PROGRAMA DEL CURS
“TÍTOL DE L'ACTIVITAT”: ACOMPANYAMENT MALALTIA, MORT I DOL. INCA (2)
Organitzat per Secció de Suport Tècnic Municipal /Dir. Insular Inclusió Social
Coordinació (SSTM): Margalida Rubi
Organitzat pel Departament de RRHH i la Secció de Suport Tècnic Municipal (IMAS) per al
desenvolupament d’accions en matèria de suport, assessorament i formació dirigides al personal
dels ajuntaments de Mallorca.
Nombre de places oferides: màxim 20 places
(s'haurà de cobrir un mínim de 75% places per convocar el curs)
Dirigit a: tècnics i tècniques dels serveis socials dels ajuntaments de Mallorca.
Procediment d'inscripció, termini i requisits
Es donarà difusió entre els serveis socials municipals de l'illa i es facilitarà un full de sol·licitud
penjat a la web i mitjançant una informació massiu enviada via correu electrònic a serveis socials i
a les adreces dels professionals que consten en el arxiu de la secció
Data termini sol·licituds: 10 de FEBRER de 2018
Obligatorietat d'assistència mínima al curs: 80 % del curs.
PROCEDIMENT DE CONTROL I CERTIFICACIÓ D'APROFITAMENT
Es requerirà la signatura del control d'assistència a cada una de les sessions. Entrada i sor7da (es
un requisit). A la ﬁnalització del curs haurà una prova d'aproﬁtament, amb l'acreditació
corresponent (si es compleix el requisits del 80% d'assistència)
Per més informació: Secció Suport Tècnic Municipal Tl. 971.76.33.48
supmunicipal@imas.conselldemallorca.net.
Curs ACOMPANYAMENT MALALTIA, MORT I DOL (1) (màxim 20 places)
Dies: 22 i 23 de febrer de 2018
Horari: 9-15 hores i de 16:00- 20h
HORES: 20
Lloc: Inca – Museu del Calçat. Gral Luque , an>c quarter
Sessions : 2 sessions en total
Duració de cada sessió : Dos dies de 10 H. Cada dia 6 hr. De ma0, amb un descans de 20 minuts i 4 hr. horabaixa

Cost de matrícula: L'ac7vat està ﬁnançada per l'IMAS
Docent: Bel Ferrer - Psicòloga
CONTINGUT DE LES SESSIONS
VEGEU CONTINGUT ADJUNT
METODOLOGIA: presencial- Teòric- pràc7ca
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