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1. La prescripció social a l’atenció primària. Formació de formadors

• Per referents. 8 h

• Per professionals que vulguin implementar el programa i formar el seu EAP 

2. Curs Implementació de la PS a l’ AP 

• Formació impartida pels referents. 3h

• Per tots els professionals d’un EAP en fase d’implementació

3. Curs per Facilitadors de la PS a l’AP

• Per professionals facilitadors. 2,5h

• EAPs prioritzats per implementar el PSS 

Cursos acreditats oferts (pre-pandèmia) 



1. La prescripció social a l’atenció primària. 

Formació de formadors – NOU FORMAT

Part teòrica (4h)

• Online

• Primera edició: 10 i 13 d’octubre 

de 13-15h

• Comuna per diferents Regions 

Sanitàries

• Preguntes via xat. S’elaborarà un 

document de FAQs

Part pràctica (4h)

• Presencial  

• Requisit: participació a la part teòrica

• Sessions per Regions Sanitàries 

• Dates a Canal Drogues

• Participació de professionals d’AP del 

territori experts en PS

Per oferir formació al propi EAP caldrà haver participat en les dues parts

Inscripció per 

separat



1. La prescripció social a l’atenció primària. 

Formació de formadors

Part pràctica

• Places limitades 

• Es prioritzarà a les persones segons:

• Formació rebuda prèviament (tant a l’ABS com del professional)

• ABS d’especial interès (Índex Socioeconòmic Compost, projectes comunitaris, entre d’altres)

Es planificaran properes edicions segons demanda 



2. Curs Online

Primera edició → Novembre 2022 

• Curs acreditat 

• Co-elaborat i tutorizats per professionals de l’AP 

• Curs més flexible en quant a:

• Volum d'inscripcions

• Coneixements previs 

• Obert a més perfils professionals implicats en el PSS 



3. Proposta a mig termini

Bàsic online 

sobre PS • Referent

• Facilitadors

• Prof. xarxa SMiA

• ….

Formació segons perfil

Salut 

comunitària

Per necessitats específiques

• Aliances i presentació de la 

PS

• Eines recopilació d’actius

comunitaris

• Sensibilització professionals

de l’EAP

• PS a la consulta. Entrevista 

motivacional

• …

Disposar d’un itinerari formatiu
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prescripcio.social@gencat.cat

Moltes gràcies per la vostra atenció

mailto:prescripcio.social@gencat.cat

