LLOC DE REALITZACIÓ
Grup de Girona: Universitat de Girona (campus Montilivi) i alguna sessió al Consorci Sant Gregori. Alguna sessió puntual, es farà a Barcelona.
Grup de Barcelona: pendent de confirmar. Alguna sessió puntual, es farà a Girona.

Col·labora:

sa
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iB

PLACES
23 per grup

IDENTITAT PRÒPIA

PREU
El cost real del curs és de 2.120 €, però gràcies a la subvenció rebuda s’ha pogut
rebaixar a:
Diploma de Postgrau: 875 €* (o des de 82,15 €/mes**) / Estudiants que hagin
realitzat el BLOC COMÚ: 600 € (o des de 56,33 €/mes**)
Diploma d’Especialització: 850 €* (o des de 79,81 €/mes**) / Estudiants que
hagin realitzat el BLOC COMÚ: 575 € (o des de 53,99 €/mes**)
*Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la
UdG.
** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del
mercat.

ÀMBIT PSICOLOGIA I EDUCACIÓ
CURS 2011-2012 / 2a EDICIÓ

FINANÇAMENT
La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats
bancàries, que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació
podeu consultar el nostre web.
Si esteu a l’atur, informeu-vos al nostre web sobre les ajudes a les quals us podeu
acollir.
<FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM GESTIONARHO.>
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través del web (www.fundacioudg.org)
o personalment a la seu de la Fundació.
Preinscripció: en un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver
realitzat el pagament de 150 €, que es restarà de l’import de la matrícula i dóna
dret a reserva de plaça.
Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a
màxim 20 dies abans de l’inici del curs.
Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula:
– Diploma de postgrau: fotocòpia del DNI, fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard) i currículum * (màxim 2 fulls).
– Diploma d’especialització: fotocòpia del DNI i currículum * (màxim 2 fulls).
* En funció del currículum, hi haurà selecció amb entrevista personal.
SERVEIS
La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu
electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a
les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i
exalumnes i pràctiques en empreses i/o institucions.

DIPLOMA DE POSTGRAU

INTERVENCIÓ EN PATOLOGIA
DUAL: SALUT MENTAL
I TRASTORNS DE CONDUCTA
EN PERSONES AMB DISCAPACITAT I DEPENDÈNCIA
DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ

Edifici Mercadal
Plaça Jordi de Sant Jordi, 1
17001 Girona
T 972 210 299
F 972 223 454
info.fundacioif@udg.edu
bloc.fundacioudg.org

Horari:
De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h
i divendres de 9.00 a 15.00 h
(Excepte de l’11 al 29 de juliol,
de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www. fundacioudg.org

PATOLOGIA DUAL: SALUT
MENTAL I TRASTORNS DE
CONDUCTA EN PERSONES
AMB DISCAPACITAT
I DEPENDÈNCIA

DIPLOMA DE POSTGRAU EN INTERVENCIÓ EN PATOLOGIA DUAL: SALUT
MENTAL I TRANSTORNS DE CONDUCTA EN PERSONES AMB DISCAPACITAT I
DEPENDÈNCIA
(codi Girona: 111020 / codi Barcelona: 111021)
DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ EN PATOLOGIA DUAL: SALUT MENTAL I TRANSTORNS DE CONDUCTA EN PERSONES AMB DISCAPACITAT I DEPENDÈNCIA
(codi Girona: 113006 / codi Barcelona: 113007)
Aquest curs forma part d’un programa format per 3 itineraris, amb un bloc comú de
60 h i un bloc específic de 100 h. Els estudiants amb titulació universitària podran
obtenir un diploma de postgrau amb la realització d’un treball final.
Els itineraris són:
> Aplicació de Tècniques d’Estimulació per a Persones amb Discapacitat i Dependència
> Tractament de l’Envelliment per a Persones amb Discapacitat i Dependència
> Intervenció en Patologia Dual: Salut Mental i Trastorns de Conducta en Persones
amb Discapacitat i Dependència

PROGRAMA
BLOC COMÚ (60 hores)
1. Marc legal i conceptual de la DI
2. Recursos socials i atenció a famílies
3. Ètica i qualitat de vida
BLOC ESPECÍFIC. PATOLOGIA DUAL: SALUT MENTAL I TRASTORNS DE CONDUCTA (100 hores)
1. Psicopatologia
2. Trastorns de conducta I
3. Trastorns de conducta II
4. Suport positiu
5. Genotips i fenotips
PRÀCTICUM (30 hores)
Només estudiants del Diploma de Postgrau
METODOLOGIA
Classes dirigides amb suport de PowerPoint, debats i anàlisi d’articles, entre d’altres.
Treball de resum dels coneixements adquirits a l’aula (només estudiants del
Diploma de Postgrau).

PRESENTACIÓ
Aquesta formació de postgrau i especialització dóna resposta a una situació actual
caracteritzada per la manca de formació en el camp de la discapacitat intel·lectual
i per la important projecció professional del col·lectiu. El seu objectiu és donar la
formació necessària a les persones que treballen en l’àmbit de la discapacitat o hi
estan interessades.

IDIOMA
Principalment en català. Pot variar en funció del professor.

