Servei gratuït de personal de suport (“cangur”)
durant les xerrades. Cal reservar-ho a:
FUNDACIÓ ESTANY
972 57 66 30

Escola de Famílies · Escola de
Famílies · Escola de Famílies ·
Escola de Famílies ·

Escola de Famílies

5ª Edició

27

de juny

26 de setembre
Més informació a:

Centre Ocupacional i Especial de Treball COIET
C/Catalunya, 36 · 17820 · Banyoles
972 57 44 61
info@coiet.cat · www.coiet.cat
Fundació Autisme Mas Casadevall
C/Barri de Casals, 13 · 17852 · Serinyà
972 57 33 13
info@mascasadevall.net · www.mascasadevall.net

Fundació Estany
Ctra. Vilavenut, 182 · 17820 · Banyoles
972 57 66 30
info@fundacioestany.cat · www.fundacioestany.cat
Amb la col·laboració de:

A “La Cúpula”

Espai de formació de l'àrea de Benestar Social del Consell
Comarcal del Pla de l’estany
C. Pere Alsius, 12 3a.
Banyoles

Espai d’informació, formació i reflexió sobre
aspectes relacionats amb la discapacitat
intel·lectual i del desenvolupament

Organitza:

El Centre Ocupacional i Especial de Treball COIET,
la Fundació Autisme Mas Casadevall i Fundació
Estany organitzen la 5ª Edició de Taller de Famílies
(Escola de famílies), amb el suport de Dincat.
EL TALLER DE FAMÍLIES vol esdevenir un recurs
de suport per a les famílies on hi ha algun membre
amb discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament. Amb aquesta s’ofereix un espai
d’intercanvi de coneixements i promoció
d’habilitats personals que ajudin en la seva
d’atenció i cura.
En aquesta ocasió s’han programat dues
xerrades.. En trobareu els detalls al marge dret.
Esperem doncs poder comptar amb la vostra
participació i que l’Escola us sigui un espai útil que
a poc a poc anem consolidant amb el temps.

Les xerrades són obertes a tothom i
GRATUÏTES

Es fan grans, canvien
la nostra mirada ·

27 de juny de 2016 · 18h
Xerrada a càrrec de Mònica Vázquez
Coach, terapeuta i mediadora familiar.

Em costa desprendre’ns de certs hàbits, tenim
por a que ho passi malament, sovint no tenim
paciència, no ens costa res fer-ho nosaltres...
En aquesta xerrada, parlarem de com ajudar el
nostre fill/a a ser el més independent possible,
sigui quina sigui la seva discapacitat.

Patrimoni protegit ·

26 de setembre de 2016 · 18h
Xerrada a càrrec d’Albert Rodríguez

Llicenciat en Dret, Postgraduat en Fiscalitat, i advocat
col·legiat a l’ICAB. Actualment treballa a “SOM – fundació
catalana tutelar Aspanias”

En aquesta xerrada, parlarem de la legislació aplicable
al Patrimoni protegit. El Patrimoni protegit com a
protecció. Drets de constitució i administració del
Patrimoni protegit. Legitimació de constitució i
administració. Bens que poden integrar el patrimoni
protegit. Beneficis fiscal del patrimoni protegit.

