BASES QUE REGULEN LA REALITZACIÓ D’UN CURS D’AUXILIAR DE
GERIATRIA

1.
Nom del curs
Curs d’auxiliar de geriatria
2.

A qui va dirigit?

A persones que vulguin formar-se en aquest sector, prioritàriament que estiguin a
l'atur i siguin demandants d'ocupació.

3. Requisits
Persones que tinguin interès en formar-se en aquest sector.
Es prioritzarà:
−
persones empadronades a Roses i que desocupades inscrites com a
demandants d'ocupació a l'Oficina de Treball de la Generalitat.

4.

Durada dels cursos i contingut:

200h= 100 hores de teoria i 100 hores de pràctica en empreses del sector.
Temari:
1. Dinàmica de grups
2. Introducció al treball de l’auxiliar en un centre geriàtric i en el SAD
3. Marc legal dels Serveis Socials a Catalunya
4. Organització i recursos per a la gent gran
5. Cures bàsiques per l’auxiliar de geriatria
6. Tècniques de rehabilitació i mobilització de malalts
7. Psicopatologia de l’adult
8. Alimentació i dietes per la vellesa
9. Cures palliatives pel pacient terminal
10. Procés de dol i acompanyament a la mort
11. Animació sociocultural i estimulativa. Tallers de laborteràpia

5.

Horari i lloc dels cursos:

Dia: 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 30 de novembre i 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 16,
17 de desembre 2009
Horari: de 9 a 13 hores.
Lloc: Sala formació Àrea de Promoció Econòmica de Roses c/ Madrid, núm 1, 1er
pis de Roses (Edifici de Oficina Turisme)
Places: 25

6.

Preu públic:

Preu inscripció: 400€
Persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació a l'Oficina de Treball
de la Generalitat (OTG): 100€

En el cas que hi hagi més inscripcions que places es prioritzarà a les persones que
portin més temps empadronades a Roses.

7.

Per inscriure’s:

Lloc: SAC Servei Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Roses (Pl/ Catalunya,12)
Període inscripció: del 2 al 6 de novembre de 2009
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Procediment: Caldrà fer la inscripció a les oficines del SAC en el termini establert.
En cas de persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació, caldrà
portar el full de “demanda d'ocupació” de l'Oficina de Treball de la Generalitat, en el
moment de la inscripció.
Un cop acabat el termini d'inscripció, presentar la Sol.licitud d’inscripció omplerta al
SAC i en el moment de formalitzar la inscripció s'entregarà el rebut amb la quota de
la inscripció realitzada. Un cop acabat el termini d'inscripció, es trucarà per confirmar
l'assignació de plaça el dia 9 de novembre i posteriorment s'haurà d'anar a pagar al
banc, entre el 10 al 12 de novembre de 2009.
8. Pagament:
En el termini establert i prèviament a que s’hagi confirmat l’assignació de plaça per
part de l’Ajuntament de Roses, s'haurà d'efectuar el pagament al banc entre els dies
10 i 12 de novembre de 2009. Si no es fa el pagament en el termini corresponent es
perdrà la plaça. Es comprovarà d'ofici.

