
VIURE i AJUDAR 
A VIURE 

Neurobiologia del comportament 

28 de gener de 2017 
 

Dirigit a pares, mestres i adolescents 
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HORARI DEL CURS 

 

De 10:00 a 14:00 i de 15:30 a 19:30 

 

MATRÍCULA 
 

Quota d’inscripció: 160€.  

 

Inclou:  Com a manual el llibre :  

 
PREINSCRIPCIÓ 

Es pot realitzar la preinscripció a través de la web de 

l’Hospital General de Granollers, seguint aquest enllaç: 

 

http://www.fphag.cat/viure_i_ajudar_a_viure/ 

 

Es confirmarà, per correu electrònic  les persones acceptades 

i tota la informació per gestionar la matricula. 

 

 

COORDINACIÓ 

 

Eulàlia Guix. Tècnic en projectes de formació de la FPHAG 
 

PROFESSORAT 
 

Dra. Rosa Casafont i Vilar 
 

Consultora, formadora i escriptora que desenvolupa la seva 

activitat professional, aplicant un mètode propi: El mètode 

Thabit 

Màster Universitari en Neurociències per la Universitat de 

Barcelona. 

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de 

Barcelona. 

Màster en Salut Laboral per la Universitat de Barcelona. 

Professora del postgrau de Neuroeducació de la UB. 
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CONTINGUT 
 

La ment. La consciencia. L’atenció i la percepció. 

Aspectes bàsics del funcionament Neurobiològic, anatòmic 

funcional en la cognició i l’emoció. 

El cervell canviant. Quines estructures podem modificar de 

forma dirigida. 

Què és el pensar? I les conseqüències?. 

Comunicació. Tipus. La seva importància i transcendència 

personal i interpersonal. 

Cognició Corporitzada. Concepte. Per què representa una 

oportunitat treballar el cos? 

Què entenem per capacitat plàstica cerebral? Tipus de 

plasticitat. Sempre és favorable  la capacitat plàstica?. 

Estructures cerebrals plàstiques i no plàstiques. 

Psicobiologia de l’estrès i conseqüències. 

Aprenentatge i memòria. 

Eines pràctiques de fàcil aplicació. 

 

OBJECTIU 
 

Aportar coneixements, habilitats i metodologia per poder 

realitzar una atenció hospitalària qualificada als pacients 

traumàtics. 

METODOLOGIA 
 

Es farà , durant tot el dia treball cooperatiu per ajudar-nos a 

comprendre i consolidar allò que aprendrem. 

Veurem vídeos de suport que ens hi ajudaran i aprendrem a 

encuriosir-nos i a fer-nos preguntes que entre tots podrem 

respondre. 

 Veurem eines, estratègies i recursos PER VIURE I 

AJUDAR A VIURE. 

 Coneixerem quines capacitats tenim canviants i 

influenciables per crea la Vida. 

 Reconeixerem les conseqüències que determinen en el 

cos i en la ment, segons la forma que tenim de pensar i 

afrontar la nostra experiència. 

 Aprendrem COM facilitar-nos crear i des-estructurar 

hàbits 

DIRIGIT A 
 

Aquest curs va dirigit tant a adolescents com adults 

sensibilitzats per la millora continua i que volen apostar per 

construir-se i contribuir a crear el seu entorn personal, 

professional i social. 


