Títol d'Expert Universitari en
Atenció a Persones amb
Discapacitat Intel·lectual i del
Desenvolupament
Introducció
La Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
(URL), conjuntament amb Dincat (Discapacitat intel·lectual Catalunya)
proposen el “Títol d’expert universitari en Atenció a Persones amb
Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament” amb l’objectiu
d’aprofundir en el concepte de discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament així com en els models i sistemes que orienten
l’atenció a aquest col·lectiu.
Tanmateix, aquesta formació vol oferir sistemes i estratègies d’avaluació i
intervenció d’acord amb les necessitats que presenten les persones amb
discapacitat intel·lectual.

Destinataris
Aquest títol va dirigit a professionals que actualment treballen amb
persones adultes amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament
(Graduats i llicenciats en Psicologia, Psicopedagogia i Pedagogia i
diplomats en Treball Social i Magisteri).

Coordinació
Dr. Climent Giné Giné. Doctor en Psicologia. Professor emèrit de la
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL.
Dr. David Simó Pinatella. Doctor en Psicologia. Professor de la Facultat
de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL.
Josep Font Roura. Llicenciat en Pedagogia. Director del CPT Estel. Sant
Tomàs.

OBJECTIUS

Programa

1.

Comprendre el concepte de DID en el context actual.

2.

Conèixer i analitzar els models i sistemes teòrics actuals que
orienten l'atenció a les persones amb DID.

3.

Disposar d'eines i recursos per l'avaluació i la identificació de
necessitats de les persones amb DID.

4.

Conèixer i aplicar sistemes i estratègies d'intervenció dirigides a les
característiques i necessitats de les persones amb DID.

5.

Valorar la importància de la família i la seva col·laboració en
l'atenció de les persones amb DID.

6.

Mostrar una actitud favorable i de respecte envers a les persones
amb DID i les seves famílies.

Competències
En acabar el Títol d'expert universitari en Atenció a Persones amb
Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament, s'espera que els
estudiants hagin progressat en l'adquisició de diverses competències
transversals i especifiques, entre les que destaquem:
Competències transversals:
Desenvolupar una comprensió de la discapacitat intel·lectual d'acord
amb les aportacions de la recerca i de la pràctica professional més
innovadora.
Saber observar, recollir i transcriure dades; analitzar-les; i avaluar-les
per generar nous coneixements en l'atenció a les persones amb DID
en la vida adulta.
Competències específiques:
Conèixer millor les condicions personals de discapacitat i els possibles
problemes / trastorns que presenten les persones amb DID al llarg del
cicle vital així com les necessitats de suport més freqüents.
Aprofundir en els procediments i les eines més actuals de l'avaluació
de les capacitats de les persones amb DID i de les necessitats de
suport.
Saber promoure contextos de desenvolupament inclusius i comprendre
com afavoreixen el desenvolupament personal i social de les persones
amb DID.
Saber crear i dissenyar recursos per donar suport a l'aprenentatge
continuat al llarg de la vida i la participació de totes les persones amb
DID en els diversos contextos i, en particular, a la comunitat.

CONTINGUTS
Mòdul 1.Conceptualització de la DID (2,5 ECTS)
1.Aproximació històrica a la DID
2.Definició de la DID
3.Classificació i diagnòstic
4.El paradigma de suports
5.Concepte de Qualitat de Vida
Mòdul 2. Sistemes i recursos d'avaluació (2,5 ECTS)
1.Enfocaments i sistemes d'avaluació
2.L'avaluació de la conducta adaptativa
3.L'avaluació de la intensitat dels suports (l'EIS)
4.L'avaluació dels resultats personals
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Mòdul 3. Sistemes i estratègies d'intervenció (2,5 ECTS)
1.El model lògic
2.Elaboració de plans de suport individualitzat
3.Els continguts dels programes d'atenció
4.Procediments i estratègies d'intervenció en els diferents àmbits d'actuació.
Mòdul 4. Trastorns de conducta (2,5 ECTS)
1.Concepte de conductes desafiants
2.Suport Conductual Positiu:
a. Avaluació funcional
b. Plans de suport.
Mòdul 5. Les persones amb DID amb més necessitat de suport (2,5
ECTS)
1.Característiques i necessitats de les persones amb DI profunda i múltiple
2.Avaluació de les seves necessitats.
3.Qualitat de vida
4.Enfocaments i estratègies d'intervenció
Mòdul 6. El treball amb les famílies (2,5 ECTS)
1.Família i discapacitat. Adaptació (infància i edat adulta)
2.Qualitat de vida familiar:
a. Avaluació del context familiar
b. Bases per a l'aconsellament i suport a les famílies.

Avaluació
Els estudiants són avaluats pels coordinadors i professors segons els
criteris que exposaran a l'inici del curs que inclouran algunes produccions
dels estudiants a més de la participació durant les classes. A trets
generals s'avaluaran les competències i coneixements adquirits pels
estudiants.
L'assistència a classe és obligatòria. No es pot obtenir el títol amb menys
d'un 80% d'assistència a classe.
Es realitzaran tutories individuals almenys una vegada durant el curs i

Aspectes organitzatius

també sempre que els estudiants ho sol·licitin.

Calendari
El curs s’impartirà al llarg del curs acadèmic 2014-2015.
Del 13 d’octubre de 2014 al 20 d’abril de 2015.

Horari:
Dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 hores.

Preu: 1.700€ (es pagarà fraccionadament en dos terminis).
Gestió de la Bonificació
Des de Dincat, oferim el Servei de Gestió de la Bonificació que
permetrà a les entitats, recuperar tot o en part, el cost de la Formació,
sempre i quan la vostra entitat s’adhereixi al Conveni d’agrupació on
es designa a Dincat Associació Empresarial com Entitat Organitzadora
de la formació.
La Persona Responsable de la Gestió de la Bonificació és Olga Poyatos:
opoyatos@dincat.cat

Admissió
Es farà a partir de l'anàlisi de currículums, i en particular de l'experiència
en el camp, i d'una entrevista personal. Es tindrà en compte la data de
sol·licitud de plaça.
A l'estudiant que hi accedeixi sense titulació universitària se li expedirà un
Certificat d' Extensió Universitària

Preinscripció
La preinscripció és el primer tràmit per accedir als títols propis de la
Facultat.
Per a la preinscripció, consultar la pàgina web de la URLL o el
document adjunt sobre Informació sobre l’accés, la preinscripció i la
matriculació.

Sol.licitud plaça i matriculació

Dates i horari de preinscripció
Del 10 de juny al 15 de setembre de 2014 (excepte període de
vacances), als matins, de 10.00h a 13.30h, i, a les tardes, de
16.00h a 20.00h.
Lloc: Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant (SIOE). Facultat
de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL
C. Císter, 34 - 08022 Barcelona
A/e: sioefpcee@blanquerna.url.edu

Admissió
Les llistes d'admissions es faran públiques el divendres 19 de
setembre de 2014 a partir de les 12.00h a la pàgina web
www.blanquena.url.edu, amb el codi CIB adjudicat en el moment de
la preinscripció.

Matriculació
La matriculació és el tràmit definitiu per accedir al curs. El pagament
de la matrícula representa l'obtenció definitiva de la plaça de
l'estudiant. La matrícula es formalitzarà entre els dies 25 i 26 de
setembre de 2014 a la Secretaria acadèmica de la Facultat, en la
data i l'horari que s'indicarà al web d'admissions.

Anul·lació dels cursos
La Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
Blanquerna-URL no es compromet a fer aquells cursos que no arribin
al nombre mínim de matriculacions necessàries.
Amb la col·laboració de:

