Qualificació Professional per a Persones
Avaluadores de la Dependència
1a Edició
Codi: 214231
Tipologia: Curs d'especialització
Crèdits: 6.00
Idioma: Català
Data d'inici: 07/10/2021
Data darrera sessió presencial: 25/02/2022
Data de finalització: 28/02/2022
Horari: dijous, de 18 a 21h i dissabtes alterns, de 9 a 13 h Període de les pràctiques: Del 03/01/22 al 28/02/22.
Lloc de realització: Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Places: 16

Preus i descomptes
Preu: 600 €
10% de descompte per persones aturades en el moment de la matrícula.
540€ (150 € Preinscripció + 390 € Matricula)
10% de descompte per alumnes i exalumnes de la UdG.
540€ (150 € Preinscripció + 390 € Matricula)
10% de descompte per alumnes i exalumnes de màsters, postgraus i diplomes d'especialització de la Fundació UdGIF.
540€ (150 € Preinscripció + 390 € Matricula)
10% de descompte per personal UdG (PDI i PAS) i Fundació UDGIF.
540€ (150 € Preinscripció + 390 € Matricula)
5% de descompte per persones amb discapacitat reconeguda igual o superior a 33 %.
570€ (150 € Preinscripció + 420 € Matricula)
10% de descompte per persones amb discapacitat reconeguda igual o superior a 65 %.
540€ (150 € Preinscripció + 390 € Matricula)
5% de descompte per membres de famílies nombroses o monoparentals.
570€ (150 € Preinscripció + 420 € Matricula)
10% de descompte per matrícula de 2 treballadors de la mateixa empresa o organització ( la factura anirà a càrrec de
l’empresa).
540€ (150 € Preinscripció + 390 € Matricula)
15% de descompte per matrícula de 3 o més treballadors de la mateixa empresa o organització ( la factura anirà a càrrec de
l’empresa).

510€ (150 € Preinscripció + 360 € Matricula)
10% de descompte per matrícula de treballadors d'empreses que hagin realitzat formació a mida amb la Fundació UdGIF.
540€ (150 € Preinscripció + 390 € Matricula)

Aquesta activitat formativa ha rebut el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Drets
Socials.

Pràctiques externes
Les pràctiques es duran a terme en un SEVAD del territori que es triarà en base a les preferències i característiques individuals de
cada alumne/a, vinculades a la disponibilitat de places de cada centre.
Període de les pràctiques: Del 03/01/22 al 28/02/22.

Presentació
El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions
econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència. En aquest curs obtindràs les eines i els recursos
necessaris per avaluar la dependència amb les eines específiques que marca la legislació i aprofundiràs en el coneixement de la
classificació i les característiques de les patologies més habituals de les persones amb dependència.

Objectius
Reconèixer i aplicar les eines específiques (el Barem de valoració de la dependència (BVD) i l’Escala de valoració específica
(EVE) de dependència per a persones menors de tres anys) segons la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials.
Aprofundir en el sistema de classificació de les malalties segons la Classificació internacional del funcionament, de la
discapacitat i de la salut (CIF).
Aprofundir en les característiques de les patologies més habituals de les persones amb dependència. Saber interpretar els
informes i la informació mèdica complementària.
Conèixer les característiques específiques funcionals dels grups de persones amb dependència (discapacitat intel·lectual,
malaltia mental i persones amb deteriorament cognitiu).
Interpretar i adequar la valoració a les característiques per grups d’edat: menors, joves i persones grans. Utilitzar les noves
tecnologies en l’aplicació dels barems (portàtil, plataformes virtuals, etc.).
Valorar globalment la persona segons el seu projecte de vida, en el seu medi habitual (casa, residència, establiment
sociosanitari, etc.).
Reconèixer les prestacions socials i els serveis als quals es poden acollir les persones amb un grau de dependència reconegut.
Tenir especialment present l’ètica professional en tot el procés de valoració.
Conèixer les noves tendències dels models d’autonomia personal i la seva valoració.

A qui s' adreça
A professionals de l'àmbit de la salut i els serveis socials.

Requisits d'admisió
Titulació en Medicina, Psicologia, Treball Social, Infermeria, Teràpia Ocupacional o Fisioteràpia.

Pla d'estudis
Qualificació Professional per a Persones Avaluadores de la Dependència
Unitat 1 – Context i marc legislatiu (3 hores)
Marc legislatiu estatal i català.
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència.
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
Organització dels equips de valoració de la dependència.
Procediments administratius.
El Sistema d’Atenció a la Dependència:
Procés de valoració.
Programa Individual d’Atenció (PIA).
Recursos.

Unitat 2 – Valoració de la dependència (7 hores)
Els informes de salut.
Explicació de la Classificació internacional del funcionament (CIF), de la discapacitat i de la salut de l’OMS. Principals
patologies associades a la dependència.
La importància de l’observació en la valoració. Concepte, tècnica i eines.
L’entrevista en l’àmbit de la valoració de la dependència.
La visita a domicili en la valoració (especificitats tècniques).

Unitat 3 – Eines per a la valoració de la dependència (34 hores)
Introducció al Barem de valoració de la dependència (BVD).
Introducció de la BVD en col·lectius específics per condicions de salut (simulació de casos pràctics):
Malalties neurològiques progressives.
Dany cerebral.
Trastorns del desenvolupament en menors.
Mesures de suport per a funcions vitals.
Demències.
Pluridiscapacitats en persones grans.
Discapacitat intel·lectual.
Dèficits visuals.
Sordceguesa.
Lesió medul·lar.
Trastorns mentals greus.
Introducció a l’Escala de Valoració Específica (EVE) per a menors de 3 anys.

Unitat 4 – Consideracions ètiques en l’àmbit professional (3 hores)
Reflexions al voltant de l’ètica professional: Identificar possibles prejudicis per als col·lectius de risc.
Bones pràctiques professionals.
Simulacions

Unitat 5 – Nous models d'autonomia personal, tecnologia i societat (3 hores)
Nous models d’autonomia personal. Cap on anem?
Tecnologies i valoració de la dependència. Assessorament tècnic.

Pràctiques en un SEVAD
Unitat 6 – Pràctiques en un SEVAD
22 hores de pràctiques tutelades per un professional valorador de la dependència de les persones als seus domicilis i també
virtualment. Es duran a terme, com a mínim:
6 expedients de persones a qui s’aplicarà el BVD general.
6 expedients de persones a qui aplicarem el BVD específic.
6 expedients de menors de 18 anys, inclosos menors de tres anys, a qui s’aplicarà l’EVE.
Elaboració de la memòria de les pràctiques, on es descriurà l’experiència de la valoració amb el BVD general de 6 persones,
de 2 persones amb l’aplicació del BVD específic i 1 amb l’aplicació del barem d’EVE. Es descriuran els passos seguits, els
problemes trobats i els procediments empleats per objectivar la situació de dependència.

Titulació
Curs d'Especialització en Qualificació Professional per a Persones Avaluadores de la Dependència per la Fundació Universitat de
Girona: Innovació i Formació

Metodologia

El plantejament docent d’aquest curs incorpora mètodes acadèmics universitaris, adaptats a les necessitats particulars de l’alumnat,
que prioritzen la participació activa en el procés d’aprenentatge. Durant les classes es realitzaran pràctiques amb ordinador de
simulació amb el BVD i l’EVE.
El curs s’imparteix en modalitat mixta (presencial u online, segons situació d'emergència sanitària del moment) i inclou 50 hores de
teoria i 25 hores de pràctiques que es duran a terme en un SEVAD.
Al llarg del curs s’adquiriran les competències bàsiques per a poder avaluar situacions de dependència que posteriorment es portaran
a la pràctica en un SEVAD.
Des de l’inici del curs fins a la seva finalització, l’alumnat comptarà amb el suport de SOMRIU-Consorci Sant Gregori i la
Fundació de la Universitat de Girona que els acompanyaran en el seu procés d’aprenentatge.

