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INTRODUCCIÓ: 
 

L’increment de l’esperança de vida de la població en general ha permès que  la població 

amb discapacitat intel·lectual arribi a edats més avançades i alhora que es vegi afectada per 

patologies pròpies d’aquestes edats. Així el síndrome de demència (Alzehimer, parkinson) 

per tant cada vegada té mes incidència entre la població amb discapacitat intel·lectual. 

Aquest fet professionalment i familiarment genera patiment i dubtes assistencials: com 

diagnosticar-ho, con atendre, quins suports necessita la persona, on ha d’estar atesa, 

estructura organitzativa institucional,  formació i suport dels professionals i/o familiars.  

 
El curs s’adreça a professionals i/o cuidadors externs implicats en la cura i atenció de les 

persones amb discapacitat intel·lectual en procés d’envelliment i/o demència. 

 

 
CONTINGUTS 

 

 Què és la demència 

 Dades entorn de la demència  

 Diagnòstic i fases 

 Signes, símptomes 

 Estratègies assistencials 

 Estructura organitzativa 

 Tractament dels aspectes psicoafectius de la persona afectada  

 Prevenció  

 Identificació de suports  

 Intervencions terapèutiques  

 Formació, atenció i suports adreçats als cuidadors 

 

 

 

FORMADORA 

 / Marissol Matamoros i Sans 

Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica, postgrau i màster en psicologia i 

psicopatologia de base dinàmica. 

Àmplia experiència en el camp de la discapacitat en l’àmbit institucional i 

associatiu. 

 

 

DEMÈNCIA I DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 

COMPRENSIÓ I ABORDATGE  
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DADES D’IMPARTICIÓ DEL CURS 

 Dies  4, 11, 18, 25 juny 2018 

Horari: de 9:30 a 14:30h 

Lloc: Upgrade Formació. C/ Vallespir, 39 – local. 08028 Barcelona 

Total hores curs: 20h 

 

 
 

 
INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

/ Període de preinscripció:  

Fins al 2 de juny o fins esgotar les places. 

/ Preu de la inscripció: 260 €  (formació bonificable) 

/ Per formalitzar la inscripció, cal: 

: 1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu al següent link (amb totes 

les dades que es demanen): Formulari d’inscripció 

: 2. Fer l’ingrés al compte del Banc Santander:  

IBAN ES51 0049 1878 9022 1029 9514,  

amb el concepte: Nom participant + DEM,  

i enviar el rebut de pagament, via mail a Roger Edo redo@dincat.cat 

/ Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Olga Poyatos: 

opoyatos@dincat.cat 

*(No es considerarà inscrit el participant que no hagi formalitzat  

la matrícula d’acord amb aquestes instruccions). 

 

 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 

 / Dincat AEES es reserva el dret d’anul·lar o canviar les dates del curs. L’avís 

sempre serà amb una setmana d’antelació abans de l’inici. 

/ A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que 

acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% 

de les hores totals del curs.  
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