
Conferències i tallers per a persones 
cuidadores no professionals de gent 
gran i en situació de dependència
NOVEMBRE 2017 – JUNY 2018



Presentació

Tenir cura d’un familiar gran o afectat per una situació de dependència és 
una tasca sempre complicada, moltes vegades esgotadora i quasi sempre 
poc reconeguda. La persona que decideix cuidar o que es veu en l’obligació 
de fer-se cuidador necessita rebre suport, ajuda i sentir-se acompanyat  
en aquest procés.

La Fundació compta amb una àrea especialitzada en ajudar a les 
anomenades “persones cuidadores no professionals”, i cada any donem 
suport a prop de 2.000 famílies que es troben en aquesta situació. 
Comptem, igualment, amb un experimentat grup de professionals que 
poden ajudar a millorar les capacitats, les habilitats i el benestar dels 
cuidadors. És essencial reconèixer que si el cuidador es troba bé,  
la persona a la que es cuida estarà millor.

El cicle de conferències i tallers “Cornellà Cuida” està adreçat a totes  
les persones cuidadores no professionals, amb una sessió mensual  
de 90 minuts, impartits per l’equip tècnic de La Fundació.

La participació és gratuïta i les places són limitades.  
Es requereix fer inscripció prèvia.

Les conferències i els tallers s’imparteixen  
a la Residència Teresa Duran  
(Avinguda Salvador Allende, 45. Cornellà de Llobregat)

Més informació i inscripcions on-line: 
Àrea de Cuidadors de La Fundació
T. 93 375 00 10

info@dependents.cat
www.dependents.cat



Dimarts 7 de novembre 2017
Conferència
TIPUS DE SONDES I LES SEVES CURES

Objectius
· Conèixer els tipus de sondes que hi ha i les seves cures.
· Aprendre com utilitzar-les i detectar problemes en el seu funcionament.

Continguts
· Tipus de sondes: SNG, PEG, SV.
· Com tenir cura de les sondes.

Impartida per un/a professional d’infermeria

Dimarts 5 de desembre 2017
Conferència
PAUTES PER A L’ATENCIÓ A LA PERSONA  
GRAN DEPENDENT. ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA  
I PRODUCTES DE SUPORT

Objectius
· Conèixer els productes de suport idonis per realitzar les AVDB amb la 
persona gran dependent.

Continguts
· Barreres arquitectòniques de l’entorn.
· Adaptacions i productes de suport.
· Dificultat de la persona gran dependent per a les activitats bàsiques 
de la vida diària.

Impartida per un/a terapeuta ocupacional

Cornellà, cuida



Dimarts 9 de gener 2018
Conferència
AFRONTAMENT I MANEIG DE LES EMOCIONS

Objectius
· Aprendre a reconèixer els sentiments i emocions que el cuidador sent 
durant el procés de tenir cura i a identificar les causes.

· Augmentar l’autocontrol i habilitats socials per resoldre de manera 
satisfactòria situacions complicades.

· Conèixer els drets del cuidador.

Continguts
· Exercici d’identificació de sentiments i les seves causes.
· Conèixer les diferents emocions que pateixen els cuidadors.
· Idees irracionals.
· Pautes i estratègies per a expressar els sentiments i emocions.

Impartida per una psicòloga

Dimarts 6 de febrer 2018
Conferència
FACILITAR LA MOBILITZACIÓ I EL DESPLAÇAMENT 
ENTRE CUIDADOR/A I LA PERSONA DEPENDENT

Objectius
· Transmetre les bases per dur a terme mobilitzacions bàsiques amb 
persones amb diferents graus de dependència. 

Continguts
· Maniobres per a les transferències cuidador/a i persona dependent.
· Facilitar el suport en els desplaçaments amb persones dependents.

Impartida per un/a fisioterapeuta



Dimarts 6 de març de 2018
Conferència
COM MILLORAR LES CAPACITATS COGNITIVES  
DEL MEU FAMILIAR DEPENDENT

Objectius
· Donar a conèixer activitats per realitzar amb els usuaris i potenciar 
capacitats, autorealització i autoestima. 

Continguts
· Quins són els objectiu de l’educadora social.
· Tipologia d’activitats i objectius.
· Exemples d’activitats.

Impartida per una educadora social

Dimarts 3 d’abril de 2018
Conferència
COM HA DE SER LA RESIDÈNCIA ON VULL VIURE?

Objectius
· Orientar sobre els criteris per triar la residència adequada a les 
nostres necessitats.

Impartida per FATEC (Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya)

Cornellà, cuida



Dimarts 8 de maig 2018
Conferència
ELS SERVEIS D’ATENCIÓ A DOMICILI

Objectius
· Orientar sobre els recursos a persones grans dependents.
· Conèixer com funciona el Servei d’Atenció Domiciliària. Tipus.
· Conèixer la figura de la Treballadora Familiar.

Continguts
· Introducció en l’àmbit de la Llei de Dependència.
· Què ens ofereix el SAD. Com funciona.
· La figura de la Treballadora Familiar i les seves tasques. 

Impartida per una treballadora social

Dimarts 5 de juny 2018
Taller
FLORS DE BACH

Objectiu
· Conèixer els beneficis de les Flors de Bach per tractar les  
diferents situacions emocionals que poden afectar els cuidadors  
(estrés, insomni, depressió, ansietat, manca d’autoestima…).

Continguts
· Què són les Flors de Bach.
· Quina aplicació tenen en la millora de la nostra salut.

Impartida per un/a terapeuta



FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

NOM I COGNOMS

TELÈFON DE CONTACTE

MAIL DE CONTACTE

EDAT

CUIDO A:

PARE

MARE

FILL/A

FAMILIAR

CÒNJUGE

QUANT DE TEMPS FA QUE CUIDA:

MENYS D’1 ANY

ENTRE 1 I 3 ANYS

MÉS DE 3 ANYS

Entregui el formulari a la Residència Teresa Duran  
(Avinguda Salvador Allende, 45. Cornellà de Llobregat).



Avinguda Salvador Allende, 45

Cornellà de Llobregat

T. 93 375 00 10

info@dependents.cat 
www.dependents.cat

Amb el suport de:


