Axios

CODI DATES MODALITAT LLOC

F202z 15, 17, 22 i 24 de novembre Presencial Dipsalut

CURS DE PRIMERS AUXILIS 
PSICOLÒGICS EN SITUACIONS 
D’EMERGÈNCIA

F202

Persones destinatàries

Persones integrants dels equips de primera resposta davant situacions de 
crisi: cos de policia, cos de bombers, personal sanitari, membres de protec-
ció civil, serveis socials i altres persones professionals interessades que 
prestin els seus serveis dins l’àmbit territorial de la demarcació de Girona.



41

Objectiu general

El curs ofereix formació bàsica en primers auxilis psicològics i en tècniques 
d’autoprotecció psicològica dirigides específicament als membres dels 
equips d’intervenció en situacions de crisi.

Objectius específics

• Familiaritzar-se amb els àmbits d’intervenció i les tasques dels equips 
d’atenció psicològica en emergències.

• Reconèixer les reaccions habituals en situacions d’emergència, la pro-
blemàtica i les dificultats que comporten les intervencions en aquestes 
situacions.

• Adquirir coneixements, estratègies i habilitats per proporcionar suport 
psicològic immediat a les víctimes de diferents esdeveniments crítics.

• Conèixer l’impacte psicològic de les emergències en els professionals 
que hi intervenen.

Persona docent

Jordi Frau Carreras

Psicòleg especialista en psicologia de les emergències i responsable de la 
Unitat de Crisis i Emergències d’Axios Suport Psicològic a l’Administració.

Acreditació

Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

F202
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CODI DATES MODALITAT PLATAFORMA

F2210o Videoconferències: 
18, 19 i 21 d’octubre En línia Videoconferències 

per Zoom

Fitxa del curs

Durada: 12 hores (9 hores de videoconferències i 3 hores de treball 
personal)
Modalitat: En línia
Horari de les videoconferències: de 09.00 a 12.00 h
Places: 25
Imparteix: Axios

CURS D’INTERVENCIÓ 
PSICOLÒGICA D’URGÈNCIA PER A 
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA SEXUAL

F2210

Persones destinatàries

Professionals de l’àmbit de la seguretat pública, sanitat, serveis socials i do-
cents que exerceixin la seva professió a la demarcació de Girona. Aquest 
curs requerirà l’acceptació de la sol·licitud per part de Dipsalut, un cop valo-
rat el perfil professional.
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Objectiu general

La violència sexual esdevé una problemàtica social amb una elevada inci-
dència pel que fa a nombre de víctimes i, paradoxalment, la baixa percepció 
d’aquest fenomen ha suposat que se n’hagi minimitzat la importància. En 
l’actualment, s’està treballant en el desenvolupament de models d’atenció 
específics i millores de les eines sociojurídiques de suport a les víctimes, 
així com en l’impuls a la recerca per poder conèixer millor aquesta forma de 
violència.

Objectius específics

• Oferir un abordatge ampli sobre el fenomen, amb uns continguts que 
es fonamentaran en el coneixement de les característiques d’aquesta 
violència.

• Conèixer quin és l’impacte de la violència sexual en les víctimes.

• Donar pautes per a la intervenció en situacions de crisi per poder dotar 
d’eines específiques els professionals que poden trobar-se amb situaci-
ons de violència sexual.

F2210
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F2210
Persona docent

Alba Alfageme Casanova

Psicòloga especialista en psicologia de les emergències, en violència mas-
clista i victimologia. 

Acreditació

Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.



45

CURS D’AUTOPROTECCIÓ 
PSICOLÒGICA I TÈCNIQUES 
DE DESTRAUMATITZACIÓ PER 
A INTEGRANTS DELS EQUIPS 
D’EMERGÈNCIES

Fitxa del curs

Durada: 8 hores de videoconferències
Modalitat: En línia
Horari de les videoconferències: de 09.00 a 13.00 h
Places: 20
Imparteix: Axios

CODI DATES MODALITAT PLATAFORMA

F2211m 14 i 16 de desembre En línia Videoconferències 
per Zoom

F2211

Persones destinatàries

Integrants dels equips de primera resposta davant situacions de crisi: cos 
de policia, cos de bombers, personal sanitari, membres de protecció civil, 
serveis socials i altres persones professionals interessades que prestin els 
seus serveis dins l’àmbit territorial de la demarcació de Girona.
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Objectiu general
Les persones professionals que intervenen en emergències conviuen sovint 
amb situacions que les poden afectar psicològicament. Tot i que aquestes 
sovint saben com atendre l’estrès de les víctimes, poques reben formació 
per conèixer les conseqüències que aquestes situacions els poden generar 
a elles mateixes. Per això, aquest curs els vol donar eines per gestionar cor-
rectament aquest impacte.

Objectius específics
• Conèixer l’impacte psicològic de les emergències en les persones pro-

fessionals que hi intervenen.

• Identificar els factors personals i els factors relacionats amb el context 
de la intervenció que hi influeixen.

• Reconèixer les reaccions normals en situacions d’emergència.

• Aprendre a prevenir i gestionar l’estrès en intervencions en emergències.

• Aprendre tècniques de normalització i destraumatització.

Persones docents
Anny Escatllar Soler

Psicòloga especialista en psicologia de les emergències i integrant de la Uni-
tat de Crisis i Emergències d’Axios Suport Psicològic a l’Administració.

Carme Rius Bricoller

Metgessa i psicòloga especialista en psicologia de les emergències i inte-
grant de la Unitat de Crisis i Emergències d’Axios Suport Psicològic a l’Ad-
ministració.

Acreditació
Certificat d’assistència amb aprofitament del curs. 

F2211
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CURS DE MARXA NÒRDICA PER 
AL PERSONAL DINAMITZADOR 
DE LES XARXES D’ITINERARIS 
SALUDABLES

Fitxa del curs

Durada: 12 hores
Modalitat: presencial
Horari: de 10.00 a 14.00 h
Places: 25
Imparteix: Nordic Walking Girona

CODI DATES MODALITAT PLATAFORMA

F212k 9, 11 i 12 de novembre Presencial Dipsalut

F212

Persones destinatàries

Principalment dirigit a persones dinamitzadores dels Parcs Urbans i les Xar-
xes d’Itineraris Saludables que hagin fet amb aprofitament el curs per a per-
sones dinamitzadores que organitza Dipsalut. També podrà accedir al curs 
el personal de l’administració local en el camp de la salut, l’esport o el lleure 
que tingui interès en dinamitzar aquests equipaments.
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Objectiu general

Dotar d’eines, recursos i coneixements al personal dinamitzador dels Parcs 
Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables sobre la marxa nòrdica perquè pu-
guin, mitjançant l’activitat de caminar i caminar amb bastons (marxa nòr-
dica), prevenir i millorar la salut de les persones i aportar valor afegit a les 
Xarxes d’Itineraris Saludables.

Objectius específics
• Comprendre el patró de la marxa amb i sense bastons.
• Conèixer l’origen, la història i l’evolució de la marxa nòrdica.
• Conèixer el material necessari per a la pràctica de la marxa nòrdica.
• Conèixer els beneficis i aplicacions pràctiques de la marxa nòrdica.
• Conèixer i aprendre la tècnica de la marxa nòrdica per poder-la practicar 

de forma efectiva i segura.
• Saber adaptar la tècnica de la marxa nòrdica segons el terreny per una 

pràctica efectiva i segura.
• Conèixer els principis metodològics de l’ensenyament de la marxa nòrdi-

ca.
• Conèixer la legislació, normativa i pautes de seguretat que cal tenir en 

compte a l’hora de programar activitats de marxa nòrdica.

Persona docent
Cristina Borràs Ferré

Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Instructora de Nordic 
Walking per la Federació Espanyola (FENWA), ONWF (Original Nordic 
Walking Federation) i INWA (International Nordic Walking Association). 
Col-legiada número 61344.

Acreditació

Certificat d’assistència al curs. Cal assistir al 100 % de les hores.

F212
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CODI DATES MODALITAT PLATAFORMA

F2208m

Del 8 de novembre 
al 13 de desembre

En línia 

Videoconferència per 
Zoom: 8 de novembre 

de 9.00 a 11.00 h
Moodle: horari lliure amb 

entregues setmanals

Fitxa del curs

Durada: 20 hores
Modalitat: En línia
Places: 25
Imparteix: Axios

CURS A DISTÀNCIA DE PRIMERS 
AUXILIS PSICOLÒGICS EN 
SITUACIONS D’EMERGÈNCIA

F2208

Persones destinatàries
Persones integrants dels equips de primera resposta davant situacions de 
crisi: cos de policia, cos de bombers, personal sanitari, membres de protec-
ció civil, serveis socials i altres persones professionals interessades que 
prestin els seus serveis en l’àmbit territorial de la demarcació de Girona.
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Objectiu general

Amb l’estudi dels materials lliurats i de les activitats que es plantejaran a 
l’aula virtual i al fòrum, el curs ofereix formació bàsica en primers auxilis psi-
cològics i en tècniques d’intervenció dirigides específicament als membres 
dels equips d’intervenció en situacions de crisi.

Objectius específics

• Familiaritzar-se amb els àmbits d’intervenció i les tasques dels equips 
d’atenció psicològica en emergències.

• Reconèixer les reaccions habituals en situacions d’emergència, així 
con la problemàtica i les dificultats que comporten les intervencions en 
aquestes situacions.

• Adquirir coneixements, estratègies i habilitats per proporcionar suport 
psicològic immediat a les víctimes de diferents esdeveniments crítics.

• Conèixer l’impacte psicològic de les emergències en les persones pro-
fessionals que hi intervenen.

F2208
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Persona docent

Anny Escatllar Soler

Psicòloga especialista en psicologia de les emergències i integrant de la Uni-
tat de Crisis i Emergències d’Axios Suport Psicològic a l’Administració.

Avaluació

Haver fet i superat el 100 % de les pràctiques proposades.

Acreditació

Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

F2208
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EINES PER A UNA MIRADA 
INTERSECCIONAL PRÀCTICA EN 
LA INTERVENCIÓ SOCIAL

Fitxa del curs

Durada: 15 hores
Modalitat: En línia
Horari: lliure (amb terminis setmanals)
Places: 25
Imparteix: Escola de Formació de l’Acellec (EFA)

CODI DATA MODALITAT PLATAFORMA

F2223c
De 25 d’octubre 

al 17 de 
novembre

En línia

Videoconferències per 
Zoom els dies

25 d’octubre de 10.00 a 10.30 h
9 de novembre de 10.00 a 12.00 h

Moodle, horari lliure

F2223

Persones destinatàries
Curs orientat a persones professionals o responsables de planificació i ges-
tió d’administracions públiques, empreses o entitats (directors/es d’equi-
paments, tècnics/ques de gestió, etc.) de diferents àmbits (lleure, cultura, 
ciutadania, gènere, joventut, infància, participació, comunicació...).
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Professionals d’atenció directa, gestió d’administracions públiques, em-
preses o entitats (dinamitzadors/es juvenils, monitors/es, informadors/es, 
treballadors/es socials, educadors/es...). Qualsevol persona professional de 
l’àmbit de l’atenció a la ciutadania interessada en la intervenció social, cultu-
ral o educativa inclusiva.

Objectius generals

• Familiaritzar-nos amb conceptes bàsics associats a la perspectiva inter-
seccional.

• Reflexionar sobre la nostra diversitat interna i el nostre rol professional.

• Adquirir eines i estratègies bàsiques de la mirada interseccional de la 
reflexió a la pràctica. 

• Reflexionar sobre les implicacions bàsiques de la situació d’emergència 
sanitària i social actual des d’una mirada interseccional. 

• Desenvolupar habilitats d’abordatge de casos d’intervenció directa. 

• Aplicar eines tècniques de perspectiva interseccional per al disseny i la 
implementació d’actuacions, programacions i projectes. 

Continguts 

Revisió d’eixos i factors d’opressió i privilegi 

• Els eixos de privilegi i l’estructura social: on estem i on estan “els altres”? 

• Els factors de discriminació/privilegi des de l’administració pública: ei-
xos i factors, com es combinen? 

Conceptes bàsics al voltant de la perspectiva interseccional 

• Antecedents aplicables avui: per què una perspectiva interseccional? 

• Com pot contribuir la interseccionalitat per aconseguir serveis i projec-
tes més inclusius? 

• Conceptes bàsics: coneixement situat, opressions connectades... 

F2223
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Implicacions en les tasques quotidianes: interseccionalitat a la pràctica 
en l’acció directa i la gestió de projectes i programes 

• Exemples d’accions i projectes amb perspectiva interseccional.

• Casos pràctics d’intervenció directa: estratègies i abordatges des de la 
mirada interseccional.

• La checklist amb perspectiva interseccional: 12 ítems per pensar, di-
 ssenyar i avaluar.

Persona docent

Carolina Astudillo (QSL, Serveis Culturals)

Psicòloga i postgraduada en Intervenció Terapèutica Cognitivosocial i Me-
diació Familiar i Comunitària. Directora de l’Àmbit de Diversitats a QSL, Ser-
veis Culturals, coordinadora del Col·lectiu i+ professionals per la diversitat i 
cofundadora de la plataforma de gestió cultural Emboscada Col·lectiva. 

Acreditació

Certificat que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

F2223
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CODI DATA MODALITAT PLATAFORMA

F2224c 17, 18 i 19 
de novembre En línia

Videoconferències per Zoom 
els dies 17, 18 i 19 de 

novembre de 10.00 a 12.00 h

Fitxa del curs

Durada: 6 hores de videoconferències
Modalitat: En línia
Places: 25
Imparteix: Igualtat Creativa

LLENGUATGE NO SEXISTA,  
L’ART DE LA INCLUSIVITAT

F2224

Persones destinatàries

Curs orientat al personal tècnic de l’administració local o qualsevol persona 
que tingui interès en utilitzar un llenguatge no sexista i una comunicació in-
clusiva a la seva feina.
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Objectius generals

Entendre que les llengües no són asèptiques, sinó que contenen una visió 
concreta del món. Veure com s’ha representat la feminitat i la masculinitat 
en el llenguatge, reconèixer-hi formes sexistes i estereotipades i trobar estra-
tègies per parlar i escriure de forma inclusiva i sense sexisme.

