
 

 

 
CURS ONLINE 

 
 

L'ENVELLIMENT EN PERSONES AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT 

 
 

Data 18 de novembre de 2020 

Lloc 

Retransmissió per 
l’aplicació Zoom 

 

Horari Dimecres, de 16:00 h. a 21:00 h.  
Durada 5 hores 

Núm. de places 60 

Destinataris/àries Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia, pre-col·legiats/des, estudiants 
màster PGS i altres professionals. 

Objectius 

§ Conèixer la realitat de les persones amb discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament (PCDID) que comencen a envellir i les seves famílies. 

§ Assenyalar aquelles eines d'avaluació per a determinar els suports necessaris 
amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les PCDID i de les seves famílies. 

§ Abordar les diferents intervencions en l'envelliment de la persona amb 
discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. 

§ Conèixer i treballar des del paradigma de suports, les diferents intervencions en 
la millora de la qualitat de vida de les PCDID en procés d'envelliment i el de les 
seves famílies. 

Metodologia 
Es realitzarà una presentació amb diapositives de manera dinàmica. Es facilitaran eines 
d'avaluació per a exemplificar i consolidar els coneixements adquirits, des d'una 
perspectiva dinàmica i col·laborativa. 

Programa 

§ Estudis sobre l'envelliment en PCDID. 
§ Signes de deterioració significatius en PCDID. Signes d'alarma. 
§ Qualitat de vida i transformació dels serveis d'atenció a PCDID. 
§ Eines de diagnòstic i avaluació neurocognitiva adaptades a la població amb 

discapacitat intel·lectual que comencen a envellir. 
§ Intervencions centrades en la persona: planificació per endavant i revisió de vida 

en positiu. 

Ponent 

MARÍA DOLORES MOLINA MURO 
Psicòloga col·legiada M-06799. Centre ocupacional Parque Coímbra, Móstoles Madrid. 
Grupo Amás. 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 
§ Col·legiats/des COPIB i altres COPS 20 € 

§ Col·legiats/des associats/des de COPs a nivell  
internacional 25 € 

§ Col·legiats/des integrants de GT del COPIB 15 € 

§ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 10 € 

§ Estudiants psicologia. Màster PGS i altres màsters 
universitaris homologats de Psicologia 

10 € 

§ Estudiants pre-col·legiats  5  € 



 

 

 

§ Altres professionals 30 € 

Devolució 
matrícula 

Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major. 

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 9 de novembre de 2020.   
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes. 

Inscripcions 
1.-  Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web 

del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20201118ON).   
2.-  Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB. 

Certificació S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament per formació online. 

Lloc de realització Retransmissió per l’aplicació Zoom. 


