Envelliment i discapacitat intel·lectual
Objectius


Dotar als participants dels coneixements, actituds i formes d’actuació més adequades per a
intervenir amb persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament en processos
d’envelliment.



Facilitar als participants instruments i tècniques d’intervenció que facilitin una adequació de
l’atenció adreçada a persones amb discapacitat intel·lectual en procés d’envelliment



Conèixer les bones Pràctiques i els millors programes d’atenció per a les persones amb DID en
procés d’envelliment.

Continguts








Introducció al tema de l’envelliment i la discapacitat
- Definició
- Diagnòstic, prevenció i tractament
- Patologies associades
Pla de salut: Introducció a la cronicitat
Formació del personal
Atenció i programació en C.O, CET, Servei habitatge i residencia
Elaboració del dol i acompanyament a la mort
Ètica assistencial

Formadores

Marisol 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.
Eva Aragón Capellera
Responsable del centre de dia per a usuaris en procés d'envelliment i situació de complexitat clínica
de la Fundació Finestrelles.
Intèrpret en llengua de signes. Ha seguit diversos cursos de formació en temes relacionats amb
l’envelliment i les seves conseqüències sanitàries.

Dades d’impartició del curs
Dies 5, 12, 19 i 26 febrer 2019
Horari: de 9:30 a 14:30h
Lloc: Seu de Dincat. C/ Joan Guell, 90-92 – 08028 Barcelona.
Total hores curs: 20h

INSCRIPCIÓ AL CURS
Període de preinscripció: fins el 4 de febrer de 2019 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 + ENV, 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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