Objectius específics

• Veure que les llengües no són asèptiques, sinó que contenen una visió 
particular del món.

• Conèixer l’androcentrisme lingüístic i l’empremta que ha deixat el patriar-
cat en el llenguatge.

• Saber detectar el sexisme en el llenguatge.

• Desenvolupar estratègies per neutralitzar la pervivència dels estereotips 
sexistes a la llengua.

• Desenvolupar estratègies per fer visibles les dones i el col·lectius no bi-
naris en la llengua i en el discurs.

• Conèixer eines i estratègies per redactar textos i documents inclusius.

• Emprar un llenguatge inclusiu com a llengua oficial, a l’hora de parlar i 
redactar documents.

• Treballar per erradicar la violència masclista per tal que les nenes, noies, 
dones i les persones LGBTIQ* se sentin incloses en el llenguatge.

Continguts 

• La llengua com a transmissora d’una visió androcèntrica del món. Sexis-
me i androcentrisme lingüístic.

• Representacions androcèntriques i estereotipades en el llenguatge i en 
les imatges.

• La invisibilitat de les dones en el llenguatge. Estratègies per neutralitzar-
 la.

F2224
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• Detecció d’elements sexistes o androcèntrics en frases o textos que es 
presenten i propostes d’una redacció que faci visibles les dones d’una 
forma adequada.

• Diferències en les estratègies comunicatives de dones i homes.

• Adquirir eines no sexistes i inclusives a l’hora de parlar i escriure.

Metodologia

La metodologia del curs consistirà a participar en les següents tasques: 

• Una classe virtual de 2 hores a través de la plataforma Zoom.

• Accés al contingut teòric del curs a través de Moodle.

• Realització d’exercicis i qüestionaris per practicar el llenguatge i la co-
municació inclusiva i no sexista.

• Participació a través d’un fòrum de debat per resoldre dubtes i fomentar 
la participació del grup.

• Un treball final que consistirà a analitzar algun aspecte de la comuni-
cació interna o externa del lloc de treball, com un butlletí informatiu, les 
xarxes socials, una campanya, etc.

Persona docent

Cristina Vila Peñuelas

Llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster 
d’Agent d’igualtat entre homes i dones en l’àmbit rural a la Universitat de 
Lleida (2007), postgrau de Turisme Cultural a la Universitat Oberta de Cata-
lunya (2007) i curs d’especialització en LGTBIQ* Acompanyament i suport 
psicosocial a la diversitat de Gènere i afectiu-sexual 

F2224
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Avaluació

S’avaluarà el curs a través de l’assistència, els qüestionaris i un treball final.  

Acreditació

Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

F2224
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CODI DATA MODALITAT PLATAFORMA

F2225c Del 15 de novembre  
al 22 de desembre En línia

Videoconferències per 
Zoom els dies 15, 22 i 29  
de novembre, 13 i 20 de 

desembre de 9.00 a 12.00 h
Moodle: horari lliure

Fitxa del curs

Durada: 15 hores
Modalitat: En línia
Horari de les videoconferències: de 9.00 a 12.00 h
Places: 25
Imparteix: Cultura Emocional Pública

10 BONS HÀBITS EMOCIONALS 
PER A LA RESILIÈNCIA 
INDIVIDUAL I COMUNITÀRIA. LA 
RESILIÈNCIA: EL REPTE SOCIAL I 
EMOCIONAL DE LA COVID-19

F2225

Persones destinatàries
Curs orientat a persones que treballin en l’àmbit municipal i que sentin inqui-
etud i ganes d’atansar-se a la resiliència i de desenvolupar els 10 bons hàbits 
emocionals de les persones resilients, i que també sentin la responsabilitat 
social d’esdevenir generadores de resiliència comunitària.
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Objectius generals

Desenvolupar la pròpia resiliència i dissenyar conjuntament propostes per a 
la resiliència comunitària.

Objectius específics

• Sensibilitzar en la importància i sentit de la resiliència individual, comu-
nitària i institucional.

• Despertar en les persones implicades el compromís social de participar 
en la construcció conjunta de resiliència.

• Entrenar aprenentatges emocionals, actituds i bons hàbits emocionals 
(bons hàbits de gestió emocional, autonomia emocional, benestar emo-
cional i competència social) propis de la competència resilient amb l’ob-
jectiu que les persones participants la desenvolupin.

• Generar un espai de cures per sentir-nos persones segures i acompa-
nyades en aquests temps complicats.

• Gaudir del procés de treball en conjunt.

• Dissenyar el propi pla de desenvolupament personal, així com l’agenda 
de transferència comunitària.

Continguts 

• Ser una persona amb el «Pack resiliència»:

  - Creences resilients

  - Emocions resilients

 - Actituds resilients

 - Relacions resilients

• Pla de desenvolupament personal

• Agenda de transferència comunitària

F2225



61

Persona docent

Maria Rovira Torrens

Psicòloga, investigadora social, educadora emocional, dissenyadora de po-
lítiques públiques per al benestar i l’acció comunitària. Participa des de fa 
més de 10 anys en col·lectius i organitzacions que treballen per a la transfor-
mació social posant al centre el benestar i la vida de les persones a partir de 
l’acció social i comunitària.

Avaluació

S’avaluarà el curs a través de l’assistència i un treball personal.

Acreditació

Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

F2225
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DIVERSITAT DE GÈNERE:  
COM INTEGRAR-LA  
EN L’ÀMBIT LOCAL

Fitxa del curs

Durada: 6 hores
Modalitat: En línia
Places: 25
Imparteix: Direcció General d’Igualtat. Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

CODI DATA MODALITAT PLATAFORMA

F2226c 2, 3 i 4 
de novembre En línia

Videoconferències per 
Zoom els dies 2, 3 i 4 de 

novembre d’11.00 a 12.30 h

F2226

Persones destinatàries

Curs orientat a persones que treballin en l’àmbit municipal i que estiguin in-
teressades en el tema.



63

Objectius generals

Conèixer el protocol que desplega el deure d’intervenció de totes les perso-
nes que treballen a les administracions públiques de Catalunya.

Formar i sensibilitzar les persones que treballen en les administracions pú-
bliques per dur a terme les tasques de prevenció, detecció, atenció, assis-
tència i recuperació en els àmbits de la salut, l’educació, el món laboral, els 
serveis socials, la justícia i els cossos de seguretat, l’esport, el lleure, i la 
comunicació, d’acord amb la Llei 11/14.

Continguts 

Bloc 1. La construcció social del gènere i els estereotips sexistes.

Bloc 2. Polítiques LGBTI.

             Xarxa de serveis d’atenció integral.

Bloc 3. La Llei 11/14, del 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i interssexuals i per erradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia.

El deure d’intervenció de les persones que treballen a l’administració pública.

Persones docents

Joan Bosch

Responsable SAI territorial comarques gironines. Serveis Territorials de 
TASF a Girona.

Anna García

Referent territorial a Tarragona de temes LGBTI.

