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Annex I: Relació d’activitats formatives i necessitats previstes de contractació 
 

Activitat formativa Descripció bàsica de la formació Director/a Coordinador/a 

Neuropsicopedagogia Especialització en diagnòstic i intervenció 
neuropsicopedagògica. Avaluació i intervenció en 
dificultats d'aprenentatge, problemàtiques 
emocionals i actuació en famílies. 

  1 

Musicoteràpia Transcultural Especialització en l’ús professional de la música i 
els seus elements com a intervenció en medicina, 
educació, i entorns quotidians amb individus, 
grups, famílies o comunitats. 

  1 

Bioconstrucción Aplicada y 
Ecoarquitectura 

Especialització sobre la bioconstrucció i 
l’ecoarquitectura; aplicació en obra, disseny i 
integració en projectes sostenibles i eficients. 

  1 

Direcció i Gestió d'Empreses (MBA) Formació directiva transversal, amb rigor i 
coneixement de darrera generació per ser capaços 
de liderar reptes de canvi en entorns organitzatius 
complexos de l’empresa. 

  2 

Filosofia 3/18 (ON LINE) Especialització en el projecte Filosofia 3/18 per ser 
més competent a les aules i proporcionar una 
preparació teòrica i pràctica per a ser formador de 
formadors. 

  1 

Resolució de Conflictes i Mediació 
Familiar Sistèmica 

Formació per al creixement i millora en el rol 
professional de mediador de conflictes des d’una 
perspectiva sistèmica. 

  1 

Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i 
Reanimació 

Especialització en  processos quirúrgics i anestèsics 
complexos. 

1   

Autisme: Nens i Nenes amb TEA Especialització en la comprensió dels trastorns de 
l’espectre autista: detecció, cribatge, diagnòstic, 
avaluació i intervenció. 

  1 

Producció i Gestió de Projectes en 
l'entorn BIM 

Especialització en l’entorn BIM, incloent el 
programa de modelat REVIT. 

  1 

Comunicació en Públic amb 
Mindfulness 

Formació especialitzada per adquirir habilitats i 
competències comunicatives i reducció de l’estrès 
amb el suport del mindfulness. 

  1 

Cosmovisions Femenines i Masculines Especialització sobre la definició i l’experiència del 
femení i el masculí, sortint dels estereotips. Tipus 
de famílies, cooperació, mediació... 

1   

Nuevos Modelos de Negocio Formació especialitzada per a emprenedors, des 
de la idea a la creació de l’empresa. Digitalització, 
oportunitats de negoci i noves metodologies de 
treball. 

1   

Formació Holística en 
Ecodesenvolupament Conscient 

Formació especialitzada per aportar estratègies 
per a l’aplicació pràctica de l’ecologia i la visió 
integral. Biocivilització, desenvolupament 
comunitari, economia social i ecològica. 

  1 


