Escola
de Famílies
7a Edició
Servei gratuït de personal de suport pel familiar
amb discapacitat durant les xerrades.
Cal reservar-ho, com a molt tard 5 dies abans de la
xerrada a:
FUNDACIÓ ESTANY
972 57 66 30 o bé info@fundacioestany.cat

Espai d’informació, formació i reflexió sobre
aspectes relacionats amb la discapacitat
intel·lectual i del desenvolupament
Per a més informació i confirmar assistència:
Centre El Puig
C/Catalunya, 36 · 17820 · Banyoles
972 57 44 61
info@celpuig.cat · www.celpuig.cat

16 de setembre
30 d’octubre

Fundació Autisme Mas Casadevall
C/Barri de Casals, 13 · 17852 · Serinyà
972 57 33 13
info@mascasadevall.net · www.mascasadevall.net
Fundació Estany
Ctra. Vilavenut, 182 · 17820 · Banyoles
972 57 66 30
info@fundacioestany.cat · www.fundacioestany.cat
Amb la col·laboració de:

A Granés Fundació

Avinguda Països Catalans, 116
Banyoles

Organitza:

Acompanyar el meu fill/a des de
la diversitat
El Centre El Puig, la Fundació Autisme Mas
Casadevall i Fundació Estany organitzen, amb el
suport de Dincat, el Departament de treball afers
socials i famílies i la Granés Fundació, la 7a Edició
de l’Escola de Famílies.
L’ESCOLA DE FAMÍLIES vol esdevenir un recurs
de suport per a les famílies que tenen alguna
persona amb discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament al seu càrrec. La intenció és
crear un espai d’intercanvi de coneixements i
d’experiències i de promoció d’habilitats personals
que facilitin la convivència familiar.
Un any més s’han programat dues xerrades
que tractaran de dos temes importants com són
l’atenció a les persones amb discapacitat des de la
diversitat per tal que puguin viure el seu projecte
de vida. I per l’altre costat, la protecció legal a la
persona amb discapacitat, relacionat amb el
patrimoni i el testament.
Esperem doncs poder comptar amb la vostra
participació i que l’Escola us sigui un espai útil i
interessant.

Les xerrades són obertes a tothom i
GRATUÏTES
*IMPORTANT: cal confirmar assistència

16 de setembre de 2019 · de 6 a 8 de la tarda
Xerrada a càrrec d’Eduardo Brignani
Psicòleg, psicoterapeuta i coach, amb més de 25 anys de
treball amb grups de familiars i de persones amb discapacitat.
Formador de formadors. Docent en el postgrau de
Psicopatologia Clínica Infantojuvenil de la UAB. Exerceix com
a Psicòleg en diverses Associacions de persones amb
Discapacitat (S. Cornelia de Lange, Federació S. X Fràgil, MPS
– Fabry Espanya, S. de Rett) i col·labora en ASEM- Cat.
Fundador i coordinador del Grup de Treball "Psi+Vaig donar"
del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Aquesta xerrada està orientada a conèixer des de la
pròpia experiència, la visió de la discapacitat cap a la
diversitat. Prendre consciència de la importància
d’afavorir un projecte de vida personal en els fills/es.
Adquirir i augmentar estratègies d’acompanyament per
l’autodeterminació.

La protecció legal a la persona
amb discapacitat. Futur,
Patrimoni o Testament
30 d’octubre de 2019 · de 6 a 8 de la tarda
Xerrada a càrrec de Jordi Durà
Advocat en exercici des de 1979. És una persona activa dins
a Dincat i exerceix com a vocal del Consell de Participació de
Famílies dins la junta directiva d’aquesta federació. Molt
involucrat al sector de la discapacitat i de l’esport, en la seva
vessant jurídica.

Donar als pares/mares i assistents una idea de les
opcions legals que existeixen en relació al futur de les
persones amb discapacitat. Quins aspectes hem de
tenir en compte perquè tot quedi ben lligat i la persona
estigui protegida.

