
Cicle formatiu per a
famíles i comunitat 2019
Continuem amb el nostre compromís de generar espais
per a la reflexió sobre les necessitats i suports a la persona 
amb discapacitat a través d’un nou cicle formatiu.

Aquest programa s’adreça a famílies, amistats, professionals, 
voluntariat i ciutadania que desitgi compartir espais 
d’aprenentatge, de trobada, d’intercanvi i de diàleg per 
contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones 
amb discapacitat i el seu entorn.

C/Campiones Olímpiques, 36 
08225 Terrassa - Barcelona

www.fupar.cat

Col·labora:

Organitza:

Informa-te’n!
                           Cristina Urbano
                             93 788 36 62      suport08@fupar.cat
Contacta amb:



Conferència

Com redactar el testament
Dia: Dilluns 7 d’octubre de 2019

Lloc: Fupar                  Hora: de 15:30 a 17:15 h

Ponent: Sra. Marta Clausí.
Notària del Col·legi Oficial de Notaris de Catalunya
i membre de la Fundació de Notaris de Catalunya.

Taller

Com ajudar els nostres fills/es a 
gestionar les seves emocions
Dia: Dilluns 25 de novembre i 2 de desembre de 2019

Lloc: Fupar                  Hora: 15:30 a 17:15 h (dues sessions)

Ponent: Sra. Silvia Picón. Psicòloga especialista en trauma. 
Formadora i facilitadora del desenvolupament personal
i professional de les persones i de les organitzacions. 
Experiència en treball amb famílies, infància, adults i grups.

PREINSCRIPCIÓ TALLER:

Com ajudar els nostres fills/es a gestionar les seves emocions

Assistència: 25 de novembre i 2 de desembre de 2019

Nom:

Trobada

Acomiadem l’any en família
Dia: Dilluns 9 de desembre de 2019

Lloc: Fupar                  Hora: de 16 a 17 h

Ponent:  Equip directiu de Fupar.Conferència

Prestacions econòmiques
vinculades a la discapacitat
Dia: Dilluns 11 de novembre de 2019

Lloc: Fupar                  Hora: de 15:30 a 17:15 h

Ponent: Sra. Elsa Salgado.
Treballadora Social. Llicenciada en Ciències
Polítiques. Tècnica en gestió de prestacions. Formadora.

CAL RETORNAR LA PART INFERIOR DE LA BUTLLETA

Aquest taller té places limitades!

Adreçat a famílies
de Fupar


