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Presentació del curs   

En els temps actuals, l’envelliment de la població provoca l’augment de les 
malalties cròniques i un augment de la dependència. Així mateix l’esperança de 
vida en els últims 20 anys ha millorat notablement degut a la millora en els 

serveis sanitaris i socials. 

L’entrada en vigor, el 2007, de la llei estatal coneguda popularment com Llei de 
la Dependència va dotar el sistema públic de serveis socials del marc normatiu 

necessari per regular l’atenció i les prestacions a aquest col·lectiu. 

Aquest curs va adreçat a tot el personal de l’àmbit sanitari que, d’una manera o 
una altra, pot haver de prestar servei a persones amb dependència així com als 
seus familiars o entorn més proper; arribat el cas, cal conèixer tots els 
processos vinculats a la pròpia llei de dependències així com els recursos dels 

que disposen per tal d’oferir-los una millor atenció, adequada i respectuosa. 
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Objectius  

 Formar als treballadors en el profund respecte per la dignitat de les 
persones dependents. 

 Conèixer l’actual llei de dependències, la seva aplicació i conseqüències. 

 Conèixer els recursos disponibles per poder actuar correctament en el 

seu treball diari. 

 

Metodologia  

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés 

formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.  

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on 
trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que 
faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els 

participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació. 

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats –
casos pràctics, lectures, debats, etc.– amb què complementar i posar en 
pràctica els coneixements adquirits, sempre amb l’acompanyament i supervisió 

d’un tutor expert en la matèria.  

 

Continguts  

Mòdul 1. Aplicació de la Llei de Dependència: la malaltia crònica i la 

dependència 

1. Definició de persones dependents 
2. Llei de dependències 
3. Aplicació de la nova llei de dependències i les seves conseqüències 

immediates 
 
Mòdul 2. Recursos i ajuda als familiars en l’atenció a la dependència 

1. Ajuda als familiars 
2. Recursos 
3. L’atenció a la dependència 

 

Mòdul 3. Qualitat de vida: suport al dependent i serveis d’atenció 

1. Una fractura en la qualitat de vida 
2. L’atenció a la dependència com a dret ciutadà 

3. Els programes i serveis d’atenció 
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Per a més informació  

Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.84 Romina Cortés rcortes@ucf.cat 
www.ucf.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest curs s'ha posat en marxa mitjançant el 
finançament del Contracte Programa Sectorial del 
Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de 
Catalunya. 
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