F2226
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Avaluació

S’avaluarà el curs a través de l’assistència i un treball personal.

Acreditació

Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

F2226
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CODI DATA MODALITAT PLATAFORMA

F2227c Obert fins a juny 
 de 2022 En línia Curs MOOC

Fitxa del curs

Durada: 10 hores
Modalitat: En línia
Horari: lliure
Places: sense límit
Imparteix: Escola Andalusa de Salut Pública

GESTIÓ PRÀCTICA D’EMOCIONS 
EN TEMPS DE CORONAVIRUS

F2227

Persones destinatàries

Curs orientat al personal tècnic de l’administració local o qualsevol persona 
que tingui interès en el tema.



66

Objectius generals

Aprendre a gestionar de forma òptima les nostres emocions i els pensa-
ments.

Objectius específics

Aconseguir els 4 grans reptes:

• Millorar l’eficàcia en la intervenció professional (i personal).

• Gaudir més de la feina (i de la vida).

• Augmentar el poder sobre les nostres emocions i els sentiments.

• Contagiar emocions més proactives i saludables, tant en l’entorn pro-
fessional (pacients, col·legues, caps, subordinats/des) com en l’entorn 
familiar i social.

Persona docent

José Luis Bimbela

Psicòleg i docent, doctor en Psicologia (Universitat de Barcelona) i màster en 
Salut Pública i en Drogodependències. Des de 1993 és professor a l’Escola 
Andalusa de Salut Pública en dos àrees clau en salut pública: Counselling i 
formació de formadors.

F2227
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CODI DATA MODALITAT PLATAFORMA

F2228b 15 de desembre En línia
Videoconferència per Zoom 

el dia 15 de desembre 
a les 10.00 h

Fitxa del curs

Durada: 1 hora
Modalitat: En línia
Places: 50
Imparteix: Direcció General d’Igualtat. Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

DIVERSITAT DE GÈNERE PER A 
CÀRRECS ELECTES

F2228

Persones destinatàries

Sessió orientada a càrrecs electes.
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Objectius generals

Donar a conèixer la diversitat LGBTI i la seva implicació transversal en el 
disseny i execució de les polítiques públiques.

Continguts

Llei 11/2014.

La construcció social del gènere.

L’aplicació de la diversitat LGBTI a les polítiques públiques: indicadors de 
procés i finalistes.

Persona docent

Lluïsa Jiménez

Responsable de l’àrea LGBTI de la Direcció General d’Igualtat. Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

F2228



69

CODI DATA MODALITAT PLATAFORMA

F2229a Del 6 al 27 d’octubre En línia
Videoconferències per Zoom 

els dies 6, 8, 13, 15, 20 i 27 
d’octubre de 10.00 h a 13.00 h

Fitxa del curs

Durada: 18 hores
Modalitat: En línia
Places: 25
Imparteix: Ángeles G. Gordillo

COMUNICACIÓ NO VIOLENTAF2229

Persones destinatàries

Curs orientat al personal tècnic de l’administració local o qualsevol persona 
que tingui interès en el tema.
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Objectius generals

Ampliar la nostra capacitat d’abordar els conflictes en les relacions tant la-
borals com personals.

Objectius específics

• Diferenciar una comunicació basada en retrets, crítica i culpabilitat d’una 
comunicació que potencia la connexió.

• Prendre consciència de la importància que té tenir clar quina és la meva 
intenció en el diàleg.

• Conèixer les formes habituals de respondre al conflicte i explorar altres 
estils d’aproximació al conflicte.

• Aprendre a escoltar el que hi ha viu rere les accions o paraules. 

Continguts

• El punt de partida en la nostra comunicació. Respostes automàtiques 
apreses. La relació entre el punt de vista i l’experiència. 

• Quatre formes habituals de respondre al conflicte. La intenció com a 
guia per canviar el rumb de les nostres converses. Comunicació verbal i 
no verbal com a reflex de la nostra intenció. 

• Detectar les alarmes corporals i els signes d’activació. Eines per gestio-
nar l’activació. Desenvolupar habilitats d’autoempatia. 

• Aprendre a escoltar: desenvolupar habilitats d’escolta. L’escolta empàti-
ca: què és? Respostes que bloquegen l’empatia. 

• Maneres d’experimentar l’empatia: empatia cognitiva, empatia afectiva 
i empatia somàtica. Habilitats per desenvolupar una escolta empàtica. 
Traduir el «no».

F2229
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Persona docent

Ángeles G. Gordillo

Formadora de Comunicació NoViolenta-CNV, reconeguda per l’ACNV (Espa-
nya) i en procés de certificació internacional pel CNVC (Center for Nonviolent 
Communication). Estudis en Ciències Polítiques i Sociologia a la Universitat 
de Granada. Experiència en el sector teatral i en el treball corporal, que inclou 
en els tallers.

Avaluació

Assistència al 100 % de les sessions.

Actitud positiva durant el curs.

Es demanarà a les persones participants que facin un diari d’experiències.

Acreditació

Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

F2229
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DIPSALUT I ELS ODS, 
COMPARTINT EXPERIÈNCIES      
EN L’ATERRATGE AL MÓN LOCAL

Fitxa del curs

Durada: 8 hores
Modalitat: En línia i presencial
Places: 25
Imparteix: Dipsalut i la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG

CODI DATA MODALITAT PLATAFORMA

F2230a 16 i 17 de desembre En línia i 
presencial

Videoconferències
per Zoom

F2230

Persones destinatàries
Curs orientat al personal tècnic municipal o regidors/es que vulguin integrar 
els ODS en els seus municipis.
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Objectius generals

Donar una visió general de què són els ODS. Conèixer diferents experiènci-
es d’integració dels ODS i aprofundir en les estratègies d’implementació als 
municipis.  

Continguts

Introducció als ODS.

L’experiència de Dipsalut i la Càtedra de Promoció de la Salut.

Experiències al territori.

Tècniques d’integració dels ODS.

Persones docents

Personal de Dipsalut, de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG i per-
sonal del CADS.

Acreditació

Certificat d’assistència al curs.

F2230
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PREVENCIÓ DE 
MALTRACTAMENTS                        
A LES PERSONES GRANS  

Fitxa del curs

Durada: 6 hores de videoconferències
Modalitat: En línia
Horari: de 9.00 a 11.00 h
Places: 25
Imparteix: Glòria Pla i Jordi Muñoz

CODI DATA MODALITAT PLATAFORMA

F3302f 19, 21 i 26 d’octubre En línia
Videoconferències

per Zoom
Moodle Dipsalut

F3302

Persones destinatàries
Curs orientat a persones professionals de l’àmbit de l’atenció social. 
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F3302
Objectiu general

Fomentar la detecció, la prevenció i l’abordatge dels maltractaments a les 
persones grans.

Contingut

• Contextualització i complexitat del fenomen.

• Maltractaments a les persones grans: definicions i formes.

• Detecció dels maltractaments: factors de risc.

• Prevenció dels maltractaments: factors de protecció.

• Principis de l’abordatge. Bon tracte.

• Explicació del protocol del Servei Local de Teleassistència. 

