
  CURS

VIURE EN PARELLA



 CURS ADREÇAT A

Persones amb discapacitat intel·lectual –tinguin o no parella actualment–
que vulguin conèixer els aspectes més importants en una relació de parella i 
com organitzar-se a l’hora d’anar a viure junts.

 OBJECTIUS DEL CURS

L’objectiu d’anar a viure en parella acostuma a ser la voluntat de ser feliç amb
aquella persona que estimes; poder-hi compartir més moments i conviure a
la llar. De forma pràctica, aprendrem a relacionar-nos amb respecte, les ba-
ses principals d’una relació, aspectes sobre la sexo-afectivitat, la organització
i les tasques de la llar i altres aspectes relacionats com la higiene, l’alimenta-
ció, els primers auxilis, etc.

 CONTINGUTS

En el curs Viure en parella es tractaran els següents temes:

       1. La relació de parella
      2. La sexo-afectivitat

3. Conviure
4. Primers auxilis i alimentació



 DATES I HORARI

Dissabte 20 d’Abril de 2013
G. Parcerisa i M. Navarro
Dissabte 27 d’Abril de 2013
L. Jiménez i C. López

De 09:30 a 14:00 h.
8 hores de formació

 SEU DEL CURS

SOI
Carrer Alba nº 1
08012 Barcelona

 PREU

El preu d’aquest curs 
és de 40 euros

 INSCRIPCIONS

Per telèfon: 93 285 99 77. Ext. 5 (G. Parcerisa)
Per e-mail: gparcerisa@acidh.org
PLACES LImITADES

 CURS ImPARTIT PER

Lourdes Jiménez
Diplomada en infermeria. Infermera d’acidH.

Carolina López
Educadora social. Coordinadora - responsable d’una llar-residencia d’acidH.

mireia Navarro
Psicòloga. Directora de l’àrea d’habitatge d’acidH i Directora de l’Àrea Clinica
d’acidH.

Gemma Parcerisa
Psicòloga. Psicòloga del Centre de Psicologia i Logopèdia d’acidH. Respon-
sable de Formació d’acidH.



Siracusa, 53
08012 BARCELONA
T. 932 859 977
www.acidh.org

 FORmULARI D’INSCRIPCIÓ

Per a formalitzar la inscripció cal omplir la següent butlleta i enviar-la
juntament amb el justificant de pagament bancari a gparcerisa@acidh.org

En el cas d’escollir pagament en efectiu cal entregar la butlleta i l’import a 
consergeria (c/ Siracusa 53) dins d’un sobre tancat a nom de Gemma Parcerisa.

DADES PERSONALS

Nom i cognoms

NIF    Tel.

Adreça

Població     Codi Postal

e-mail

PAGAmENT (marcar segons correspongui)

        Pagament en efectiu a recepció

        Ingrés al següent compte bancari
        TRIOdOS BANk: 1491 0001 21 1008916726
            Concepte a incloure: Viure en parella – (el vostre nom)


