
PROGRAMACIÓ GENER-ABRIL 2014 

GIRONA 

 

Cicle de monogràfics “Bagul d’eines professionals per treballar i/o potenciar 
l’autoestima en els infants, adolescents i les seves famílies”  

Divendres 10, 17, 24 i 31 de gener, 7, 14, 21 i 28 de febrer i 7 i 14 de març de 18h a 

19:30h, amb un total de 20 hores. Possibilitat d’inscriure’s a un o més monogràfics.  

Data límit d’inscripcions al primer monogràfic 3 de gener. 
 

Curs “Les lleis de l’èxit a l’empresa: incrementar el propi potencial per assolir 
l’èxit intern i extern”- En col·laboració amb Daniel Gabarró, Organitzacions i 
Nou Paradigma 

Dimarts, dimecres i dijous 14, 15 i 16 de gener de 9h a 14h i de 15:30h a 20:30h, amb 

un total de 30 hores 

Data límit d’inscripcions 7 de gener. 
 
Seminari  “Teatreteràpia com a eina d’acció socioeducativa” 
 
Dilluns i dimecres 27 i 29 de gener i 3 de febrer de 16h a 20h, amb un total de 12 

hores. 

Data límit d’inscripcions 20 de gener. 
 

Taller ”Coaching i imatge personal” 

Dilluns 10 de febrer de 16h a 21h, amb un total de 5 hores. 

Data límit d’inscripcions 3 de febrer. 
 
 

Curs ”Eines metodològiques d’acció psicosocial amb persones que pateixen 
problemes associats al consum de drogues” 

Dilluns 10, 17 i 24 de febrer i 3 i 10 de març de 16h a 20h, amb un total de 20 hores. 

Data límit d’inscripcions 3 de febrer. 
 
Taller “Eines creatives per transformar l’estrès laboral i personal” 

Dimecres 26 de febrer de 9h a 14h, amb un total de 5 hores. 

Data límit d’inscripcions 19 de febrer. 
 
Seminari “Teatreteràpia aplicada a l’àmbit laboral” 

Dilluns i dimecres 26 de febrer i 3 i 5 de març de 16h a 20h, amb un total de 12 

hores. 

Data límit d’inscripcions 19 de febrer. 
 
Curs “Eines metodològiques per a l’acció socioeducativa davant els nous 
contextos de violència juvenil (bullying, ciberbullying, bandes,...)” 

Dilluns 3, 10, 17, 24 i 31 de març de 16:30h a 20:30h, amb un total de 20 hores. 

Data límit d’inscripcions 24 de febrer. 
 

Seminari “Casos pràctics d’acció socioeducativa en l’àmbit de les 
drogodependències” 
  
Dilluns 24 i 31 de març i 7 d’abril de 16h a 20h, amb un total de 12. 

Data límit d’inscripcions 17 de març.
 
 
 
 

Més informació i inscripcions a www.serveisformatiuslom.com, 
a gestio@serveisformatiuslom.com i/o al 972 100 495 



PROGRAMACIÓ GENER-ABRIL 2014 

BARCELONA 

 

Curs “Eines metodològiques d’acció socioeducativa en l’àmbit penitenciari” 

Dimarts 14, 21 i 28 de gener i 4 i 11 de febrer de 16:30h a 20:30h, amb un total de 20 

hores 

Data límit d’inscripcions 7 de gener. 

 

 

 

Curs  “L’educació emocional com a eina metodològica per a l’acció 

socioeducativa” 

 

Dimecres 5, 12, 19 i 26 de febrer i 5 de març de 17h a 21h, amb un total de 20 hores. 

Data límit d’inscripcions 29 de gener. 

 

 

 

Curs ”Intel·ligència emocional per a professionals de l’acció social: capacitació 

en gestió d’emocions” 

Dijous 6, 13, 20 i 27 de febrer i 6 de març de 16:30h a 20:30h, amb un total de 20  

hores. 

Data límit d’inscripcions 30 de gener. 

 

 

Seminari “Casos pràctics d’acció socioeducativa en l’àmbit penitenciari” 

Dimarts 25 de febrer i 4 i 11 de març de 16:30h a 20:30h, amb un total de 12 hores. 

Data límit d’inscripcions 18 de febrer. 

 

 

 

Curs “Recursos pràctics per a la gestió del temps” 

Dilluns i dimecres 26 de febrer i 3 i 5 de març de 16h a 20h, amb un total de 12 

hores. 

Data límit d’inscripcions 19 de febrer. 

 

 

Curs “Recursos per a l’acció socioeducativa: regulació física i emocional” 

Dimecres 12, 19 i 26 de març i 2 i 9 d’abril de 17h a 21h, amb un total de 20 hores. 

Data límit d’inscripcions 5 de març. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació i inscripcions a www.serveisformatiuslom.com, 

a gestio@serveisformatiuslom.com i/o al 972 100 495 


