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La nova Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de
l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència, regula les condicions bàsiques de promoció de
l'autonomia personal i atenció a les persones dependents mitjançant
el nou sistema per l'autonomia i atenció a la dependència de
caràcter públic, el SAAD, en el qual col·laboren i participen
l'Administració general de l'Estat, les comunitats autònomes i les
administracions locals.
Des de la Càtedra d'Atenció a la Dependència i Promoció de
l'Autonomia Personal de la UIB es promou la realització d'aquest
curs per formar els universitaris i especialistes en l'àmbit de la
dependència i promoció de l'autonomia.
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Objectius
El curs de formació en dependència i promoció de l'autonomia pretén una formació
multidisciplinària enfocada a cobrir tots els aspectes teòrics i pràctics que són
necessaris per proporcionar l'atenció adequada i l'ajuda professional que necessiten
les persones dependents. Amb la Llei 39/2006, de promoció de l'autonomia de les
persones en situació de dependència, el curs reflecteix la manera de cobrir les actuals
demandes i necessitats, facilitant eines, tècniques i habilitats als futurs professionals
que desenvolupin la seva tasca en aquest àmbit.
A qui s'adreça
S'adreça a alumnat d'estudis universitaris relacionats amb temàtiques de dependència
i promoció de l'autonomia: Treball Social, Infermeria, Educació Social, Pedagogia,
Psicologia, Dret, etc., i a persones dels mateixos àmbits professionals vinculades
amb aquest sector de la població.
Programa
Tema 1. Continguts i incidències pràctiques de la Llei 39/2006, de promoció de
l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
Tema 2. Els programes de prevenció de la dependència.
Tema 3. Procediment administratiu en la demanda, valoració i resolució d'ajudes en
dependència.
Tema 4. Processos de valoració des del punt de vista mèdic, psicològic i del treballador social.
Tema 5. Utilització del barem de valoració del grau de dependència.
Tema 6. Introducció al sistema d'informació i gestió d'ajudes a les persones dependents.
Tema 7. Estructura del sistema d'atenció a la dependència a les Illes Balears i catàleg
de prestacions econòmiques i serveis.
Tema 8. Pla individual d'atenció (PIA).
Metodologia
El sistema de formació en línia es basa en:
a) Aprenentatge autònom amb el suport de materials d'aprenentatge
b) Sistema interactiu de comunicació amb els tutors del curs.
A més, l'educació a distància permet la flexibilitat horària, la disponibilitat immediata
del material i l'intercanvi d'informació.
Sistema d'avaluació
La qualificació final es distribueix de la forma següent:
- Qüestionaris d'autoavaluació. Es realitzaran en finalitzar cada mòdul.
Representen un 20 per cent del total de la nota final.
- Qüestionari d'avaluació final. Representa un 70 per cent de la nota final.
- Participació activa en fòrums d'opinió. Representa un 10 per cent.
Titulació
Certificat acadèmic d'aprofitament del curs en línia de Formació en Dependència i
Promoció de l'Autonomia.
La Direcció General d'Atenció a la Dependència convalidarà l'habilitació als
professionals del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència o als qui
en un futur passin a formar part d'aquest sistema.
El curs té assignats 2,5 crèdits de lliure configuració.

Direcció
Carme Orte. Catedràtica d'universitat. Directora de la Càtedra d'Atenció a la
Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal.
Coordinació
Lydia Sánchez.
Professorat
Maria Rosa Arregui Álava. Llicenciada en Dret. Lletrada assessora de la
Direcció General d'Atenció a la Dependència.
Joan Josep Catany Hernández. Llicenciat en Enginyeria Tècnica de
Telecomunicacions. Tècnic especialista en el SISAAD i en protecció de dades
de la Fundació Balear de Dependència.
Robert Fernández. Llicenciat en Psicologia. Actualment treballa a l'IMAS, a
l'Oficina de Valoració de Persones Majors.
Matilde Llull Sarralde. Llicenciada en Medicina. Coordinadora de l'equip de
valoracions de la Fundació Balear de Dependència.
Maica Maestre Bernal. Diplomada en Fisioteràpia. Actualment desenvolupa
tasques de valoradora a la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i
Promoció de l'Autonomia Personal.
Jaume Mesquida. Llicenciat en Dret. Cap de departament de la Direcció
General d'Atenció a la Dependència.
Robert Peñalver. Diplomat en Treball Social. Coordinador de treballadors
socials de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència.
Durada i calendari
El curs té una durada de 25 hores. Les dates del curs són:
• Inici: 13 d'octubre de 2009.
• Finalització: 12 de novembre de 2009.
Places
Mínim: 10 / Màxim: 30
• El curs es farà sempre que s'assoleixi el nombre mínim d'alumnes previst.
Preu
40 euros. El pagament del curs es farà mitjançant ingrés bancari.
En cap cas no es retornarà l'import de la matrícula.
El preu del curs per alumne és de 250 euros, dels quals la Conselleria d'Afers
Socials, Promoció i Immigració finança 210 euros (84 per cent).
Preinscripció i matrícula
Matrícula: fins al 9 d'octubre
Documentació que cal presentar per formalitzar la matrícula:*
• Dues fotocòpies del DNI o passaport (en el cas d'alumnes estrangers)
• Dues fotocòpies del títol universitari compulsades (o del resguard)
• Dues fotografies de mida carnet
• Breu currículum (màxim 2 pàgines)
• Dades d'un compte bancari per domiciliar el pagament del curs.
* Els alumnes no es consideraran inscrits al curs fins que no hagin presentat tota la documentació
sol·licitada a la secretaria de la Fundació.