Persones docents

Glòria Pla

Psicòloga del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

Jordi Muñoz

Advocat, Associació EIMA.  

Avaluació

Assistència al 100 % de les sessions. 

Acreditació 

Certificat d’assistència al curs.
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F3311 DRET A MORIR DIGNAMENT

Fitxa del curs

Durada: 4 hores
Modalitat: En línia
Horari: de 9.00 a 11.00 h
Places: 25
Imparteix: Associació pel dret a morir dignament

CODI DATA MODALITAT PLATAFORMA

F3311b 25 i 27 d’octubre En línia
Videoconferències

per Zoom
Moodle Dipsalut

F3311c 15 i 17 de novembre En línia
Videoconferències

per Zoom
Moodle Dipsalut

Persones destinatàries
Curs orientat a persones professionals de l’àmbit de l’atenció social. 
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F3311
Objectiu general

Conèixer els drets humans relacionats amb el final de la vida de les perso-
nes, normativa vigent en el nostre país i comparativa amb altres països. 

Aclarir els conceptes relacionats amb la mort digna. 

Potenciar les competències per a una atenció al final de la vida centrada en  
les persones. 

Continguts

•	 Els	drets	al	final	de	la	vida.	El	marc	legal	actual.	

 - Conveni del Consell d’Europa per a la protecció́ dels drets humans i 
la dignitat de l’ésser humà respecte a les aplicacions de la biologia i la 
medicina (1997). 

 - Llei catalana 21/2000 «Sobre els drets d’informació́ concernent la salut 
i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica». 

 - Llei espanyola 41/2002 «Básica reguladora de la autonomía del pacien-
te y de derechos y obligaciones en materia de información y documen-
tación clínica» (LAP). 

 - Article 20 de l’Estatut de Catalunya (2006). 

 - Carta de Drets i Deures del pacient del Departament de Salut de la Ge-
neralitat. 

 - Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia.

•	 Anàlisi	de	casos.	

•	 La	lluita	per	una	mort	digna.	L’Associació	DMD:	qué	fem?	Que	dema-
nem?

•	 Presentació	de	recursos	i	taller

 - El Document de Voluntats Anticipades (DVA). Contingut i diferents mo-
dels. Motius per recomanar fer el DVA. 

 - Document Parlem-ne! 

 - Joc de cartes il·lustrades.
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F3311
Persones docents

Cristina Vallès 

Voluntària i coordinadora de DMD-Gi.

Anna Buxaderas 

Voluntària de DMD-Gi.  

Avaluació

Assistència al 100 % de les sessions. 

Acreditació 

Certificat d’assistència al curs.
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ABÚS SEXUAL INFANTIL: 
IDENTIFICACIÓ, ACTUACIÓ I 
PREVENCIÓ

Fitxa del curs

Durada: 18 hores (15 hores de videoconferència + 3 hores de treball 
personal)
Modalitat: En línia
Horari de les videoconferències: de 09.00 a 11.30h
Places: 30
Imparteix: Fundació Vicki Bernadet

CODI DATES MODALITAT PLATAFORMA

F3306d 9, 11, 16, 18, 23 i 30
de novembre En línia Moodle Dipsalut 

Plataforma Zoom

F3306

Persones destinatàries

Curs orientat a persones professionals que treballen amb infants o adoles-
cents, específicament a treballadors/es dels serveis socials. 
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Objectiu general

La formació ajudarà les persones professionals a dur a terme la seva funció 
preventiva i protectora dels infants, i a oferir-los eines i un espai formatiu i 
de reflexió que permeti incloure la prevenció i la detecció de l’abús sexual 
infantil. 

Objectius específics

• Conèixer la prevalença i les característiques principals de l’abús sexual 
infantil. 

• Poder identificar els senyals d’alerta en infants i adolescents. 

• Poder identificar les dinàmiques de les relacions abusives. 

• Saber com actuar en el cas de tenir una sospita o rebre una informació. 

• Conèixer el protocol marc de maltractament de Catalunya. 

• Adquirir eines que ens ajudin a desenvolupar estratègies de prevenció 
des del nostre lloc de treball.

Persones docents

María Bernadet Rius

Presidenta de la Fundació Vicki Bernadet.

María Pilar Polo Polo

Psicòloga, responsable de relacions institucionals de la Fundació.

Lluís Escala Ribas

Psicòleg de la Fundació Vicki Bernadet.

Marina Bartolomé Valenzuela

Criminòloga, màster en Crim Global, Justícia i Seguretat. Investigadora 
predoctoral en el Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent 
(GReVIA).

F3306
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F3306
Avaluació

Assistència al 100 % de les sessions.

Acreditació

Certificat d’assistència al curs.
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PREVENCIÓ, IDENTIFICACIÓ I 
ABORDATGE DE MATRIMONIS 
FORÇATS 

Fitxa del curs

Durada: 8 hores 
Horari de les videoconferències: de 09.00 a 11.00 h
Places: 25 
Imparteix: Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Gene-
ralitat de Catalunya i Associació Valentes i Acompanyades

CODI DATES MODALITAT PLATAFORMA

F3308d 8, 10, 12 i 19
de novembre En línia Moodle Dipsalut 

Plataforma Zoom

F3308

Persones destinatàries 
Curs orientat a persones professionals de l’àmbit de l’atenció social. També 
hi podran participar professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i de cooperació 
internacional. 
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Objectiu general
Explicar el protocol per a l’abordatge dels matrimonis forçats a professionals 
de l’àmbit de l’atenció social. 

Continguts
• Conceptualització i marc legal.
• Protocol: detecció i abordatge dels matrimonis forçats a Catalunya.
• Mètode d’intervenció de Valentes i elements de detecció. 
• Casos pràctics.

Persones docents
Kadijatu Dem Njie

Tècnica referent del programa de prevenció de la violència masclista de la  
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

Sanata Dembele N’Djaye

Referent de territori de programes de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

Ariadna Vilà

Psicòloga i coordinadora de l’Associació Valentes i Acompanyades. 

Ruth Rosique

Integradora social. Tècnica d’acompanyament i gestió de formacions de 
l’Associació Valentes i Acompanyades.

Núria Garcia

Educadora social. Tècnica d’acompanyament i gestió de voluntariat i pisos 
de l’Associació Valentes i Acompanyades.

F3308
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Avaluació
Assistència al 100 % de les sessions.

Acreditació
Certificat d’assistència al curs.

F3308
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MICROCURS: COM AFRONTAR LA 
DISCRIMINACIÓ LGBTI+

Fitxa del curs

Durada: de 2 a 4 hores 
Modalitat: En línia
Horari: flexible 
Places: 50
Imparteix: Direcció General d’Igualtat, Àrea per a la igualtat de tracte 
i no discriminació de persones lesbianes, gais, transgènere i bisexu-
als de la Generalitat de Catalunya

CODI DATES MODALITAT PLATAFORMA

F3309c
Del 18 d’octubre al 6

de desembre de 2021
en horari flexible 

En línia Plataforma 
Snackson

F3309

Persones destinatàries 

Curs orientat a professionals que treballen a l’administració. 
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Objectiu general

Proporcionar els coneixements bàsics sobre la construcció de gènere que 
permetin entendre i sensibilitzar el personal de les administracions públi-
ques catalanes sobre la diversitat existent en relació amb la identitat de gè-
nere i l’orientació sexual.

