Des de la Càtedra de Gerontologia Educativa i Social es promou un curs
pioner en formació en dependència i promoció de l'autonomia personal per
a estudiants universitaris de les Illes Balears. Aquest curs presenta una
formació multidisciplinària enfocada a cobrir tots els aspectes teòrics i
pràctics vinculats amb els conceptes de dependència i autonomia.
Objectius
- Coneixement dels conceptes de dependència i discapacitat, a més de
l'estructura i el funcionament dels serveis socials orientats a la dependència
de les Illes Balears.
- Prendre consciència de la situació actual legislativa i social dels conceptes
d'autonomia i dependència.
- Proporcionar habilitats per prevenir la dependència i valorar el grau
d'autonomia.
- Conèixer les intervencions actuals i personals mitjançant els plans individuals
d'atenció i el catàleg de serveis i prestacions econòmiques que es
proporcionen.
- Ensenyar el procediment administratiu per demanar ajudes i el funcionament
informàtic d'informació i gestió d'aquestes ajudes.

Per a més informació:
Contactau amb nosaltres al telèfon:
971 17 24 15, de dilluns a dijous de 9.30 a 14.30 h
Visitau la nostra pàgina web:
http://www.uib.es/catedra/gerontologia/cursos.html
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Curs de formació en dependència i promoció de l'autonomia

Universitat de les Illes Balears

Març de 2009

Direcció i coordinació:
Dra. Carme Orte, directora de la Càtedra de Gerontologia Educativa i Social
Sra. Lydia Sánchez, suport tècnic de la Càtedra de Gerontologia Educativa
i Social.
Dies i horaris : Del 20 al 28 de març de 2009
Dia 20: de 16 a 21 hores
Dia 21: de 9 a 13 hores i de 16 a 20 hores
Dia 27: de 16 a 20 hores
Dia 28: de 9 a 13 hores i de 16 a 21 hores
Lloc: Sa Riera (Dies 21, 27 i 28: aula 8)
Guillem Cifre de Colonya (Dia 20: aula C02)
Durada total: 26 hores
Concedits: 2,5 crèdits de lliure configuració.
Titulació: certificat del curs de formació en dependència i promoció de
l'autonomia.
Destinataris: alumnat d'estudis universitaris relacionats amb la dependència
i la promoció de l'autonomia: treball social, infermeria, pedagogia, educació
social, psicologia, dret, etc.
Preinscripció: Del 21 de febrer al 13 de març.
En la preinscripció només s'han de donar les dades personals emplenant el formulari
que apareix a:
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/informacio/cursos/formulari_curs
os/index.html
S'avisarà personalment l'alumnat acceptat al curs.
Matrícula
- Preu: 30 euros.
- El període de matrícula serà del 14 al 19 de març.
- Compte bancari de Sa Nostra on s'ha de fer l'ingrés:
2051 0151 61 1007257438.
- S'ha de presentar a la secretaria de Sa Riera, com a data màxima dia 19 de març,
una còpia del resguard de l'ingrés i una còpia de la matrícula de la Universitat de
les Illes Balears.
Notes:
- El preu del curs per alumne és de 250 euros, dels quals la Conselleria d'Afers
Socials, Promoció i Immigració finança 220 euros. L'alumne ha de pagar de matrícula
la quantitat de 30 euros.
- S'ha d'assistir a un 100 per cent de les hores del curs si es vol recollir el títol.
Pla d'avaluació de l'activitat
Qüestionari final: Es valorarà l'assistència al curs.

Programa

Organització: Càtedra de Gerontologia Educativa i Social

Dia 20
15,45 h. Inauguració del curs
16 h. Concepte de discapacitat i dependència. Diferents sistemes dels serveis socials.
Sr. Joan Manel Rosa, director general d'Atenció a la Dependència.
17 h. Els programes de prevenció de la dependència.
Professor: Bartomeu Barceló, tècnic de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i especialista en
Intervenció Comunitària per a la Vellesa i la Família.
19 h. Continguts i incidència pràctica de la Llei 39/2006, de promoció de l'autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència.
Professora: Rosa Arregui, assessora jurídica de la Direcció General d'Atenció a la Dependència
i professora de l'assignatura Serveis Socials de Treball Social.
Dia 21
9 h. Prevenció de la discapacitat i promoció de l'autonomia personal.
Professor: Francesc Serra, coordinador territorial de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers
Socials del Consell de Mallorca i vicepresident de l'AESE.
11 h. Processos de valoració des del punt de vista mèdic, psicològic i del treball social.
Professora: Matilde Llull, coordinadora de l'equip de valoració de dependència de la Fundació
Balear de Dependència.
13 h. Descans per dinar
16 h. Processos de valoració des del punt de vista mèdic, psicològic i del treball social.
Professora: Matilde Llull
18 h. Utilització del barem de valoració del grau de dependència.
Professora: Maica Maestre, fisioterapeuta, tècnica valoradora de dependència de la Fundació
Balear de Dependència.
Dia 27
16 h. Utilització del barem de valoració del grau de dependència.
Professora: Maica Maestre
18 h. Introducció al sistema d'informació i gestió d'ajudes a les persones dependents.
Professor: Joan Josep Catany, tècnic del sistema informàtic d'informació i gestió d'ajudes a
les persones dependents.
Dia 28
9 h. Procediment administratiu en la demanda, valoració i resolució de ajudes en dependència.
Professor: Jaume Mesquida, cap de departament de la Direcció General d'Atenció a la
Dependència.
10 h. Estructura del sistema d'atenció a la dependència a les Balears i catàleg de prestacions
econòmiques i serveis.
Professor: Jaume Mesquida
13 h. Descans per dinar
16 h. Pla individual d'atenció.
Professor: Roberto Peñalver, coordinador dels treballadors socials de la Fundació d'Atenció i
Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears.
20.30 h. Qüestionari d'avaluació.