Sistema avaluació
L’avaluació dels aprenentatges per obtenir l’acreditació emesa per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació,
adscrita a la Universitat de Girona, es fa a partir de:
- cal assistir com a mínim al 80% de les sessions presencials i realitzar la totalitat de les hores de pràctiques obligatòries.
- treball autònom (10%),
- treball en equip (10%),
- prova escrita (30%),
- valoració de les pràctiques per part del/de la tutor/a (30%), i
- Entrega de memòria de les visites de valoració, amb la descripció de nou visites de valoració (20%).

Finançament
Finançament bancari
Els estudiants matriculats poden finançar el pagament de la matrícula en quotes.
La Fundació ha establert convenis amb condicions preferents pels seus alumnes amb les següents entitats:
– Sabadell Consumer
– CaixaBank
– Banc Santander
Finançament Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Amb l'objectiu de facilitar l'accés als estudis de postgrau, l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) impulsa
aquest programa de préstecs.
Per a més informació feu clic en el logotip.

Quadre docent
Direcció
Anna Puig Torelló
Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona. Complementa la seva formació amb cursos i acreditacions relacionats
amb l’àmbit dels serveis socials i la salut. Acreditada com a valoradora oficial de la Generalitat de Catalunya, i formació específica

sobre la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Experiència i formació en
treball en xarxa amb equips interdisciplinaris. Pèrit social. Ponent en jornades de l’àmbit de la salut i el treball social i docent en el
desplegament de la LAPAD a Catalunya.
La seva trajectòria laboral se centra en experiències com a treballadora social inicialment a l’Administració local, relacionades amb
els serveis socials. Ha treballat en l'assistència primària, amb infants en risc i amb persones amb discapacitat. Posteriorment, com a
tècnica de gestió, participa del 2006 al 2013 com a referent comunitària del programa PRODEP, que va impulsar el desplegament de
la LAPAD a Catalunya, amb dependència funcional del Departament de Benestar, i hi realitza tasques de coordinació, gestió de
processos i formació dels professionals que desenvolupaven els plans individuals (PIA).
Des del 2013 gestiona la coordinació del Servei de Valoracions al Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat i al Servei de
Valoració a la Dependència (CAD-55/SEVAD-21) de SOMRIU-Consorci Sant Gregori (Girona).

Coordinació
Hèctor Valenzuela Cumí
Graduat en Psicologia per la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos
Humans i actualment doctorand en Ocupació, Qualitat de Vida i Discapacitat Intel·lectual per la Universitat de Girona. Ha participat
en diverses formacions relacionades amb la discapacitat intel·lectual i la qualitat de vida per a la Universitat de Girona i ha assessorat
i donat suport a projectes de desenvolupament de recursos humans a empreses catalanes de diferents sectors. Actualment és
responsable de l’Àrea de Projectes del SOMRIU-Consorci Sant Gregori, on gestiona projectes de formació i desenvolupament de
recursos humans.

Professorat
Mariona Frigola
Psicòloga i valoradora de la discapacitat i la dependència. Llicenciada en Psicologia i especialitzada en la branca clínica i industrial.
Ha complementat la seva formació amb cursos com: Procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de
dependència per a personal d’entitats, a través de la Fundació Pere Tarrès; Una visió multidisciplinària de la discapacitat, a la UdG;
Avaluació i tractament cognitiu i conductual dels trastorns conversius i dissociatius (COPC); i Persones valoradores dels barems de
la dependència, a la fundació Pere Tarrés. La seva trajectòria professional al sector sanitari està marcada per experiències laborals en
l’àmbit de la psicologia en diferents geriàtrics del Pla de l’Estany. De l’any 2007 al 2013 va desenvolupar tasques de coordinació i
de psicologia dins de l’Equip de Valoració de la Discapacitat (CAD-55). Des del 2013 exerceix de psicòloga a l’equip de valoració
de la dependència al SEVAD de SOMRIU-Consorci Sant Gregori.

