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1. JUSTIFICACIÓ 

Aquest curs pretén formar els professionals amb els coneixements i procediments bàsics per a 

l’aplicació dels barems de la Llei de l’Autonomia i Atenció a la Dependència 39/2006 per l’avaluació 

de les persones en situació de dependència. 

 

DIRIGIT A: 

Professionals de l’àrea de la salut i serveis socials titulats en Medicina, Psicologia, Treball Social, 

Infermeria, Teràpia Ocupacional o Fisioteràpia. 

 

2. OBJECTIU GENERAL 

Adquirir els coneixements i procediments bàsics per a l’aplicació del Barem de Valoració de la 

Dependència (BVD) i l’Escala de Valoració Específica (EVE). 

 

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS D’APRENENTATGE  

Al finalitzar el curs l'estudiant serà capaç de:  

 Reconèixer el marc estatal i català de la Llei 39/2006 i la Llei 12/2007 de serveis socials. 

 Utilitzar la Classificació Internacional del Funcionament de la Discapacitat i la Salut (CIF) per 

identificar els dèficits funcionals dels grups de persones amb malalties que originen algun 

grau de dependència. 

 Reconèixer tots els procediments previs per l’aplicació del BVD.  

 Adquirir estratègies per conduir de manera adequada l’entrevista de valoració especialment 

amb grups de persones que pateixen deteriorament cognitiu, intel·lectual, trastorn mental 

(entrevista, observació, verificació).  

 Adquirir habilitats per utilitzar els instruments de valoració del grau de dependència que 

estan en vigència en l’estat espanyol.  
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 Aplicar el BVD com a eina de valoració a persones amb diferent dèficits funcionals en el seu 

context real.  

 Analitzar els resultats de l’aplicació del BVD en els diferents casos. 

 Reconèixer les prestacions socials a les quals es poden acollir les persones amb 

reconeixement de grau de dependència. 

 

4. CONTINGUTS DEL CURS 

Es contextualitzarà la Llei de Valoració de la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal, així 

com tots els instruments de valoració que especifica la llei (BVD i EVE). S’avaluaran aquests 

coneixements, ja que són necessaris per l’administració dels barems de dependència.  

A les sessions presencials, es farà simulació de l’aplicació del barem en diferents casos per preparar 

l’estudiant en el moment de realitzar les pràctiques al context real. Després de les pràctiques 

realitzades al Servei de Valoració de la Dependència (SEVAD), es farà una posada en comú sobre 

dubtes sorgits en l’experiència pràctica.  

 

UNITAT I  

 Marc legislatiu i autonòmic de la Llei de l’Autonomia i Atenció a la Dependència 39/2006  

 La CIF com a marc teòric per a l’avaluació 

 Barem de Valoració de la Dependència (BVD) i Escala de Valoració Específica (EVE). La seva 

aplicació en diferents col·lectius  

 Visita i tècniques de valoració: informe de salut, observació, entrevista 

 

UNITAT II  

 Pràctica: Simulació de l’aplicació del barem com eina de valoració a persones amb diferents 

dèficits funcionals 

 Pràctica: aplicació del BVD i EVE en el context real de l’usuari  

 Anàlisis dels resultat: discussió de casos  

 Dictamen – proposta de reconeixement de grau de dependència  

 Programa Individual d’Atenció (PIA) / Recursos disponibles després de la valoració  
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5. METODOLOGIA DOCENT 

És un curs semipresencial amb metodologia teoricopràctica. Es fonamenta en l’aprenentatge autònom, 

proactiu i participatiu de l'estudiant, mitjançant estudis de casos, simulació d’aplicació dels barems de 

dependència a l’aula i la posterior posada en pràctica en el context real de l’usuari. Aquestes pràctiques 

es realitzaran als diferents SEVAD. 

La primera part del curs serà en modalitat on-line. L’estudiant haurà de fer treball autònom, amb 

suport de la professora, per preparar tot el marc legislatiu de la llei (es facilitarà el material per part 

del docent del curs). S’avaluaran aquests coneixements mitjançant una prova escrita de manera 

presencial a l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT).  

En la segona part del curs, modalitat presencial, es realitzaran 4 sessions a la seu de l’EUIT. L'objectiu 

d'aquesta segona part del curs és adquirir coneixements sobre l’aplicació dels barems de 

dependència. Un cop adquirides les competències necessàries per poder avaluar les situacions de 

dependència amb el BVD, l’alumne realitzarà pràctiques de valoració en un SEVAD.  

L’última sessió del curs té com a finalitat reflexionar sobre les experiències pràctiques i fer el 

tancament. Durant tot el curs l’estudiant disposarà d’un espai de suport virtual fora de l’aula per 

acompanyar el seu procés d’aprenentatge. 

