
 
 
 
FORMACIÓ PER ELS TÈCNICS I TÈCNIQUES SOCIOSANITÀRIES EN AJUDA A 
DOMICILI DELS SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS BÀSICS. 
 
CURS: L'ATENCIÓ A L'ENTORN FAMILIAR�
�

Destinataris: tècnics i tècniques d'ajuda a domicili i d'assistència personal dels serveis 
socials comunitaris bàsics de Mallorca.�
�

Nombre de places oferides: màxim 50 places per cada curs (per ordre d'inscripció ). �
�

Es prioritzarà la inscripció dels tècnics i tècniques contractades directament per els  
ajuntaments de menys de 20.000 habitants. 
 
 

Curs a Palma Curs a Inca�

Dies: 13, 15, 22, 27 i 29 d'octubre 
de 2015 

Dies: 3, 5, 10, 12 i 17 de novembre  de 
2015�

Horari: de 16:30 a les 19:30 h. Horari: de 16:30 a les 19:30h.�

Lloc: Saló d'Actes llar de la 
Joventut 
C/General Riera, 111 

Lloc: Centre BIT Raiguer 
C/ Selleters, 25, Inca�

 
 
Duració per curs:  La formació tindrà una durada de 15 hores per curs. 
 
METODOLOGIA  
 
La  formació de cada curs, tindrà una durada de 15 hores, impartides en 5 sessions de 3 
hores dada una. 
El nivell de participació serà presencial, amb documentació que complementarà la pràctica 
impartida en suport paper i digital. 
 
El contingut de la formació serà impartit de forma teòrico- pràctica explicada pel ponent. 
(mitjançant exercicis pràctics dinamitzats pel ponent). Es realitzaran dinàmiques grupals 
amb l'objectiu d'adquirir els coneixements de manera vivencial obtenint un aprenentatge 
significatiu. 
 
A la finalització del curs haurà una prova d'aprofitament, amb l'acreditació corresponent (si 
es compleix els requisits d'assistència) 
 
 



PROGRAMA 
 

Atendre situacions de risc familiars que perjudiquin alguns dels seus membres 
Dates: 13 d'octubre i 3 de novembre 
Ponent: Victòria Riado Rian�
�

• Concepte de risc. Detecció de situacions de risc que es puguin donar a l'entorn 
familiar. 

• Concepte de família. Evolució de la tipologia, estructura i rols familiars. 
• Lleialtats familiars. Les aliances dels membres al nucli familiar davant les situacions 

de risc. 
 

Promoure la convivència de la persona usuària en el seu grup familiar i en el seu 
entorn comunitari ��� 

 Dates: 15 d'octubre i 5 de novembre 
 Ponent: Francisca Isabel Rodriguez Fiol�
�

• La comunicació familiar  i entorn comunitari. Aspectes bàsics 
• Sistemes de convivència al grup familiar 
• Límits familiars     
• La recuperació de la implicació familiar 
• Afeccions que dificulten la comunicació i  potencien l'aïllament social 
• Límits professionals 

 
Col·laborar amb la família en els casos en què aquesta, per si mateixa, no pugui 
atendre  totalment les necessitats de la vida diària dels seus membres. 
Dates: 22 d'octubre i 10 de novembre 
Ponent: Carmen Fiol Ibañez 

• Conceptes  de col·laborar versus  substituir en el sistema familiar 
• La coordinació amb l'equip de feina davant les dificultats de donar cures  
• Espai de regulació i de supervisió de casos  

 
Cures i promoció de l'autonomia 
Dates: 27 d'octubre i 12 novembre 
Ponent: Mª Carmen Maestre 
 

• La importància de la Cura i Auto-cuidat dins la dinàmica familiar.  Conceptes bàsics 
• Factors i estratègies de promoció de l'usuari/família dins l'entorn comunitari 
• La organització del temps dins la família i estratègies  de canvi per donar suport  

 
 
Ètica professional i codi deontològic 
Dates: 29 d'octubre i 17 de novembre 
Ponent: José Roberto Peñalver�
�

• L'ètica professional. Factors bàsics  
• Codi Deontològic 
• Referencies jurídiques  



• Tipologies de negligències i conseqüències de la negligències professionals 
• Tipus d'intervenció davant el maltracte o la negligències 
• Avaluació i conclusions 

 
PONENTS�
�

Mª Victoria Riado Rian 
(Palma de Mallorca, 1983) Diplomada en Treball Social, Màster en Intervenció i Mediació 
Familiar. Actualment treballa a Fundació Balear de la Dependència desenvolupant la seva 
tasca al PROGRAMA PROPER �
�

Francisca Isabel Rodriguez Fiol 
(Palma de Mallorca, 1978) Diplomada i Graduada en Treball Social, Postgrau d’ 
Intervenció Familiar Sistèmica.  Tècnic superior en atenció a persones dependents. 
Actualment treballa a la Fundació Balear de la Dependència desenvolupant la seva tasca 
al PROGRAMA PROPER 
 
Mª del Carmen Fiol Ibañez 
(Palma de Mallorca, 1971) Diplomada en Treball Social. Actualment treballadora de 
Fundació Balear de la Dependència desenvolupant la seva tasca al PROGRAMA 
PROPER. 
 
Mª Carmen Maestre 
(Palma de Mallorca, 1973) Diplomada en fisioteràpia. Curso de pilates terapèutic per a 
fisioterapeutes. Actualment treballadora de Fundació Balear de la Dependència 
desenvolupant la seva tasca al PROGRAMA PROPER. 
 
José Roberto Peñalver 
(Palma de Mallorca, 1975) Diplomat i Graduat en Treball Social, Màster en Dependència, 
Màster en Direcció de Serveis Socials, Avaluador y assessor nacional de competències 
professionals en el àmbit sociosanitari.  Actualment és coordinador de treballadors socials 
de la Fundación de Dependència.  

 

 

 

 

 