Anna León
Terapeuta ocupacional i valoradora de la discapacitat i la dependència. Diplomada en Teràpia Ocupacional per la Facultat de
Ciències del Benestar i la Salut de la Universitat de Vic. Complementa la seva formació amb el certificat de l’activitat formativa
d’Aplicació dels barems de valoració de la Llei de la dependència (39/2006), per la Fundació Institut Català de l’Envelliment, el
certificat de l’activitat formativa de l’Aplicació del barem de valoració EVE de la Llei de la dependència (39/2006), i actualment
estudia el Postgrau de Demències i altres Afectacions Neurodegeneratives a la Universitat Oberta de Catalunya. Ha estat tutora de
pràctiques d’estudiants de la diplomatura de Teràpia Ocupacional a l’Hospital de Dia d’Esclerosi Múltiple de Girona i en cursos
com el d’Alteracions psíquiques en persones grans i el d’Interrelació, comunicació i observació amb la persona dependent i el seu
entorn realitzats a la Consultoria i Formació System Gold.
Actualment treballa com a terapeuta ocupacional al Servei de Valoració de la Dependència de SOMRIU-Consorci Sant Gregori
(Girona), on du a terme tasques de valoració de la dependència.

Jordi Palomer
Metge i valorador de la discapacitat i la dependència. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, diploma de
Metge Especialista en Biologia i Medicina de l’Esport per la Université de Montpellier, especialitzat en Medicina de l’Educació
Física i l’Esport per la Universitat de Barcelona, diploma d’Osteopatia per l’École Française d’Ostéopathie i diploma de Medicina
Manual i Osteopatia per la Université Pierre et Marie Curie.
Més de trenta anys d’experiència en l’àmbit de la medicina de l’esport, l’osteopatia i la medicina laboral. També ha exercit com a
docent des del 1989 en formacions de grau, postgrau i altres cursos, com el curs d’Anatomia i fisiologia de l’exercici, durant set
anys, a l’Escola de Mestres de la UdG, o com a professor col·laborador a la Université Pierre et Marie Curie (Paris-Sorbonne).

Durant el seu període laboral d’onze anys com a metge integrant dels equips de valoració de la discapacitat i la dependència de
SOMRIU-Consorci Sant Gregori, va participar en la major part dels cursos de formació proposats tant pel Consorci com pel Servei
de Valoracions de la Subdirecció General d’Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal.

Albert Palomeras
Treballador social i valorador de la discapacitat i la dependència. Graduat en Treball Social per la Facultat de Ciències de l’Educació
i Psicologia de la Universitat de Girona. Complementa la seva formació amb el curs per a la qualificació de professionals avaluadors
de la dependència (EUIT). Actualment cursa el Màster Universitari en Treball Social Sanitari a la Universitat Oberta de Catalunya.
La seva experiència professional se centra en projectes com a treballador social i com a valorador de discapacitat i dependència al
CAD-55/SEVAD-21 de SOMRIU- Consorci Sant Gregori (Girona).

*La direcció es reservarà el dret a 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.

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Somriu - Consorci Sant Gregori

Qualificació Professional per a Persones Avaluadores de la Dependència
Inici curs: 07/10/2021
Data darrera sessió presencial: 25/02/2022
Fi curs: 28/02/2022
Data tancament acta avaluació: 25/03/2022

Calendari
Data
7/10/2021

9/10/2021

14/10/2021

21/10/2021

23/10/2021

28/10/2021

4/11/2021

11/11/2021

13/11/2021

18/11/2021

25/11/2021
27/11/2021
2/12/2021

16/12/2021

18/12/2021
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Inici matí

Fi matí

09:00
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Inici tarda
18:00

Fi tarda
21:00
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21:00
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