 

La metodologia es concreta en:  

 Una prova escrita en modalitat presencial (sobre la unitat I) 

 Una simulació de casos amb el BVD i amb l’EVE 

 Unes visites d’aplicació del BAREM amb el SEVAD 

 Un treball autònom fora de l’aula 

  



 

 

 
CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUADA 

 

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

Pàgina | 5  

 

 

 

6. AVALUACIÓ 

Per obtenir l’acreditació emesa per l’EUIT, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona és 

necessari:  

 Demostrar els coneixements teòrics i pràctics mitjançant una prova escrita, que s’haurà 

d’aprovar amb un APTE  

 Assistir a les 4 sessions teoricopràctiques del curs, demostrant l’aprofitament d’aquestes  

 Realitzar les pràctiques en un SEVAD per a portar a terme 10 visites de valoració de 

dependència 

 Lliurar una memòria de les visites de valoració, amb la descripció de 4 visites de valoració (es 

valorarà com a APTE/NO APTE) 
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7. PROFESSORAT I COORDINACIÓ 

PROFESSORAT 

Núria Boixadé Riu 

Grau en Teràpia Ocupacional a l’Escola d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) amb 

menció en intervenció avançada en teràpia ocupacional. Acreditació com a avaluadora de la Llei de 

l’Autonomia Personal i la Dependència per la Generalitat de Catalunya (EUIT). Màster oficial en 

Ciències del sistema nerviós amb especialització en neurorehabilitació, Universitat Rovira i Virgili 

(URV). Actualment tècnica avaluadora de la Llei de l’Autonomia Personal i la Dependència al Servei 

d’Avaluació de la Dependència del Consorci Sanitari Integral (CSI), tutora de pràctiques i professora 

col·laboradora en la formació de tècnics avaluadors. 

 

Mar Fresneda  

Diplomatura de Treball Social (UB) 1996. Màster Teràpia Familiar Sistèmica (UB) Hospital Sant Pau, 

2009. Cursos específics en matèria de dependència, discapacitat, toxicomanies, infància en risc, 

violència de gènere, immigració, cures pal·liatives i altres àmbits sociosanitaris. 

TS Serveis bàsics d’atenció social primària (Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Badia del 

Vallès, Ajuntament de Terrassa). TS SEVAD 10, Servei de Valoració Dependència Vallès Occidental 

Oest, equip de suport 2007-2016. TS Atenció primària en salut (CAP Terrassa Est) 2010 fins a 

l’actualitat. 

 

Esther Martí Miró 

Grau en Teràpia ocupacional, a l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa 

(EUIT / UAB). Postgrau en Integració Sensorial, a l’EUIT (UAB). Acreditada en valoració de la Llei de 

la Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència, per la 

Generalitat de Catalunya. Formació en Bones Pràctiques per equips de valoració de discapacitat i 

dependència, pel Departament de Treball, Afers socials i famílies. Formació per al personal del 

Sistema Català de Serveis Socials, pel Departament de Treball, Afers Socials i famílies. Avaluadora 

de la Llei de la Promoció de la Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de 
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Dependència, a Parc Sanitari Pere Vigili, Barcelona. Professora col·laboradora a l’EUIT/UAB, en 

l’assignatura de Legislació i Avaluació de l’Autonomia i Dependència (4t GTO). Terapeuta 

ocupacional en Hospital de Dia i Unitat de Convalescència, a l’Hospital Universitari Parc 

Taulí, Sabadell (2015). 

 

COORDINACIÓ 

Pilar Pedro Tarrés 

Màster Universitari (oficial) en Envelliment Actiu i Satisfactori: Bases per a Prevenció i l’Atenció 

Integrada (Universitat de Vic). Diplomatura de Teràpia Ocupacional (Escuela Nacional de Sanidad. 

Madrid). Actualment, professora col·laboradora en l’EUIT/UAB. 
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8. DADES 

 

TOTAL HORES 65 hores repartides en:  

20 hores teòriques online i 45 hores presencials, de les quals 

un mínim de 20 hores seran de pràctiques.  

Les hores presencials a l’EUIT seran sessions de 4 i 8 hores i 

les hores de pràctica als SEVAD per a repartir entre 2 o 3 dies.  

LLOC Escola Universitària d’infermeria i Teràpia Ocupacional de 

Terrassa (EUIT).  

DATES  Inici del curs on-line: 01 d’octubre de 2018 

Classes presencials a l’EUIT: 

- Divendres 19 i 26 d’octubre de 2018 

- Divendres 9 de novembre de 2018 

- Divendres 14 de desembre de 2018 

Pràctica als SEVAD. 2 o 3 dies entre el 12 de novembre i el 

12 de desembre de 2018. 

HORARI Divendres 19/10 de 9:30 a 14:30, 26/10 i 09/11 de 9:30 a 

18:30 i divendres 14/12 de 9:30 a 13:30. 

NÚM. PLACES 16 places 

PREU LLIURE INSCRIPCIÓ 595 € 

INSCRIPCIONS FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS informacio@euit.fdsll.cat 

 

https://goo.gl/forms/0pzHkAiyXtqniHvh2

