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     OBJECTIUS 

 
Conèixer diferents casos clínics que aportaran una visió específica, en cada cas.  

 

  

 
 

CONTINGUTS 

 

 
- La DID i la Salut Mental.  

- Aspectes psicoterapèutics i abordatge clínic. 

- Funció i utilitat del diagnòstic: què, com i quan.  

- El paper de la família i els professionals que els atenen.   

- Recursos i atenció en les diferents etapes del cicle vital: etapa escolar, 
trànsit a la vida adulta, maduresa i tercera edat.  

- Necessitat e importància del treball en Xarxa.  

 
 

 

 

 

FORMADORS 

 Cristina Carbó: Psicòloga Clínica i psicoterapeuta. Treball en l’àmbit públic, 
en el Servei Especialitzat en Salut mental per a persones amb Discapacitat 
Intel·lectual (SESM-DI) de Parc Sanitari Sant Joan de Déu, des de 2002.   
 
Santi Artal: Psicòleg Clínic i psicoterapeuta. Treball en l’àmbit privat, 
supervisor i docent, entre d’altres, del màster ISEP d’autisme. Psicòleg al 
centre terapèutic de psicosi i autisme Bellaire durant 15 anys, fins el 2011.  

  

 

 

ATENDRE I ENTENDRE:  
EL TRACTE AMB PERSONES AMB DID  

(CASOS PRÀCTICS) 
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DADES D’IMPARTICIÓ DEL CURS 

 Dies: 22 febrer, 8 i 25 de març 2019 

Horari: de 9:45 a 14:45h 

Lloc:  Upgrade Formació – C/ Vallespir, 39 local - 08014 Barcelona 

/ Total hores curs: 15h 

 

 

 
INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

/ Període de preinscripció: fins al 20 de febrer o fins esgotar les places. 

/ Preu de la inscripció: 195 €  (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 + ENT,  

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: inscripció i pagament). 

 
 
 

 

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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