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EL NOSTRE OBJECTIU  
 

AULA ACTIVA és una entitat especialitzada en la impartició 

de formació contínua pels professionals de l’àmbit  d’ atenció 

a la dependència.  

 

El principal objectiu d’ AULA ACTIVA és formar al professional 

del sector assistencial per tal que desenvolupi la seva 

activitat laboral d’una manera eficaç i responsable, així com 

que constantment pugui reciclar-se per  tal d’obtenir una 

millora en la qualitat de les seves tasques diàries i contribuir al 

seu desenvolupament professional. 

 

COM TREBALLEM? 
 

•Personalitzem cada acció formativa en funció de les 

necessitats del col·lectiu a qui va adreçat: contingut, durada, 

metodologia, etc. 

 

• Comptem amb un gran equip professional amb un ampli 

bagatge docent i que  alhora són especialistes de cada sector 

de l’àmbit social i sanitari: assistencial, hospitalari i residencial. 

  

• Programem cada sessió de l’acció formativa amb continguts i 

exemples específics del sector i el col·lectiu.  

 

• Metodologies actives que faciliten l’ intercanvi d’experiències. 

Impartim la formació a les nostres pròpies aules o ens desplacem 

a les instal·lacions  del client. 

 

•Aula Activa disposa del Certificat del Sistema de Gestió de la 

Qualitat ISO 9001 emès per AENOR amb núm. de registre ER-

0625/2012, que vetlla per un bon sistema de gestió de qualitat. 

 



 

CATÀLEG CURSOS ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 
 
• Mobilització i trasllat de persones dependents 

• Dietètica i nutrició per a persones dependents 

• Tractament de les nafres per pressió 

• Primers auxilis 

• Urgències geriàtriques 

• Cures pal·liatives 

• Cures bàsiques  

• Atenció sociosanitària domiciliària 

• Intervenció en l’atenció higiènico-alimentària en institucions 

• Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions 

• Animació sociocultural per a persones dependents 

• Manualitats per a persones dependents 

• Malalts d’ Alzhemier 

• Contenció emocional i física 

• Trastorns mentals en la vellesa 

• Intervenció en demències 

• El tracte diari amb la gent gran 

• Ètica a les organitzacions assistencials per a persones dependents 

• Violència i maltractament  

• Voluntats anticipades 

• Com transmetre males notícies 

• Acompanyament a la mort i procés de dol 

• Acolliment i integració de l’usuari i les seves famílies al centre 
assistencial 

• Qualitat  personal i bones pràctiques dels professionals de la 
dependència 

• Atenció a l’usuari 

• Atenció integral a la persona gran 

• Estimulació multisensorial 

 



CATÀLEG CURSOS 
COMPETÈNCIES PERSONALS 

 
 

• Tècniques d’ autoajuda per a professionals d’atenció a les 
persones 

• Tècniques d’alliberament tensional 

• Gestió del temps en els centres assistencials 

• Lideratge i gestió d’equips 

• Aprendre a treballar en equip 

• Tècniques de distància emocional 

• Cuidar-me per cuidar 

• Gestió de les emocions 

• Gestió del temps i habilitats d’organització 

• Eines per a la relaxació i hàbits positius 

• La comunicació com a eina de relació 

• Gestió de conflictes en l’àmbit assistencial 

• Coaching per a desenvolupar equips 

• Gestió de l’ estrès  

• La intel·ligència emocional en l’àmbit sociosanitari 

• La comunicació com a eina de relació entre l’usuari i el 
professional  

 

Cuidar al cuidador 
 



 
 
 
 
 
 

Aula Activa és centre col·laborador del Departament de Treball 

amb núm. de cens 3993 per impartir cursos de Formació 

Ocupacional de les especialitats següents: 

 

- Atenció especialitzada en malalts Alzhemier 

- Auxiliar d’infermeria en geriatria 

- Certificat de Professionalitat: Atenció sociosanitaria per a persones 

dependents en institucions socials 
  



CURS: TREBALL EN EQUIP 

Col.lectiu: treballador/res socials  

 



 

 
MOBILITZACIÓ I TRASLLAT DE PERSONES 

DEPENDENTS 

 

Col.lectiu: cuidadores 

 



CURS:  

ANIMACIÓ 

SOCIOCULTURAL 

TALLER MANUALITAT 

I TALLERS ELS 5 

SENTITS 

 

Col.lectiu: 

cuidadores 


