Dimarts
16 setembre
18:00 h.

Reobertura node CAPS-ASl
Xerrada-col·loqui amb Xavier Uriarte

Llicenciat en Medicina, especialista en rehabilitació, postgrau en Salut Pública, autor de llibres sobre vacunes, neurologia, càncer, i alimentació…
Coordinador dels cursos de medicina naturista a la UB i a Girona. President de la Lliga per a la llibertat de la vacunació. www.vacunacionlibre.org/nova

Presentació dels tallers de promoció: preservació i autogestió de salut-vida del IV trimestre de 2014

IV trimestre 2014

Programació CAPS-AS

Promoció i preservació de Salut-Vida

dilluns

dimarts

Dimecres

del 6 d’octubre
al 22 de desembre

del 7 d’octubre
al 9 de desembre

d’octubre a desembre
Gestió emocional bàsica

FORMACIÓ trimestral
en l’àmbit
psicosocial i comunitari

TALLER SENSE ADDICCIONS

de 18:00 h. a 20:00h.

de 18:00 h. a 20:00h.

Des d’un enfocament psicosocial i de
psicologia comunitària, treballarem
qüestions al voltant de la facilitació
de processos i dinàmiques grupals, la
utilització de metodologies participatives i tècniques d’educació popular i
el disseny de tallers formatius per al
treball d’autogestió i de promoció de
la salut.

Dinamitza

Rubén Benedicto Salmerón
Psicòleg social d’ofici, ha treballat des
de perspectives crítiques en temes de salut
mental i de resistència i defensa dels drets
humans en situació de conflicte bèl·lic.
Ha participat en diferents organitzacions
de defensa dels drets humans i moviments
socials a Amèrica Llatina i a l’Estat espanyol.
Actualment, realitza la tesi de Doctorat en
Psicologia Social a la UAB.

de 17:00 h. a 19:00 h.
8 octubre:

Integralitat de ésser
i programes de vida
5 novembre: Comunicació assertiva
3 desembre: Teatre emocional

La utilització de les drogues

Dinamitza

Drogues i addiccions:
models i teories, mitges veritats
Reflexions ètiques sobre un conflicte
Tipologies d’addiccions
L’addicció com a problema social
i personal
Hàbit i habituació versus addicció i
dependència
Per què es creen habituacions?
(menjar, droga, sexe, mòbil...)
Ètica de la responsabilitat i de la
llibertat d’elecció en les addiccions.
Llenguatge i addiccions:
les trampes del llenguatge

Mònika Yomisma
Dedicada a l’expressió conscient del cos i de
l’ànima. El 1996 inicia aquest viatge transitant per
camins que van des del teatre, el clown, la dansa
i l’expressió corporal, la improvisació, l’animació,
l’escolta activa, l’autosanació… la vida.

Anatomía i fisiologia
de 18:00 h. a 20:00h.
15 octubre: Atenció urgent
12 novembre: Anatomia per al moviment
10 desembre: Sistema tendomuscular

Dinamitza

Dinamitza

JUAN PÉREZ

ADRIÀ

EDUCADOR SOCIAL

Estudiant de Medecina de la UB

El programa continuarà amb xerrades i altres temes que es publicaran als webs de la CIC i l’SSPC puntualment.

SISTEMA DE SALUT PÚBLICA COOPERATIVISTA

salut@cooperativaintegral.cat
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