
 

  Abordatge dels trastorns de conducta

INICI I FINAL: 02/06/2012 - 27/06/2012

LLOC: Girona, Campus Montilivi.

OBJECTIUS:

· Definir i entendre el concepte d’alteracions conductuals, conèixer els criteris diag-
nòstics, els desencadenants que provoquen aquestes alteracions i la seva evolució.

· Marc conceptual dels trastorns de conducta. 
· Instruments d’avaluació i d’anàlisi de les alteracions conductuals.
· Relació amb la síndrome genètica i malalties neurodegeneratives.
· Portar a la pràctica els coneixements adquirits al llarg del mòdul.
 

PROGRAMA:

- Anàlisi funcional de conducta: concepte, metodologia i funcionalitat.
- Elaboració del pla d’intervenció i estratègies.
- Relació amb les síndromes genètiques i neurodegeneratives.
- Procés de dol.
- Casos pràctics.

PROFESSORAT:

Natàlia Díaz. Psicòloga de la Unitat Hospitalària Especialitzada en Discapacitat 
Intel·lectual (UHEDI) i de la Residència de trastorns de conducta “Els Til·lers”, 
Parc Hospitalari Martí i Julià.  
Josep Font. Director de l’Escola d’Educació Especial l’Estel.
Àngels Ponce. Diplomada en Treball Social i Teràpia Familiar especialitzada en el procés 
d’acompanyament en la mort.
Laura Vergés. Psiquiatra de la Unitat Hospitalària Especialitzada en Discapacitat 
Intel·lectual (UHEDI) i de la Residència de trastorns de conducta “Els Til·lers”, Parc 
Hospitalari Martí i Julià.

CALENDARI:

HORARI DIA DOCENT

9.00 - 13.00 h  02/06/2012 Àngels Ponce

17.30 - 21.30 h 06/06/2012 Laura Vergés 

17.30 - 21.30 h 13/06/2012  Natàlia Díaz

17.30 - 21.30 h  20/06/2012 Laura Vergés 

17.30 - 21.30 h  27/06/2012 Josep Font 2
Itinerari 2

Tractament de 
l’Envelliment per
a Persones amb 

Discapacitat i
Dependència

Introducció al marc conceptual i legal 
de les persones amb envelliment
i en situació de dependència

Organitza:
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Col·labora:

Departament de Benestar Social i Família

Tots aquests estudis formen part del diploma de postgrau en Tractament de l’Envelliment per a 
Persones amb Discapacitat i Dependència. Per obtenir el diploma de postgrau o el d’especialització, 
cal realitzar un bloc comú i els cursos inclosos dins un dels itineraris. Sistema d’avaluació: 80 % 
d’assistència.
La Direcció es reservarà el dret de fer canvis en l’equip docent, en la data i en el lloc, en el cas que 
algun professor no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria 
professional. 
Actualitzacions a: www.consorcisg.cat · www.fundacioudg.org/discapacitatidependencia.html

  

INICI I FINAL: 15/02/2012 – 10/03/2012

LLOC: Girona, Campus Montilivi. 

OBJECTIUS:

· Conèixer la situació actual de les persones amb discapacitat intel·lectual i situació de 
dependència en el procés d’envelliment. 

· Conèixer quins recursos s’ofereixen des de l’administració pública. 
· Conèixer el marc legal actual.
· Aprendre a aplicar tots els conceptes esmentats anteriorment a l’hora d’analitzar i 
treballar els casos que ens arriben.

· Aprofundir en estudis recents sobre discapacitat i envelliment.
· Aprofundir en les afectacions pràctiques d’AVD i salut en temes d’envelliment.
· Aprofundir en l’afectació dels trastorns de conducta en l’envelliment.
· Reflexionar sobre el panorama actual, si és suficient per atendre les persones que es 
troben en aquesta situació. 

PROGRAMA:

- Situació conceptual de les persones amb situació de discapacitat i dependència.
- Marc legal actual de les persones amb situació de discapacitat i dependència.
- Recursos residencials. 
- Recursos econòmics. 
- Quin paper té el Departament de Benestar i Família? Què ofereix? 
- Estudis recents sobre discapacitat i envelliment.
- Problemes de salut més comuns en persones amb discapacitat i dependència.
- La família.

PROFESSORAT:

Miquel Gusart. Cap del Servei d’Atenció a les Persones del Departament de Benestar i 
Família de la Generalitat de Catalunya a Girona.
Dolors Batista. Cap d’Àrea de Salut del Consorci Sant Gregori. 
Natàlia Díaz. Psicòloga de la Unitat Hospitalària Especialitzada en Discapacitat 
Intel·lectual (UHEDI) i de la Residència de trastorns de conducta “Els Til·lers”, 
Parc Hospitalari Martí i Julià.
Laura Vergés. Psiquiatra de la Unitat Hospitalària Especialitzada en Discapacitat 
Intel·lectual (UHEDI) i de la Residència de trastorns de conducta “Els Til·lers”, Parc 
Hospitalari Martí i Julià.

  CALENDARI:

HORARI DIA DOCENT

17.30 - 21.30 h  15/02/2012 Miquel Gusart

17.30 - 21.30 h 22/02/2012 Miquel Gusart

17.30 - 21.30 h 29/02/2012 Natàlia Díaz

9.00 - 13.00 h  03/03/2012 Dolors Batista

9.00 - 13.00 h  10/03/2012 Pendent
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  Estimulació basal i multisensorial

INICI I FINAL: 14/04/2012 – 05/05/2012

LLOC: Girona, Campus Montilivi i Consorci Sant Gregori. 

OBJECTIUS:

· Conèixer els antecendents històrics i d’on provenen aquestes estratègies de treball.
· Definir i entendre les diferències entre estimulació basal i multisensorial.
· Conèixer les diferències sobre la metodologia i saber com i quan aplicar-la.
· Conèixer la població amb la qual s’aplica. 
· Conèixer els instruments d’avaluació per tal de fer un registre per veure l’evolució de 

l’estat del pacient i les millores que proporcionen aquestes estratègies.
· Portar a la pràctica els coneixements adquirits al llarg del mòdul.

PROGRAMA:

Diferències entre estimulació basal i sensorial.

PROFESSORAT:

M. José Cid. Doctora en Psicologia de la Residència Íbera APASA (Amposta).
Fundació Bocalan. Associació de Teràpies amb animals.
Carles Pérez. Professor especialitzat en Estimulació Basal.

  Curs per a persones valoradores dels barems de dependència

CALENDARI:

HORARI DIA DOCENT 

9.00 – 13.00 h 14/04/2012 Carles Pérez

9.00 – 13.00 h 21/04/2012 Carles Pérez

17.30 - 21.30 h 25/04/2012 Fundació Bocalan

17.30 - 21.30 h 02/05/2012 Maria José Cid 

9.00 – 13.00 h  05/05/2012 Maria José Cid

Itineraris

INICI I FINAL: 12/03/2012 – 30/05/2012

LLOC: Girona, Campus Montilivi i dos dies a Barcelona.

OBJECTIUS GENERALS:

· Incentivar el coneixement de la Llei de promoció de l’autonomia i prevenció de la 
dependència.

· Desenvolupar en el sector el curs per a persones valoradores dels barems de la 
dependència.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

· Donar a conèixer i analitzar les eines per a la realització dels barems de la depen-
dència com a persona valoradora.

· Donar les eines i adquirir habilitats d’avaluació a partir de les visites de valoració. 

A QUI S’ADREÇA: 

Professionals que tinguin titulació universitària en: Medicina / Psicologia / Treball so-
cial / Fisioteràpia / Infermeria / Teràpia ocupacional.

PROFESSORAT:

Natàlia Díaz. Psicòloga de la Unitat Hospitalària Especialitzada en Discapacitat 
Intel·lectual (UHEDI) i de la Residència de trastorns de conducta “Els Til·lers”, 
Parc Hospitalari Martí i Julià. 
Gisela Fornés. Llicenciada en Psicologia i diplomada en fisioteràpia. Psicòloga dels 
equips de suport dels SEVADs 3, 6, 7 i 8 del Consorci Sanitari Integral de Barcelona, des 
del 2007.
Maria José Gordillo, Xavier Freixa, Irene Lastres i M. José Sabariego. Equip del Servei 
de Servei de Valoració Barcelona 2 Les Corts, Esquerra Eixample i Sants-Montjuïc de 
Barcelona ciutat des del 2007.  

PROGRAMA:

1. Marc legislatiu estatal i català. Presentació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 
de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependèn-
cia, i de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
2. Introducció a la Classificació internacional del funcionament, de la discapacitat i 
de la salut (CIF).
3. Introducció al Barem de Valoració dels graus i nivells de la Dependència (BVD).
4. Introducció a l’Escala de Valoració Específica (EVE).
5. Aplicació del BVD en col·lectius específics segons les condicions de salut:
 a. Malalties neurològiques progressives o dany cerebral.
 b. Trastorns i alteracions del desenvolupament en nens.
 c. Demències.
 d. Pluridiscapacitats en persones grans.
 e. Discapacitat intel·lectual.
 f. Dèficits visuals.
 g. Sordceguesa.
 h. Trastorns mentals greus.
 i. Persones amb lesió medul·lar.
 j. Tècniques de valoració. 
 k. La visita de valoració.
 l. Organització dels serveis de valoració de la dependència (SEVAD).
 m. Discussió de casos.

Concepte d’estimulació basal:
- Metodologia. 
- Estratègies d’aplicació. 
- Tipologia d’usuaris per dur a terme 

l’estimulació basal.
- Material necessari. 
- Vivències i casos on s’ha aplicat 

estimulació basal.

Concepte d’estimulació sensorial:
- Metodologia. 
- Estratègies d’aplicació. 
- Tipologia d’usuaris per dur a terme 

l’estimulació sensorial.
- Material necessari. 
- Registres. 
- Casos pràctics on s’ha aplicat 

estimulació sensorial.

CALENDARI:

HORARI DIA DOCENT LLOC

16.30 - 21.30 h  12/03/2012 Natàlia Díaz

17.30 - 21.30 h  14/03/2012 M. José Gordillo

17.30 - 21.30 h 21/03/2012 M. José Gordillo

17.30 - 21.30 h 28/03/2012 Xavier Freixa

17.30 - 21.30 h 11/04/2012 M. José Sabariego

17.30 - 21.30 h 09/05/2012 Irene Lastres

9:30 -13:30 h 12/05/2012 Gisela Fornés Barcelona. Lloc pendent concretar

17.30 - 21.30 h 16/05/2012 M. José Sabariego

17.30 - 21.30 h 23/05/2012 M. José Gordillo

9:30 -13:30 h 26/05/2012 Gisela Fornés Barcelona. Lloc pendent concretar

17.30 - 21.30 h 30/05/2012 M. José Gordillo

Per tal d’adquirir l’acreditació de la Generalitat de Catalunya de Persones Valoradores cal comple-
mentar aquesta formació amb 15 hores de pràctiques.


