
 

     

 

                               5ª Edició  
 

 

 

Objectiu   

 
Millorar la capacitat dels professionals sanitaris d’atenció primària en el maneig de 

les demències   

 

 

Dirigit a  

 

Metges i infermeres d’atenció primària 

 

 
Metodologia 
 
Els alumnes es distribuiran en aules virtuals. Comptarà amb la presència d'un tutor, 

que serà el dinamitzador del curs. El tutor respondrà els dubtes que es plantegin en 

un termini màxim de 48 hores.  
 
La metodologia didàctica del curs es fonamenta en l'estudi del material didàctic que 

té com a fil conductor casos clínics, i en els debats promoguts per tutors experts.  
 
El material d'estudi està elaborat per professionals de reconeguda experiència 

clínica i el curs es realitzarà mitjançant la plataforma virtual de CAMFiC, amb accés 

personalitzat per a cada alumne.  
 
L'aula virtual és l'espai on es desenvoluparà el curs. S’hi trobarà el material didàctic 

amb els continguts, la bibliografia, els enllaços recomanats, el correu personal per a 

la comunicació amb el tutor i la resta d'alumnes de l'aula, el fòrum del curs, 

l'agenda de treball, les activitats que cal realitzar i la guia d'estudi del curs.  
 
Durant l'inici del curs es realitzarà la formació específica i tutoritzada per facilitar 

als alumnes l'ús adequat de la plataforma virtual d'aprenentatge.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

     

 

 
Autors / Tutors 
 
Metges de família, infermeres, neuròlegs, neuropsicòlegs, psiquiatres, etc.   

 

Durada 

 

60 hores  (Gestionant la possibilitat d’ampliació de l’acreditació per 60 hores)  

Inici: 23 de febrer de 2015 

Finalització: 31 de maig de 2015 
 

Valoració 
 
El curs comptarà amb exercicis d'autoavaluació, que l'alumne ha de realitzar per 

comprovar el nivell d'assoliment dels objectius docents plantejats.  
 
Per a l'avaluació del curs es tindrà en consideració la participació de l'alumne en els 

debats i en les activitats del curs, la realització dels treballs proposats i un exercici 

final d'avaluació.  
 

 
Enquesta de satisfacció 

 

En acabar l'acció formativa els alumnes disposaran d'una enquesta de satisfacció 

per tal que puguin fer una avaluació global del curs.  
 

 
Requeriments 
 
Alumne:  
Habilitats bàsiques en el maneig de l'ordinador, la gestió de correu electrònic 

personal i la navegació per Internet. 

 

- Sistema operatiu Windows XP o superior (Vista, Windows 7 o Windows 8). 

 

-  Sistema operatiu Mac OS 10.X (Leopard, Snow Leopard, Lion o Mountain Lion o 

   Maverick). 

 

- Connexió a Internet(Router ADSL/cable/altres). 

 

- Navegador Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera o Internet Explorer 9 o   

  superior. 

 

- Tenir instal·lats el programa Flash Player 8.0, el programa Adobe Acrobat Reader i  

   el programa QuickTime (si no es disposa d'aquests programes es poden    

   descarregar de la web del curs). 

 

 
Inscripcions 

 

A través de la web de la CAMFiC  
 
  

 



 

     

PROGRAMA 

 

 

 

1. Concepte de deteriorament cognitiu. 

2. Criteris DSM-IV. 

3. Diagnòstic del deteriorament cognitiu. 

4. Clínica de les demències. 

5. Tests cognitius. 

6. Diagnòstic de demència. 

7. Malaltia d’Alzheimer. 

8. Proves complementàries en les demències. 

9. Factors de risc de les demències. 

10. Diagnòstic de la Malaltia d’Alzheimer. 

11. Tractament etiològic de la Malaltia d’Alzheimer. 

12. Avaluació neuropsicològica de les demències. 

13. Demència i rehabilitació cognitiva. 

14. Aspectes ètics en les demències. 

15. Consell Assessor del Tractament de la Malaltia d’Alzheimer. 

16. Trastorn de la conducta en les demències. 

17. Abordatge terapèutic del trastorn de la conducta. 

18. Atenció al cuidador i a la família. 

19. Seguiment del tractament etiològic de la Malaltia d’Alzheimer. 

20. Atenció i cura a la persona malalta. 

21. Comorbiditats i seguiment. 

22. Aspectes legals en les demències. 

23. Decisions al final de la vida. 

24. Neuropatologia de la Malaltia d’Alzheimer. 

 

                                                                         


