
2 DE MARÇ

VIRTUAL. ACCESSIBLE. GRATUÏT.
Tots els cicles formatius es realitzaran en línia a través de la plataforma zoom. 
Les sessions del cicle formatiu seran accessibles prèvia demanda 
(cal indicar la necessitat de subtitulació en el formulari d'inscripció).

PER A PERSONES AMB SORDESA
CICLE FORMATIU ESPECIALITZAT

16 DE FEBRER (18.00-19:30) 
EL DOL: COM GESTIONAR-LO PER AL
NOSTRE BENESTAR EMOCIONAL
A càrrec de Luis Camino, Terapeuta social
format en teràpia Gestalt. Imparteix des de 1997
tallers sobre els processos de pèrdua i dol.
El dol no és només la pèrdua d'una persona
estimada. La pèrdua d'audició pot provoar
un malestar associat: és el procés natural
del dol. Parlarem del dol i de les emocions
que ens pot fer sentir.

Oferirem eines i recursos,  a càrrec de professionals especialitzats, enfocats a:

LA GESTIÓ EMOCIONAL DEL DOL.
LA CONNECTIVITAT D'AUDIÒFONS I/O IMPLANTS COCLEARS A DISPOSITIUS ELECTRÒNICS

PARLAR SENSE PORS! COM COMUNICAR-NOS EN LÍNIA AMB CONFIANÇA
 

XARXA DE FORMACIÓ ESPECIALITZADA

Inscripcions en línia al nostre web acapps.org
Per a més informació i/o dubtes contacteu amb nosaltres a:
sasp@acapps.org · tel. i/o whatsapp 620 993 422

en la Comunicació Oral de les Persones  amb Sordesa

#XarxaFormacióACAPPS

AMB EL SUPORT DE:

27 DE FEBRER (11:00-12:30) 
NECESSITATS ACTUALS DE CONNECTIVITAT
A DISPOSITIUS ELECTRÒNICS 
A  càrrec de Guillermina Achleitner, audiòloga del
Centre RV Alfa i de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
Taller pràctic i amb orientació personalitzada
sobre com pots adaptar el teu audiòfon i/o
implant coclear al telèfon mòbil, tableta,
ordinador, televisió. L'objectiu: treure el màxim profit
i rendiment de la teva pròtesis auditiva i les
possibilitats que t'ofereix perquè el so t'arribi amb la
millor qualitat possible.

16, 23 I 30 DE MARÇ (18:00-19:30)
CICLE PARLAR SENSE POR. COM MILLORAR LA COMUNICACIÓ EN LÍNIA.
A càrrec d'Eulàlia Feliu, experta i coach en comunicació en públic, es realitzaran tres sessions:
Introducció a la comunicació en línia (16 de març).
Les reunions en línia. Estructura i aspectes tècnics (23 de març).
Pautes i eines per comunicar en línia amb eficàcia (30 de març).


