
 

  

 

 

Curs de formació sobre persones amb discapacitat visual per a metges de 

medicina familiar i comunitària 

 

El 14 de juliol a l’Aula d’Estudis Socials (Cardenal Reig, 32, Local 1)  

Torn de matí: de 8h a 10h  

Torn de tarda: de 15h a 17h  

(Assistència lliure) 
 
 

Objectius 

Adquisició i comprensió d’estratègies de relació amb persones amb discapacitat visual. Conèixer 

les seves dificultats d’integració social i laboral. Aprofundir el coneixement de les diferents 

tècniques que empren per a poder dur una vida normalitzada i de la necessitat que ells mateixos 

es facin conscients de les seves capacitats. 

 

Destinataris 

Aquesta formació és bàsica per a qualsevol professional del món social, però s’ha dissenyat 

específicament pensant el els metges de medicina familiar i comunitària.  

 

Durada: 2 hores presencials. 

 
 
Professor: Manel Antoni Martí i Salvador 
 
- President de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 i de l’Aula d’Estudis Socials. 
- Diplomat en Ciències Empresarials. 
- Màster en Economia Social i Direcció en Entitats sense afany de lucre. 
- Tècnic Superior en So. 
- Diploma en “Alumnos con ceguera o baja visión: ¿cómo responder a sus necesidades 
educativas?” 
 
- Cal mencionar que el professor del curs és una persona afectada de ceguesa total. 
 

https://www.google.es/maps/place/Associaci%C3%B3+Discapacitat+Visual+Catalunya+B1%2BB2%2BB3/@41.378045,2.1166543,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a498f76a4f7bff:0xf1e725986f9aaf39?hl=ca


 

Temari 
 
1. Persones amb ceguesa o discapacitat visual. 

1.1. Explicació de les diferents cegueses i discapacitats visuals. 

1.1.1. Ceguesa legal 

1.1.2. Les tres categories: B1, B2 i B3 

1.1.3. Importància burocràtica del diagnòstic mèdic i les seves fórmules.  

1.2. Psicologia de la persona cega o amb discapacitat visual. 

1.2.1. Psicologia del cec total (B1), de naixement i sobrevingut. 

1.2.2. Psicologia en les malalties degeneratives vers la ceguesa. 

1.2.3. Psicologia del B2 estabilitzat. 

 

1.3. Mitjans desenvolupats per a l’adaptació de la persona amb ceguesa o el discapacitat 

visual al seu medi quotidià (diferències entre l’adult i l’infant). 

1.3.1. Mobilitat 

1.3.2. Comunicació 

1.3.2.1. Tradicional 

1.3.2.2. La revolució de les noves tecnologies. 

1.3.3. Vida diària. 

1.3.4. Educació. 

1.3.5. Integració laboral. 

1.3.6. Esport i oci 

1.4. Comportament envers la persona cega o amb discapacitat visual. 

1.5. Recursos a l’abast de la persona cega o amb discapacitat visual. 

1.5.1. Públics 

1.5.2. Privats 

1.5.2.1. Associacions i fundacions 

1.5.2.2. El Telèfon de l’Ull, una eina per a professionals i usuaris. 

2. Persones amb d’altres discapacitats: Un apunt. 

3. Eliminació de Barreres. 

3.1. Via pública. 

3.2. Edifici públic i privat. 

3.3. Escoles, instal·lacions esportives i de lleure. 

3.4. Transport. 

 

 
 
 