OBJECTIUS
Donar a conèixer el camp de les persones amb discapacitat intel·lectual, com es
treballa, les eines o instruments que es fan servir, com ajudar-los a millorar la seva
qualitat de vida i les dificultats del dia a dia dels professionals que treballen amb
aquest col·lectiu.

TITULACIÓ
Estudiants amb titulació universitària: Diploma de Postgrau en Intervenció en
Patologia Dual: Salut Mental i Trastorns de Conducta en Persones amb Discapacitat
i Dependència per la Universitat de Girona (bloc comú + bloc específic + treball
final).
Estudiants sense titulació universitària: Diploma d’Especialització en Patologia
Dual: Salut Mental i Trastorns de Conducta en Persones amb Discapacitat i Dependència
per la Universitat de Girona (bloc comú + bloc específic).

SORTIDES PROFESSIONALS
Treballar en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual, com a psicòleg, treballador social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional o educador, i saber com atendre adequadament les persones amb discapacitat i dependència.
A QUI S’ADREÇA
Metges, psicòlegs, psicopedagogs, infermers, terapeutes ocupacionals, fisioterapeutes, treballadors socials, educadors socials, mestres i persones interessades en
l’àmbit de la discapacitat.
REQUISITS D’ADMISSIÓ
– Diploma de postgrau: diplomats i llicenciats interessats en l’àmbit de la discapacitat.
– Diploma d’especialització: persones interessades en l’àmbit de la discapacitat.
No cal tenir titulació universitària.

SISTEMA D’AVALUACIÓ
– Assistència al 80% de les sessions i a un mínim de 4 de 5 Master Class.
– Treball dels coneixements adquirits a l’aula / projecte final.

DIRECCIÓ
– Natàlia Díaz Calleja. Professora associada del Departament de Psicologia Bàsica de la Universitat de Girona, psicòloga de la Unitat Hospitalària Especialitzada
en Discapacitat Intel·lectual (UHEDI) i directora de la residència de trastorns de
conducta Els Til·lers, Parc Hospitalari Martí i Julià.
COORDINACIÓ
– Núria Butinyà. Llicenciada en Sociologia i diplomada en Treball Social. Responsable de l’Àrea Social del Consorci de Sant Gregori.
PROFESSORAT
– Fèlix Salaverría. Advocat en cap de l’Assessoria Jurídica del Departament
d’Acció Social i Ciutadania, Generalitat de Catalunya.
– Josep Ma. Solé. Director de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines.
– Ester Parramon. Directora del CAD de Girona.

– M. José Cid. Doctora en Psicologia de la Residència Íbera APASA (Amposta).
– Anna Casadevall. Diplomada en Fisioteràpia. Fisioterapeuta del Consorci Sant
Gregori.
– Miguel Ángel Verdugo. Catedràtic de Psicologia de la Discapacitat de la Universidad de Salamanca. Director de l’INICO, director del SID i director del Màster en
Integració de Persones amb Discapacitat (Salamanca).
– Alexis Mañas. Instructor Jiu Jitsu.
– Núria Butinyà. Vegeu currículum a l’apartat de Coordinació.
– Claudi Camps Garcia. Llicenciat en Medicina. Director de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines, gestionada per l’empresa pública IAS.
Membre de la Comissió Permanent de Salut Mental del Departament de Salut.
Des de 2005 és patró i cofundador de la Fundació per l’Educació Emocional.
– Joan Campistol Plana. Neuropediatre i cap del Servei de Neurologia de
l’Hospital Sant Joan de Déu.
– Josep Pareja Gómez. Doctor en Ciències de la Salut. Professor asso¬ciat a la
Universitat de Girona.
– Elisabeth Gabau. Llicenciada en Medicina. Unitat Genètica Clínica. Servei de
Pediatria. Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell.
– Joan Canimas i Brugué. Doctor en Filosofia. Màster en Bioètica i Dret. Coordinador científic de l’Observatori d’Ètica Aplicada a la In¬tervenció Social i professor
de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona.
– Gemma Deulofeu Villanueva. Llicenciada en Psicologia. Psicòloga d’ASPANIN
(Associació pro persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies).
– Laura Verges Planagumà. Psiquiatre del SESM-DI a l’Institut d’Assistència Sanitària (Salt, Girona).
– Marta Vilà Alsina. Psiquiatra de la UHEDI i la residència els Til·lers del Parc Hospitalari Martí i Julià (IAS).
– Almudena Martorell. Membre del departamento de Psicología de la Universitat
Autónoma de Madrid i Directora de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce.
* La direcció es reservarà el dret de fer canvis en l’equip docent en cas que algun dels
professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat
i categoria professional.
DURADA
Diploma de Postgrau: 190 hores (160 hores lectives i 30 hores de treballs pràctics)
/ 18 crèdits
Diploma d’Especialització: 160 hores lectives / 16 crèdits
CALENDARI I HORARI
Grup de Girona:
Del 2 de novembre de 2011 al 27 de juny de 2012
Dimecres, de 17.30 a 21.30 h. i algun dissabte al mes de 9.00 a 13.00 h.
(El 2 de novembre la classe començarà a les 16.30 h)
Grup de Barcelona:
Del 3 de novembre de 2011 al 28 de juny de 2012
Dijous, de 17.30 a 21.30 h. i algun dissabte al mes de 9.00 a 13.00 h.
(El 3 de novembre la classe començarà a les 16.30 h)

