
SALUT MENTAL I DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL: INTERVENCIONS

Dr. Antoni Pujadas, 42

Sant Boi de Llobregat

Tel.: 936615208

aulaparc@pssjd.org

De juliol a setembre de 2019

Es lliurarà certificat d’aprofitament

Per a més informació podeu fer-ho a través del correu electrònic  
aulaparc@pssjd.org

DATES  juliol a setembre 2019

DURADA 10 h

HORARI  A determinar

LLOC

A determinar :

A partit de grups de 15 alumnes, 

vostre centre treball.

o bé:

Unitat de Formació i Docència

Edifici Dr. Pujadas Parc Sanitari 

Sant Joan de Déu

Dr. Antoni Pujadas, 42

Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Com arribar

PREU

150 €

INSCRIPCIONS I PAGAMENT

Per més informació:

o Mail: aulaparc@pssjd.org

o Tel: 93 6615208 ex. 12569

https://www.google.es/maps/place/Carrer+del+Doctor+Antoni+Pujadas,+42,+08830+Sant+Boi+de+Llobregat,+Barcelona/@41.3504593,2.035606,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a49b8f71688305:0x312b4c8e15fefce!8m2!3d41.3504553!4d2.0377947


EQUIP DOCENT

Natalia Kazah Soneyra. Psicòloga de la Unitat d’Hospitalització Especialitzada en

persones amb discapacitat intel·lectual. Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Josep Baena Valls. DUI de la Unitat d’Hospitalització Especialitzada en persones

amb discapacitat intel·lectual. Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

.

Programa horaris

Curs de Comunicació en Situacions Difícils

PROGRAMA

1- Intervenció psicològica:

1.1 Suport conductual positiu en problemes de comportament.
1.2 Proposta d’intervenció grupal psicoeducativa focalitzada en           
l’autoestima i les emocions.

1.3 La relació d’ajuda amb les persones amb comportaments agressius.

2- Intervenció d’infermeria amb les persones amb DI i trastorn mental. Casos 
pràctics i inquietuds aportades pels alumnes.

3- Casos pràctics i inquietuds aportades pels alumnes.

BIBLIOGRAFIA

•  Discapacidad intelectual y salud mental. Evaluación e intervención 
psicológica. Análisis de casos; FEAPS Madrid y otros.
•  Apoyo conductual positivo. Algunas herramientas para afrontar las 
conductas difíciles, Goñi, Martínez y Zardoya. Cuadernos de buenas 
prácticas de FEAPS.
•  Enseñando a expresar la ira, Álvarez Sandonis, Ed. Pirámide.
•  Educar en la autoestima, Quiles y Espada, Ed. CCS.
•  Guía Aprender a decir NO mejorará tu autoestima, APM Iberia Málaga. 
FEAPS.

OBJECTIUS 

Dotar als professionals que atenen a

persones amb discapacitat intel·lectual que

presenten de forma associada un trastorn de

conducta i/o mental d’elements de

comprensió i tècniques per millorar les seves

intervencions.

DIRIGIT

A professionals sanitaris. Curs 

adaptable a diferents necessitats 

formatives

TIPUS

Presencial - Pràctic

OBJECTIUS (necessitats detectades, competidors…)

Brindar recursos tècnics als professionals d’ atenció directa per a promoure el seu 

benestar laboral en l’ exercici del seu rol.

Acompanyar els coneixements teòrics amb treball sobre exemples de la pràctica 

quotidiana.
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