Objectius específics

•   Identificar les possibles situacions en què, de manera activa o passiva, 
es poden produir discriminacions, tant en l’àmbit intern entre el personal 
públic com d’aquest envers la ciutadania.

•    Conèixer com actuar davant de situacions discriminatòries.

Avaluació

Superació de les proves d’avaluació del curs. 

Acreditació

Certificat de participació al curs.

F3309
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ATENCIÓ A INFANTS VÍCTIMES DE 
VIOLÈNCIA MASCLISTA

Fitxa del curs

Durada: 6 h  
Modalitat: En línia
Horari: de 09.00 a 11.00 h 
Places: 30
Imparteix: Carme Montserrat

CODI DATES MODALITAT PLATAFORMA

F3310c 22, 24 i 26 de novembre En línia Moodle Dipsalut 
Zoom

F3310

Persones destinatàries

Curs orientat a persones professionals de l’àmbit de l’atenció social. 
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Objectiu general

Conèixer l’impacte de la violència masclista en els fills i les filles.

Objectius específics 

•    Aprofundir en els diferents àmbits d’afectació en els fills i les filles a par-
tir de resultats de recerques aplicades.

•    Aportar estratègies per part de la persona professional per a la millora de 
l’atenció social dels infants i les seves famílies . 

Persona docent

Carme Montserrat

Professora de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona.

Avaluació

Assistència al 100 % de les sessions.

Acreditació

Certificat d’assistència al curs.

F3310
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ELS SERVEIS D’ACOLLIMENT 
PER A DONES EN SITUACIÓ DE 
VIOLÈNCIA MASCLISTA I ELS 
SEUS FILLS I FILLES 

F3312

Persones destinatàries

Curs orientat a professionals de l’àmbit de serveis socials d’atenció primària, 
SIAD i SIE.

Fitxa del curs

Durada: 3 h  
Modalitat: En línia
Horari: de 09.00 a 12.00 h 
Places: 40
Imparteix: Subdirecció General de Lluita contra la Violència Masclis-
ta, Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya

CODI DATES MODALITAT PLATAFORMA

F3312b 3 de novembre En línia Moodle Dipsalut 
Zoom

F3312c 1 de desembre En línia Moodle Dipsalut 
Zoom
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Objectiu general

Ampliar el coneixement sobre el funcionament dels serveis d’acolliment i 
recuperació de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a dones en situ-
ació de violència masclista i els seus fills i filles. 

Objectius específics 

•    Contextualització dels serveis d’acolliment dins la Xarxa d’Atenció i Re-
cuperació Integral (tipus, requisits d’accés, reglament de règim intern, 
període d’estada...).

• L’informe de derivació a un servei d’acolliment. Cas pràctic.

• L’entrada a un servei d’acolliment: expectatives de les dones i expectati-
ves de la persona professional com a agent derivador..

• El Servei d’Acolliment i Recuperació.

• El Servei d’Acolliment Substitutori de la Llar.

Persones docents

Raquel Aguilera Gamisans

Tècnica de la Subdirecció General de Lluita contra la Violència Masclista. 
Serveis Territorials de Girona.

Lourdes Garcia

Directora del Servei d’Acolliment i Recuperació del Gironès.

Judit Colell Villardell

Coordinadora del Servei d’Acolliment Substitutori de la Llar del Gironès.

Estíbaliz García Becerra

Tècnica SAS (Servei d’Acolliment Substitutori de la Llar) de l’Eixample Sud i 
el SSLL Alt Empordà.

F3312
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Avaluació

Assistència al 100 % de les sessions.

Acreditació

Certificat d’assistència al curs.

F3312
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LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
DINS L’ENTORN DE TREBALL DE 
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

Fitxa del curs

Durada: 5 hores 
Modalitat: En línia
Horari de les videoconferències: de 09.00 a 11.30 h
Places: 40
Imparteix: Àrea d’Igualtat en el Treball (Generalitat de Catalunya) 

CODI DATES MODALITAT PLATAFORMA

F3321a 7 i 8 d’octubre En línia Moodle Dipsalut 
Plataforma Zoom

F3321

Persones destinatàries 
Curs destinat a càrrecs electes de les administracions públiques de la demar-
cació de Girona. 
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Objectius

Proporcionar informació i recursos sobre les polítiques de gènere dins l’en-
torn de treball de les administracions públiques. 

Objectius específics 

El curs s’estructura en dos sessions i s’explicaran els següents continguts:

• Primera sessió: actuacions i protocols per a la prevenció i actuació da-
vant l’assetjament sexual i per raó de sexe.

• Segona sessió: marc normatiu i conceptes bàsics en igualtat d’oportu-
nitats de dones i homes en el treball, polítiques públiques d’igualtat de 
dones i homes en el treball i plans d’igualtat.

Persona docent

Raquel Serrano

Professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat 
de Barcelona, experta en gènere i treball.

Avaluació

Assistència al 100 % de les sessions.

Acreditació

Certificat d’assistència al curs.

F3321
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INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 
TRANS*. PROCESSOS DE 
TRÀNSIT 

Fitxa del curs

Durada: 20 hores 
Modalitat: presencial i En línia
Horari de les videoconferències: de 09.00 a 12.00 h
Places: 30
Imparteix: Anna Valenzuela Sanz 

CODI DATES MODALITAT PLATAFORMA

F3322a

Presencial: 14 i 22 d’octubre 
Videoconferències: 

15, 20, i 28 d’octubre 
Treball personal: 5 hores

Presencial i 
En línia

Moodle Dipsalut 
Plataforma Zoom

F3322

Persones destinatàries 
Curs orientat a persones professionals de l’àmbit de l’atenció social. 
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Objectius generals

• Dotar d’eines i coneixements a professionals de l’àmbit social, docèn-
cia, psicopedagogia, pediatria, psicologia... cridats a mantenir contacte 
tant amb la infància i adolescència com amb les seves famílies, sobre 
els processos d’acompanyament i assessorament en l’etapa del trànsit 
social en menors que expressin una identitat de gènere no normativa. 

• Reflexionar sobre el sistema sexe-gènere.

• Conèixer i diferenciar els conceptes bàsics. 

• Processos de trànsit social i les seves diferents formes. 

• Actuació en l’àmbit educatiu: protocols, educació en diversitat...

• Àmbit sanitari.

• Àmbit legislatiu.

• Àmbit social, cultural i esportiu.

Contingut

UNITAT DIDÀCTICA 1 (3 hores)

DIVERSITAT DE GÈNERE A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA

• Sistema sexe-gènere. 

•  Conceptes bàsics. 

•  Senyals i indicis. 

•  Acompanyament a la infància i adolescència trans*. 

•  Processos de trànsit social. 

UNITAT DIDÀCTICA 2 (3 hores)

ÀMBIT EDUCATIU

• Abordatge de la identitat de gènere EN la comunitat educativa. 

•  Llenguatge inclusiu. 

F3322
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•  Protocol per a l’atenció i acompanyament de l’alumnat transgènere als 
Centres Educatius de Catalunya. 

•  Protocol deure d’intervenció de professionals de la comunitat educativa. 

•  Protocol bullying en l’àmbit educatiu. 

UNITAT DIDÀCTICA 3 (3 hores)

ÀMBIT SANITARI

• Model d’atenció tradicional biomèdic. 

•  Model d’atenció biopsicosocial. 

•  Model d’atenció sanitària per a persones trans* a Catalunya. 

UNITAT DIDÀCTICA 4 (3 hores)

ÀMBIT LEGISLATIU. Drets de la infància i adolescència

• Drets Fonamental. Constitució Espanyola. 

•  Principis de Yogyakarta. 

•  Marc legal en l’àmbit estatal.

•  Llei 11/2014, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgè-
neres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a 
Catalunya. 

UNITAT DIDÀCTICA 5 (3 hores)

ÀMBIT SOCIAL, ESPORTIU I CULTURAL

• Inclusió de la infància i adolescència trans* a les competicions esporti-
ves. 

•  Visibilització, conscienciació i sensibilització social envers les identitats 
no normatives. 

•  Mitjans de comunicació: com tractar i incloure les identitats no normati-
ves alS mitjans de comunicació.

•  Inclusió i visibilització de les persones trans* en l’àmbit cultural. 

F3322
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Persona docent

Anna Valenzuela Sanz

Presidenta de Chrysallis Associació de Famílies de Menors Trans*.

Avaluació

Assistència al 100 % de les sessions.

Acreditació

Certificat d’assistència al curs.

F3322
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LES CURES A LES 
ORGANITZACIONS DE SERVEIS 
SOCIALS  

Fitxa del curs

Durada: 20 hores 
Modalitat: presencial i En línia
Horari de les videoconferències: de 09.30 a 13.30 h
Places: 25
Imparteix: Fil a l’agulla 

CODI DATES MODALITAT PLATAFORMA

F3313a

5 i 19 novembre (En línia) 
25 novembre (presencial) 

3 desembre (En línia) 
10 desembre (presencial)

Presencial i 
En línia

Moodle Dipsalut 
Plataforma Zoom

F3313

Persones destinatàries 
Professionals d’ajuntaments i consells comarcals de l’àmbit de l’atenció so-
cial: serveis socials, cohesió social... 
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Objectius generals

• Les organitzacions en general i també els serveis socials en particular 
necessiten seguir caminant per aprofundir en la seva capacitat de ser 
coherents i transformar a dins allò que volen transformar a fora.

• Les cures tenen a veure amb fer una mirada cap endins, cap a la vida in-
terna de les organitzacions i de les persones que les formen per transfor-
mar-les en espais més humans, més eficients i també més democràtics.

Objectius específics

• Tenir un marc i unes eines sobre què vol dir ncorporar les cures a les 
organitzacions i els equips de serveis socials.

• Promoure un espai de reflexió i suport per poder aplicar les cures en el 
dia a dia de les persones i dels equips.

F3313
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Contingut

Sessió 1: Introducció a les cures, la cohesió i la gestió de l’estrès

Farem una presentació sobre què vol dir incorporar les cures i quines són les 
7 àrees que cal tenir en compte. A més, ens centrarem en dues d’elles i par-
larem de la cohesió i el treball en equip i les emocions i la gestió de l’estrès 
amb l’objectiu de promoure equips i organitzacions que generin espais de 
creativitat i de suport al mateix temps.

Sessió 2: La visió, el posicionament, la governança i l’organització interna

En aquesta sessió ens centrarem en dues àrees clau en el marc de les cu-
res. Prendrem més consciència de quina és la nostra visió personal en rela-
ció al lloc de treball, quina és la visió de l’organització i com aquestes dues 
encaixen per poder tenir un bon posicionament des d’on treballar. També 
prendrem consciència de la importància de la claredat organitzativa, tant en 
relació al rol que tenim dins de l’organització com en la de presa de decisi-
ons, i quines eines ens poden ajudar a fer-ho possible.

Sessió 3: El lideratge i l’ús del poder

En aquesta sessió tractarem quines són les claus per desenvolupar un lide-
ratge conscient, que sigui efectiu i democràtic alhora. També parlarem dels 
tipus de poder i de quina manera podem fer un ús més conscient del nostre 
poder des de qualsevol dels rols que ocupem en relació amb l’equip o a les 
persones usuàries dels serveis.

Sessió 4: El conflicte i la gestió d’agressions

En aquesta sessió parlarem de l a nostra relació amb el conflicte i aprendrem 
de quina manera el podem viure perquè es converteixi en una oportunitat 
d’aprenentatge per a nosaltres, per a les persones usuàries i també per a 
l’organització. També veurem la diferència entre conflicte i agressió i apren-
drem eines per prevenir i gestionar les dinàmiques de discriminació: mas-
clisme, racisme, sexisme, etc.

F3313
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Sessió 5: Comunicació i feedback

En aquesta sessió aprofundirem en la comunicació, les dobles senyals i la 
cultura del feedback amb l ’objectiu de generar espais dins de les organitza-
cions on poder compartir informació, i també donar i rebre crítiques des d’un 
lloc que promogui el creixement i l’empoderament de les persones.

Persona docent

Anna Espadalé

Formadora, facilitadora de grups, terapeuta i consultora organitzacional.

Avaluació

Assistència al 100 % de les sessions.

Acreditació

Certificat d’assistència al curs.

F3313
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Formació de  
Desfibril·ladors
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CURS DE FORMACIÓ  
PER A L’ÚS DEL DEA F54

Fitxa del curs

Durada: 4 hores
Modalitat: presencial
Places: 8

CODI MUNICIPI DATA HORARI LLOC

F5404bn Girona 01/10/2021 09.00-13.00 Prevint-Cardiosos  
C/ Ibèria, 4 

F5429b Bordils 05/10/2021 15.00-19.00 Casal del poble  
C/ Ample, 15

F5430a Quart 06/10/2021 09.00-13.00 Estació Jove 
C/ Tren, 56 

F5404bo Girona 14/10/2021 15.00-19.00 Parc Tecnòlogig UdG  
Pic de Peguera, 11 (aula 2)

F5421c St. Hilari 
Sacalm 15/10/2021 16.00-20.00 Casa de la Cultura 

Pl Dr. Gravalosa, 4

F5425f Breda 19/10/2021 15.00-19.00 Espai Jove 
C/ Nou, 3 

F5430b Quart 21/10/2021 15.00-19.00 Estació Jove 
C/ Tren, 56 

F5404bp Girona 22/10/2021 09.00-13.00 Prevint-Cardiosos  
C/ Ibèria, 4 

F5427b Riells i 
Viabrea 26/10/2021 09.00-13.00 Centre Cultural 

C/ Esquirols, 1

F54
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CODI MUNICIPI DATA HORARI LLOC

F5406c Palamós 28/10/2021 09.00-13.00
Galeries Carme 

C/ Dídac Garell i Tauler, 
10, 1a

F5423e La 
Jonquera 03/11/2021 16.00-20.00 Porxos de Can Laporta 

C/ Major, 4

F5404bq Girona 04/11/2021 15.00-19.00 Parc Tecnològic UdG  
Pic de Peguera, 11 (aula 2)

