
 

 
 

XIII  JORNADA DE LA COORDINADORA DE CENTRES CCPC - 21 Novembre de 2019 
 

9:00 – 9:30 LIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ 

9:30 – 9:45 Inauguració de la XIIIª Jornada. 

09:45 – 10:45 “La Ètica de la Innovación”. Marije Goikoetxea 

10:45 – 11:15 DESCANS- CAFE 

 
11:15-12:15 

Taula Rodona PIC: 
 

 Preparació i administració segura de medicaments.   (Fundació 
Sant Francesc d’Assis, Parc Sanitari Sant Joan de Deu i Fundació 
Vallparadis)  

 Alternatives a la prescripció de psicofàrmacs i tècniques de 
restricció física en l’abordatge del problemes de 
comportament. (Consorci Sant Gregori)  

12:15-13:00 

Presentació dels resultats de l’estudi CAVIDI (Qualitat de Vida en 
Persones amb Trastorns del Desenvolupament Intel·lectual: aplicació de 
l’Escala de Qualitat de Vida Sant Martí).  
Rafael Martinez (F. Villablanca)  i Juliana Reyes (F. Vallparadis) 

 
13:00 – 14:00 

“La contribución de las persones con grandes necesidades de 
apoyo”. Manuel Blanco (Grupo AMAS) 

14:00- 15:00 DINAR 

15:00- 16:00 
“Treballem l’emoció i la cognició a través del mindfulness i la Teoria 
de la Ment”.  Martina Carmona (Villablanca Serveis Assistencials) 

16:00 – 17:00 Comunicacions lliures 

17:00 – 17:45 Projecte “Eyeharp” 

17:45 – 18:00  Cloenda de la Jornada  

 
LLOC:   TECNOCAMPUS DE MATARÓ–  web: https://www.tecnocampus.cat 
 

 Preu inscripcions:  95€ (inclou coffee break  i brunch) 

 Data límit d’inscripció:     25 d’ OCTUBRE  - 2019 

 INSCRIPCIÓ : a través del formulari a través del link : https://forms.gle/u7V4pdUGXy2g4pw9A 

 COMUNICACIONS LLIURES:     
o Enviar abstract de 200-250 paraules que especifiquin els objectius, la metodologia, els resultats i les 

conclusions de l’experiència o activitat que voleu exposar. 
o S’enviarà l’abstract a: coordinadora@coordinadoraprofunds.org) . Termini 20 octubre 2019 
o S’han d’incloure els noms de les persones que la signen, Nom de la Entitat, Nom persones que la exposen i 

necessitats de material per a fer la exposició.  
o Temps d’exposició 10 minuts. 
o La Comissió Permanent de Tècnics farà la selecció de les comunicacions que s’exposaran a la Jornada, 

prioritzant aquelles que tractin sobre temes relacionats amb el marc conceptual de la jornada que és Ètica en 
Innovació.  


