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OBJECTIUS 

Donar a conèixer els conceptes i estratègies necessàries per a l’abordatge de la salut  

afectiva i sexual de les persones amb DID. 

 

CONTINGUTS 

 
BLOC 1: Conceptes bàsics en sexualitat, salut sexual i drets sexuals 

·  Enfocament biopsicosocial de la sexualitat. 

·  Criteris de salut sexual. Drets sexuals. 

·  Disfuncions sexuals i síndromes clínics. 

 

BLOC 2: Com enfocar el treball cap a les famílies 

·  Mites i falses creences. Documents per treballar. 

·  El rol del professional com a mediador de necessitats. 

 

BLOC 3: Com enfocar el treball cap a les PDID 

·  Necessitats de suport i estratègies educatives. 

·  Anàlisi funcional. 

·  Conductes inadequades. 

·  Materials de suport. 

BLOC 4: Com enfocar el treball cap al propi servei o institució 

·  El currículum ocult. 

·  Elaboració de protocols d’intervenció. 

 

SEXOAFECTIVITAT AMB PERSONES AMB 

DID  
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FORMADORS 

 

Gemma Deulofeu 

Psicòloga, sexòloga – Dincat. 

Experta en Sexualitat i Discapacitat Intel·lectual i del desenvolupament.  

 

DADES IMPARTICIÓ DEL CURS 

 

Dies: 29 de setembre 6, 13 i 20 d’octubre de 2020 

Horari: de 10:00 a 14:00h. 

Lloc:  Format en Aula Virtual ZOOM 

/ Total hores curs: 16h 

 

 

INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ Període de preinscripció: fins esgotar les places. 

/ Preu de la inscripció: 200 €  (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 de la Caixa:  

IBAN ES77 2100 0829 0702 0097 9228,  

amb el concepte: Nom participant + SEXO2,  

i enviar el rebut de pagament, via mail a Roger Edo 

redo@dincat.cat 

/ Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Roger Edo: 

redo@dincat.cat 

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

la matrícula d’acord amb aquestes instruccions: inscripció i pagament). 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=2668178
mailto:redo@dincat.cat
mailto:redo@dincat.cat
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INFORMACIÓ D’INTERÈS 

/ Tots els alumnes abans del dia d’inici de la formació hauran d’haver 

signat una fulla de “Declaració responsable del participant”. 

/ Abans de l’inici de la formació rebreu un correu amb el link de l’Aula de 

ZOOM que s’utilitzarà per la formació 

/ 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. 

 

 

 

 

 

 