F5404br Girona 08/11/2021 09.00-13.00 Prevint-Cardiosos  
C/ Ibèria, 4 

F5431a Osor 09/11/2021 16.00-20.00 Ajuntament  
C/ Major, 36

F5404bs Girona 15/11/2021 09.00-13.00 Parc Tecnològic UdG  
Pic de Peguera, 11 (aula 2)

F5429c Bordils 16/11/2021 15.00-19.00 Casal del poble  
C/ Ample, 15

F5423f La 
Jonquera 17/11/2021 16.00-20.00 Porxos de Can Laporta 

C/ Major, 4

F5404bt Girona 22/11/2021 09.00-13.00 Prevint-Cardiosos  
C/ Ibèria, 4 

F5406d Palamós 24/11/2021 09.00-13.00
Galeries Carme 

C/ Dídac Garell i Tauler, 
10, 1a

F5404bu Girona 25/11/2021 09.00-13.00 Prevint-Cardiosos  
C/ Ibèria, 4 

F5404bv Girona 03/12/2021 09.00-13.00 Prevint-Cardiosos  
C/ Ibèria, 4 

F5404bw Girona 09/12/2021 09.00-13.00 Prevint-Cardiosos  
C/ Ibèria, 4 

F5404bx Girona 14/12/2021 15.00-19.00 Parc Tecnològic UdG  
Pic de Peguera, 11 (aula 2)

F5404by Girona 22/12/2021 09.00-13.00 Prevint-Cardiosos  
C/ Ibèria, 4 

F54
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Persones destinatàries
Població de la demarcació de Girona. Es prioritzaran les persones que, per 
les característiques de la seva feina, tinguin una alta probabilitat d’haver de 
fer ús dels desfibril·ladors.

Objectiu general
Capacitar el personal perquè obtingui els coneixements i les habilitats ne-
cessàries per poder aplicar els protocols de Suport Vital Bàsic i fer un ús 
adequat dels desfibril·ladors externs automàtics (DEA).

Objectius específics
• Adquirir coneixements, estratègies i habilitats socials per ser capaços 

d’afrontar amb serenitat i eficàcia una situació d’urgència.

• Familiaritzar l’alumnat amb el desfibril·lador i propiciar que li perdi la por.

• Donar a conèixer el programa «Girona, territori cardioprotegit».

Persones docents
Personal instructor acreditat pel Consell Català de Ressuscitació (CCR).

Acreditació
Certificat d’aprofitament de la formació rebuda.

F54
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F56 CURS DE FORMACIÓ  
BASE F56

Fitxa del curs

Durada: 6 hores
Modalitat: presencial
Places: 8

Programa oficial, DOGC 6259,  
de 22/11/2012 
Decret 151/2012

CODI MUNICIPI DATA HORARI LLOC

F5604ck Girona 04/10/2021 09.00-15.00 Prevint-Cardiosos  
C/ Ibèria, 4 

F5604cl Girona 13/10/2021 09.00-15.00
Parc Tecnològic UdG  

Pic de Peguera, 11 
(aula 2)

F5604cll Girona 27/10/2021 09.00-15.00 Prevint-Cardiosos  
C/ Ibèria, 4 

F5604cm Girona 11/11/2021 09.00-15.00
Parc Tecnològic UdG  

Pic de Peguera, 11 
(aula 2)

F5604cn Girona 01/12/2021 09.00-15.00 Prevint-Cardiosos  
C/ Ibèria, 4 

F5604co Girona 16/12/2021 09.00-15.00
Parc Tecnològic UdG  

Pic de Peguera, 11 
(aula 2)
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F56 Persones destinatàries
Personal d’emergències (cos de policia local, cos de Mossos d’Esquadra, 
personal de protecció civil, etc.) associat als desfibril·ladors	mòbils cedits 
per Dipsalut. 

Objectiu general
Capacitar el personal perquè obtingui els coneixements i les habilitats ne-
cessàries per poder aplicar els protocols de suport vital bàsic i fer un ús 
adequat dels desfibril·ladors externs automàtics (DEA).

Objectius específics
• Adquirir coneixements, estratègies i habilitats socials per ser capaços 

d’afrontar amb serenitat i eficàcia una situació d’urgència.

• Familiaritzar l’alumnat amb el desfibril·lador i propiciar que perdi la por.

• Donar a conèixer el programa «Girona, territori cardioprotegit».

Persones docents
Personal instructor acreditat pel Consell Català de Ressuscitació (CCR).

Acreditació
Certificat del Consell Català de Ressuscitació segons el Decret 151/2012.
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F59 CURS DE FORMACIÓ 
CONTINUADA F59

Fitxa del curs

Durada: 90 minuts
Modalitat: presencial
Places: 8

Programa oficial, DOGC 6259,  
de 22/11/2012 
Decret 151/2012

CODI MUNICIPI DATA HORARI LLOC

F5904gr Girona 07/10/2021 09.00 -10.30 Prevint-Cardiosos  
C/ Ibèria, 4 

F5904gs Girona 15/10/2021 11.30-13.00 Prevint-Cardiosos  
C/ Ibèria, 4 

F5904gt Girona 20/10/2021 09.00-10.30 Prevint-Cardiosos  
C/ Ibèria, 4 

F5904gu Girona 02/11/2021 15.00-16.30 Parc Tecnològic UdG  
Pic de Peguera, 11 (aula 2)

F5904gv Girona 12/11/2021 09.00-10.30 Prevint-Cardiosos  
C/ Ibèria, 4 

F5904gw Girona 18/11/2021 09.00-10.30 Prevint-Cardiosos  
C/ Ibèria, 4 

F5904gx Girona 29/11/2021 15.00-16.30 Parc Tecnològic UdG  
Pic de Peguera, 11 (aula 2)

F5904gy Girona 13/12/2021 11.30-13.00 Prevint-Cardiosos  
C/ Ibèria, 4 

F5904gz Girona 20/12/2021 09.00-10.30 Prevint-Cardiosos  
C/ Ibèria, 4 
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F59
Persones destinatàries
Personal associat als desfibril·ladors cedits per Dipsalut que ha fet el curs de 
formació base i és a punt de caducar (té una validesa de 3 anys).

Objectiu general
Dur a terme una activitat de recordatori per mantenir les competències ne-
cessàries per practicar correctament els protocols de suport vital bàsic i fer 
un ús adequat dels desfibril·ladors externs automàtics (DEA). 

Objectius específics
• Recordatori teòric de la seqüència d’actuació dels protocols de suport 

vital bàsic i dels desfibril·ladors externs automàtics (DEA).

• Realització d’una seqüència de RCP completa segons els criteris de l’Eu-
ropean Resuscitation Council.

• Simulació completa d’una seqüència d’actuació amb DEA.

Persones docents
Personal instructor acreditat pel Consell Català de Ressuscitació (CCR).

Acreditació
Certificat del Consell Català de Ressuscitació segons el Decret 151/2012.
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