SEXOAFECTIVITAT, UN REPTE DINS LES
INSTITUCIONS

OBJECTIUS



Adquirir eines i pautes de treball per a poder implementar programes educatius a
les entitats.



Capacitar als professionals per a la resolució de casos relacionats amb la
sexualitat i l’afectivitat de les persones ateses.



Conèixer la legislació vigent en temàtica sexual i afectiva.



Entendre l’evolució històrica que ens ha portat fins al moment actual.

CONTINGUTS


Models Educatius adaptats a diferents nivells cognitius:
o El treball amb persones amb menys necessitats de suport.


Projecte educatiu en un Centre Especial de Treball (exemples de
programa formatiu).

o El treball amb persones amb més necessitats de suport.



Projecte educatiu en un Servei de Teràpia Ocupacional (exemple de
programa formatiu).

Resultats de l'educació sexual. Efectes de la implementació de les activitats en
les entitats.



La sexualitat en les diferents etapes de la vida:
o Infància.
o Pubertat i adolescència.
o Joventut i maduresa.
o Vellesa.



El treball a la Fundació MAP - Un cas pràctic.
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L’assistència sexual.



Eines de treball i resolució de casos de les entitats
o Casos pràctics.





Exemple de casos pràctics i de la metodologia de resolució.



Casos propis de cada entitat i de com treballar-los.

Altres continguts:
o Legislació vigent:


Drets de les persones amb discapacitat intel·lectual.



Drets afectivosexuals
intel·lectual.

de

les

persones

amb

discapacitat

o Característiques:


Creences sobre la sexualitat i la discapacitat.



Característiques afectivosexuals de les persones amb discapacitat
intel·lectual.

o Objectiu de l’educació afectivosexual:


Models d’educació afectivosexual – Evolució històrica.



El Model Biogràfic – Professional.

FORMADOR

Jordi Fernandez Suriñach
Professional de la Fundació MAP en tasques de formació, consultoria de casos i teràpia
individual, sexual i/o de parella en persones amb discapacitat intel·lectual. Formador de
formadors. Col·labora en projectes d’investigació relacionats amb la sexualitat i
l’afectivitat de persones amb discapacitat intel·lectual.



Doctor en Psicologia, salut i qualitat de vida per la Universitat de Girona.



Màster en Sexologia Clínica i Salut Sexual per la Universitat de Barcelona.



Màster en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida per la universitat Oberta de
Catalunya.



Llicenciatura en Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya..
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DADES IMPARTICIÓ DEL CURS

Dates: 8, 10, 15, 17 i 22 de novembre de 2022.
Horari: 10:00 a 14:30
Lloc: Format en Aula Virtual ZOOM
/ Total hores curs: 20h

INSCRIPCIÓ AL CURS
/

Període de preinscripció: fins esgotar les places.

/

Preu de la inscripció: 260 € (formació bonificable)

/

Realitzar la Inscripció:

1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu al següent link (amb
totes les dades que es demanen): Formulari d’inscripció
/

Forma de pagament:

1. En finalitzar la formació es girarà l’import total de la
inscripció, en el número de compte indicat en el formulari o en el
de l'Entitat a la qual pertanyeu.
2. Les baixes a una formació s'hauran de comunicar amb
antelació (consulteu política de devolucions) via
correu electrònic o trucant al 934118584.
/

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Roger Edo:
formacio@dincat.cat

INFORMACIÓ D’INTERÈS

/

Tots els alumnes hauran de signar 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.
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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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