FICHA DA ACTIVIDADE FORMATIVA
CV17015

1. DATOS DA ACTIVIDADE
NOME: Programa informático de rexistro de información da rede de galega de atención temperá
CONVOCATORIA: Convenio de colaboración EGAP-Consellerías de Política Social, Sanidade e Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
GRUPO: Cursos EGAP - Convenios
ÁREA: Consellería de Política Social
CUALIFICACIÓN:

APROVEITAMENTO

ADMINISTRACIÓN:

AU|LO

MOD.IMPARTICIÓN:

PRESENCIAL

PLAN:

CONVENIO

HORAS:

ESTADO:

ANULADO

ANO:

TIPOLOXÍA:

ESPECÍFICO

20
2017
1

EDICIÓNS:

DATA MATRÍCULA: Do 06/05/2017 - 08:00h ao 22/05/2017 - 14:00h
RESPONSABLE: DE LA SIERRA VÁZQUEZ, CARMEN MARCELINA [carmen.de.la.sierra.vazquez@xunta.es]

2. DESCRICIÓNS
DESCRICIÓN CURSO
Formación no uso desta ferramenta informática ás e aos profesionais que traballen na rede de atención temperá de
Galicia.
Esta ferramenta ten por obxectivo o rexistro de información das persoas usuarias da rede de atención temperá e ao
mesmo tempo facilitar a coordinación dos equipos profesionais que interveñen na atención a menores de 0-6 anos con
trastornos do desenvolvemento ou en risco de padecelos, así como a súa prevención.
O programa dará soporte aos Servizos de atención temperá (SAT) e estará integrado co sistema de información de
HSUE (Historia Social Única Electrónica da Xunta de Galicia) e permitirá aos SAT, a extracción dos indicadores e as
estatísticas necesarias tanto para a planificación como para as xustificacións, memorias, investigacións, e avaliacións
que precisen realizar.
DESTINATARIOS
Profesionais da rede galega de atención temprana, preferentemente profesionais dos servizos de atención temprana
dependentes dos servizos sociais comunitarios que van utilizar o programa informático.
PROGRAMA
Nesta acción formativa verase o programa, de forma interactiva e levarase a cabo o rexistro de datos de cada un dos
procesos recollidos no “Protocolo de coordinación, intervención e derivación interinstitucional en atención temperá”:
1. PROCESO DE DETECCIÓN PRECOZ. Fase de detención e derivación.
2. PROCESO DE VALORACIÓN E INTERVENCIÓN: Acollida, valoración,intervención, avaliación e finalización.
Para traballar polo miúdo con todos os aspectos contemplados polo programa informático:
PROGRAMA FORMACIÓN MÓDULO HSUE_AT
Rexistro de solicitudes
Ficha do menor
Xestión de expedientes
Buscador persoas/expedientes
Valoración
Clasificación diagnóstica ODAT
Elaboración e seguimento del PPI
Cuestionario de desenvolvemento de Haizea-Llevant
Xestión de listas de espera
Rexistro de intervencións
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Seguimento das accións realizadas
Elaboración de Informes
Citas
o Xestión de citas
o Xestión de axendas
o Xestión de reunións
o Xestión de entrevistas
Imputación de horas de traballo
Administración
o Xestión de usuarios da aplicación
o Xestión de calendarios
o Xestión de CDIATs, equipamentos e profesionais
Explotación estatística
o Indicadores de supervisión
o Indicadores de xustificación
Alarmas e avisos
Documentación e formularios
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Criterios xerais da EGAP, segundo a Resolución do 4 de xaneiro de 2008 (DOG do 10 de xaneiro de 2008).

3. DATOS EDICIÓNS
SANTIAGO
LOCALIDADE:
NUM. PRAZAS:

Santiago de Compostela
20

INICIO / FIN: 18/12/2017 a 20/12/2017

ESTADO: NORMAL

DATA EXAME:
DOCENTES NOMEADOS

NON HAI INFORMACIÓN DISPOÑIBLE
LUGAR DE REALIZACIÓN
Aula de informática do edificio administrativo de San Lázaro-Santiago
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