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Nota de premsa 

El CAE obre inscripcions per a nous cursos adreçats a persones 
treballadores 

 
  

El CAE ha programat 6 accions formatives en els àmbits de la formació personal i la intervenció 
educativa subvencionades pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya. Els cursos 

s’adrecen, prioritàriament, a persones treballadores, es faran dins el primer semestre del 2018 i 
la participació és gratuïta. El període d’inscripció s’inicia el 27 de desembre. 

 
 
 
El CAE ha elaborat una nova proposta formativa adreçada prioritàriament a persones treballadores que es 
durà a terme al llarg del primer semestre del 2018. Tot i que aquesta proposta es veurà complementada, en 
aquest moments ja hi ha programades 5 accions de 30 hores de durada cadascuna, repartides en dos 
àmbits -la formació per a la intervenció educativa i la formació personal- i un curs de Monitor/a d'activitats 
de lleure. 
  
L’àmbit de la intervenció educativa s’ha focalitzat en l’atenció a la diversitat i s’ha programat un curs 
d’Intervenció amb persones amb autisme, que l’impartirà Rosa Serrano -directora del Centre de Recursos 
en trastorn de l’espectre autista de la Catalunya Central-, i un curs d’Intervenció amb persones amb TDA 
que impartiran els psicòlegs Albert Bover i Cristina Junyent. 
  
En el capítol de formació personal hi haurà dos cursos de Coaching -un d’iniciació i un segon 
d’aprofundiment- i un curs de Mindfulness. Tots tres els impartirà Antònia Farreras, Directora de Personal 
Coaching-Manresa i formadora en PNL, coaching i habilitats directives. 
  
Pel que fa al curs de Monitor d'activitats de lleure té una durada de 150 hores i, complementat amb un 
període de pràctiques i la realització d'una memòria de les pràctiques, dóna accés al títol oficial expedit de 
la Direcció General de Joventut. 
  
Els cursos són subvencionats pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya i la inscripció és gratuïta. Les 
places són limitades i el dia 27 de desembre s'obrirà el període d'inscripcions que es podran fer 
presencialment al CAE (Plaça del Milcentenari, s/n, de 9 a 2 i de 4 a 2/4 de 7) o bé a través del web 
www.cae.cat.  
 
 
Curs Durada Inici Final Horari Docent 

Atenció a la diversitat: Autisme 30h 01/02/2018 19/04/2018 Dijous 17-20h Rosa Serrano 

Atenció a la diversitat TDA 30h 03/02/2018 24/03/2018 Dissabtes 9-13h Albert Bover, Cristina Junyent 

Eines de coachnig. Nivell 1 30h 06/02/2018 24/04/2018 Dimarts 18-21h Antònia Farreras 

Eines de coaching. Nivell 2 30h 05/05/2018 26/06/2018 Dimarts 18-21h Antònia Farreras 

Mindfulness 30h 07/02/2018 27/06/2018 Dimecres 19-20.30h Antònia Farreras 

Curs de Monitor/a d'activitats de lleure 150h 20/01/2018 07/07/2018 Dissabtes 9-14h Equip monitors/es 
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Si voleu ampliar aquesta informació us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres. 
 
Nasi Muncunill  
nasi@cae.cat 
El CAE 
Plaça del Milcentenari, s/n - 08240 Manresa 
Tel. 93 872 57 89 
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