
CURS DE FORMACIÓ: 

La Intervenció socieducativa 

dels serveis d’atenció 

domicilària 

Dies 5, 12 i 19 de novembre 

INSCRIPCIÓ  

Nom i cognoms 

————————————————————- 

Lloc de treball 

—————————————————————— 

Ocupació/Càrrec 

____________________________________________ 

CP-Població 

____________________________________________ 

Tel/Fax 

____________________________________________ 

Adreça electrònica 

____________________________________________ 

Horari de 15.30 a 19.30 h 

Lloc: Consell Comarcal del Berguedà 

 

Inscripcions gratuïtes 

gentgran@ccbergueda.cat 

 

Places limitades (termini 24 d’octubre) 

 

Es lliurarà un certificat d’aprofitament 

del curs (assistència d’un 80%) 

Lloc:  

Consell Comarcal del Berguedà 

C/ Barcelona, 49, 3r  

08600-Berga 

La Intervenció socieducativa dels 

serveis d’atenció domicilària 

 

Destinatàris: Professionals dels serveis 

d’atenció domiciliària públics de la 

comarca 

 

Dies: 5, 12 i 19 de novembre de 2014 

 

De 15.30 a 19.30 h  

 

Lloc: 

Consell Comarcal del Berguedà 

 

Per a inscripcions (envieu formulari 

d’inscripció) a: 

 gentgran@ccbergueda.cat 

 



La intervenció socieducativa 

dels serveis d’atenció domici-

liària 

El servei d’ajuda a domicili es va confi-

gurar com a prestació polivalent en el 

seu doble desplegament dirigit a l’ate-

nció de persones amb dependència 

tant com a persones i famílies amb pro-

blemàtiques diverses que dificulten el 

seu desenvolupament i la seva autono-

mia. Aquesta diferència ens ha portat a 

a parlar col·loquialment del “Sad De-

pendència” i el “Sad Social”. 

La realitat però, és que el SAD, malgrat 

poder ser un recurs de suport per a una 

gran varietat de casos, ha anat dirigint-

se de forma molt majoritària al suport en 

el desenvolupament de les activitats 

bàsiques de les persones en situació de 

dependència. 

En aquestes sessions es tractaran altres 

tipologies de casos i es reforçarà la per-

tinença del SAD com a un recurs valuós 

per a famílies vulnerables. 

 

DOCENT 

Lourdes Aramburu Otazu 

Psicòloga dels Centres de Serveis Socials del 

Carmel i Horta. Ajuntament de Barcelona. 

Professora de l’Escola de Treball Familiar de 

la Fundació Pere Tarrés. 

Docent en l’àmbit dels serveis socials. 

 

Sessió 1, dimecres 5 de novembre 

 FAMÍLIES AMB DIFICULTATS EN L’ATENCI-

Ó I CURA DELS SEUS FILLS (4h) 

- Funcions de les famílies, estructures i funci-

onament. 

- Menors en risc. 

- SAD com a recurs de suport a la família. 

 

Sessió 2, dimecres 12 de novembre 

EL SAD EN L’ATENCIÓ DE FAMÍLIES AMB 

PROBLEMES DE SALUT MENTAL (4h) 

- Orientacions per a la comprensió, la con-

tenció i l’ajuda. 

 

Sessió 3, dimecres 19 de novembre 

SAD SOCIEDUCATIU (4h) 

- Funcions, objectius i tasques. 

- El respecte de la confidencialitat professi-

onal. 
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