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PLACES
20

PREU
COST REAL: 2.120 €, gràcies a la subvenció rebuda s’ha pogut rebaixar 
a:
 
Diploma de Postgrau: 400 €*
Diploma d’Especialització: 385 €*
 
* Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició 
del títol de la UdG.

 FINANÇAMENT
La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb 
diverses entitats bancàries, que permeten fer els pagaments fraccio-
nadament. Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina 
web.
Si estàs a l’atur informa’t a la nostra web sobre les ajudes a les que 
et pots acollir.

<FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM 
GESTIONAR-HO.>

 PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
Cal omplir el full d’inscripció personalment a la seu de la Fundació o 
a través de la nostra pàgina web. Opcionalment es pot realitzar una 
preinscripció de 150 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que 
dóna dret a reserva de plaça.
Preinscripció: Fins a un mes abans de l’inici del curs.
Matrícula: Fins a 15 dies abans de l’inici del curs.

Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula:
– Diploma de Postgrau: Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del 
títol universitari (o del resguard).
– Diploma d’Especialització: Fotocòpia del DNI.

 SERVEIS
La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet 
d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les 
biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de 
Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el 
Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes 
i pràctiques en empreses i/o institucions.
 

Edifici Mercadal Horari:
Plaça Jordi de Sant Jordi, 1
17001 Girona
T 972 210 299
F 972 223 454
info.fundacioif@udg.edu 

De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h
i divendres de 9.00 a 15.00 h
(Excepte del 13 al 30 de juliol,
de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www.fundacioudg.org

 TAMBÉ ET POT INTERESSAR

– Aplicació de Tècniques d’Estimulació per a Persones amb Disca-
pacitat i Dependència (Postgrau)

– Intervenció en Patologia Dual: Salut Mental i Trastorn de Con-
ducta en Persones amb Discapacitat i Dependència (Postgrau)

– Estimulació per a Persones amb Discapacitat i Dependència 
(Especialització)

– Patologia Dual: Salut Mental i Trastorn de Conducta en Persones 
amb Discapacitat i Dependència (Especialització)

– Diagnòstic i Intervenció en Neuropsicopedagogia <Grups a Giro-
na i Barcelona> (Màster)

– Psicoteràpia <Realització a Barcelona> (Màster)
– Intervenció Psicosocial i Terapèutica d’Infants i Adolescents 

Tutelats en Centres d’Acollida (Especialització)
– L’Atenció Educativa i Cura dels Nens i Nenes de 0 a 3 anys 

(Especialització)
– Introducció a la Llengua de Signes Catalana - Nivell 

d’Introducció (Especialització)
– Correcció Postural i Reeducació de la Veu (Especialització)

DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ

ENVELLIMENT
PER A PERSONES
AMB DISCAPACITAT
I DEPENDÈNCIA
GRUPS A GIRONA I BARCELONA

Col·labora: Organitza: 



DIPLOMA DE POSTGRAU EN EL TRACTAMENT PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT I DEPENDÈNCIA  

   (Codi Girona: 101039 / Codi Barcelona: 101040)

DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ EN L’ENVELLIMENT PER A PERSONES 
AMB DISCAPACITAT I DEPENDÈNCIA  

   (Codi Girona: 103018 / Codi Barcelona: 103019)

Aquest curs forma part d’un programa format per 3 itineraris, amb 
un bloc comú de 85 h. i un bloc específic de 75 h. Els estudiants 
amb titulació universitària, podran obtenir un Diploma de Post-
grau, amb la realització d’un treball final.

Els itineraris són:
– Aplicació de Tècniques d’Estimulació per a Persones amb Disca-

pacitat i Dependència
– Tractament de l’Envelliment per a Persones amb Discapacitat i 

Dependència
– Intervenció en Patologia Dual: Salut Mental i Trastorn de Conduc-

ta en Persones amb Discapacitat i Dependència

PRESENTACIÓ 
Aquesta formació de postgrau i especialització dóna resposta a una 
situació actual caracteritzada per la manca de formació en el camp 
de la discapacitat intel·lectual i per la important projecció profes-
sional del col·lectiu. El seu objectiu és donar la formació neces-
sària a les persones que treballen o estan interessades en l’àmbit 
de la discapacitat.

OBJECTIUS
Donar a conèixer el camp de les persones amb discapacitat 
intel·lectual, com es treballa, les eines o instruments que es fan 
servir, com ajudar-los a millorar la seva qualitat de vida i aportar 
eines per tal de millorar les dificultats del dia a dia dels professio-
nals que treballen amb aquest col·lectiu.

SORTIDES PROFESSIONALS
Treballar en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual, com a psicòleg, 
treballador social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, educador, 
mestre i personal d’atenció directe.

A QUI S’ADREÇA
Metges, psicòlegs, psicopedagogs, infermers, terapeutes ocupacio-
nals, fisioterapeutes, treballadors socials, educadors socials, mestres i 
persones interessades en l’àmbit de la discapacitat.

REQUISITS D’ADMISSIÓ
– Diploma de Postgrau: Diplomats i llicenciats interessats en l’àmbit 

de la discapacitat.
– Diploma d’Especialització: Persones interessades en l’àmbit de la 

discapacitat. No cal tenir titulació universitària.

PROGRAMA
BLOC COMÚ (85 h.)
1. Marc conceptual i legal de la DI
2. Xarxa de Salut Mental a Catalunya

3. Cicle vital de les persones amb DI
4. Famílies i tutors legals
5. Integració social i qualitat de vida
6. Sexualitat
7. Principis ètics
8. Actituds, creences i valors
9. Pràcticum

BLOC ESPECÍFIC. ENVELLIMENT I DEPENDÈNCIA (75 h.)
1. Marc legal sociodemogràfic
2. Disc-Envelliment
3. Equips de valoració I
4. Equips de valoració II
5. Mobilitzacions
6. Genotips i fenotips conductuals
7. Suport positiu
8. Estratègies de contenció

METODOLOGIA
Classes dirigides amb suport de PowerPoint, debats i anàlisi d’articles, 
entre d’altres.
Treball de resum dels coneixements adquirits a l’aula (només estu-
diants del Diploma de Postgrau).

SISTEMA D’AVALUACIÓ
Cal assistir a un 80% de les sessions del curs. També es valorarà el 
treball dels coneixements adquirits a l’aula.

TITULACIÓ
Estudiants amb titulació universitària: Diploma de Postgrau en el Trac-
tament de l’Envelliment per a Persones amb Discapacitat i Dependència 
per la Universitat de Girona (bloc comú + bloc específic + treball final)

Estudiants sense titulació universitària: Diploma d’Especialització en 
l’Envelliment per a Persones amb Discapacitat i Dependència per la 
Universitat de Girona (bloc comú + bloc específic)

DIRECCIÓ
– Natàlia Díaz Calleja. Professora associada del Departament de Psi-

cologia Bàsica de la Universitat de Girona, psicòloga de la Unitat 
Hospitalària Especialitzada en Discapacitat Intel·lectual (UHEDI) i 
directora de la residència de trastorns de conducta Els Til·lers. Parc 
Hospitalari Martí i Julià.

COORDINACIÓ
– Núria Butinyà. Llicenciada en Sociologia i Diplomada en Treball 

Social. Responsable de l’Àrea Social del Consorci de Sant Gregori.

PROFESSORAT
– Núria Butinyà. Diplomada en Treball Social i responsable de l’Àrea 

Social del Consorci de Sant Gregori.
– Fèlix Salaverría Palanca. Advocat en cap de l’Assessoria Jurídica del 

Departament d’Acció Social i Ciutadania, Generalitat de Catalunya.
– Carme Virgili i Vilanova*. Advocada de la Generalitat adscrita a 

Assessoria Jurídica i Vocal de la Comissió de Tuteles.
– Claudi Camps Garcia. Llicenciat en Medicina. Director de la Xarxa 

de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines, gestionada 
per l’empresa pública IAS. Membre de la Comissió Permanent de Salut 

Mental del Departament de Salut. Des de 2005 és patró i cofundador 
de la Fundació per l’Educació Emocional.

– Esther Parramon. Directora del CAD de Girona. 
– Dolors Batista. Diplomada en Infermeria. Responsable de l’Àrea de 

Salut del Consorci Sant Gregori. 
– Josep Maria Solé. Director de la Fundació Tutelar de les Comarques 

Gironines. 
– Joan Campistol Plana. Neuropediatre i cap del Servei de Neurologia 

de l’Hospital Sant Joan de Déu.
– Esperança Villar Hoz. Doctora en Psicologia. Professora titular del 

Departament de Psicologia Bàsica. 
– Maria Pallissera. Professora titular del Departament de Pedagogia de 

la Universitat de Girona. Línies de recerca i publicacions relacionades 
amb: transició a l’edat adulta, vida activa, inclusió social i laboral de 
persones amb discapacitat. 

– Josep Pareja Gómez. Doctor en Ciències de la Salut. Professor asso-
ciat a la Universitat de Girona. 

– Elisabeth Gabau. Llicenciada en Medicina. Unitat Genètica Clínica. 
Servei de Pediatria. Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell. 

– Joan Canimas i Brugué. Doctor en Filosofia. Màster en Bioètica i 
Dret. Coordinador científic de l’Observatori d’Ètica Aplicada a la In-
tervenció Social i professor de la Facultat d’Educació i Psicologia de 
la Universitat de Girona. 

– Miguel Ángel Verdugo. Catedràtic de Psicologia de la Discapacitat 
de la Universidad de Salamanca. Director de l’INICO, director del SID 
i director del Màster en Integració de Persones amb Discapacitat 
(Salamanca).

– Gemma Deulofeu Villanueva. Llicenciada en Psicologia. Psicòloga 
d’ASPANIN (Associació pro persones amb discapacitat intel·lectual i 
les seves famílies).

– Miquel Gusart. Cap del Servei d’Atenció a les Persones del Depar-
tament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

– Ramon Novell Alsina. Psiquiatre. Cap del Servei de Discapacitat 
Intel·lectual i Salut Mental de l’Institut d’Assistència Sanitària. Mem-
bre del Consell Assessor de l’Institut Municipal de Persones amb Dis-
capacitat de l’Ajuntament de Barcelona. Expresident de l’Associació 
Espanyola de Professionals en Discapacitat Intel·lectual i exsecretari 
de la Secció de Discapacitat Intel·lectual de l’Associació Mundial de 
Psiquiatria (Salt).

– Teresa Vilalta. Equip de Valoració d’Atenció a la Dependència. Coor-
dinadora SEVAD Girona. 

– M. José Gordillo. Equip de Valoració d’Atenció a la Dependència. 
Coordinadora SEVAD Barcelona 2.

Altre professorat pendent de corfirmació.

DURADA I CALENDARI
Calendari:
Girona: Del 3 de novembre de 2010 al 15 de juny de 2011.
Barcelona: Del 4 de novembre de 2010 al 16 de juny de 2011.
 
Horari:
Girona: Dimecres, de 17.30 a 21.30 h. i algun dissabte al mes de 
9.00 a 14.00 h. (màxim 1 o 2 al mes)
Barcelona: Dijous, de 17.30 a 21.30 h. i algun dissabte al mes de 


