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Jornada de formació a l’UJI sobre la Síndrome de Down 

 

 

 

 

Una jornada de formació a l’UJI sobre la Síndrome de Down analitza el procés sanitari 

d’aquests pacients 

 

La Germandat Castellonenca d'Estudiants de Medicina (HCEM-UJI), amb la col·laboració de la 

Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Jaume I, ha organitzat les I Jornades de 

Formació en la Síndrome de Down, que tindran lloc els dies 21, 22 i 23 de febrer de 2017, en 

horari de 18 a 21 hores a la sala d'actes TD0301CC de l'edifici de l'Escola Superior de 

Tecnologia i Ciències Experimentals. 

 

La síndrome de Down requereix un tracte molt curiós i una sensibilitat molt especial per part 

del personal mèdic, que és l'encarregat, en primer lloc, de comunicar el diagnòstic als pares. 

No és un moment fàcil, com tampoc ho és tot el procés sanitari que envolta aquesta síndrome. 

 

Per això, en aquestes jornades s'abordarà quins són les millors condicions per a la comunicació 

de la primera notícia, o com es pot optimitzar l'atenció sanitària als pacients amb síndrome de 

Down per arribar a una entrevista clínica tan completa com siga possible. 

 

A més, i per a elaborar un retrat més ampli del context que es pretén analitzar, es plantejaran 

temes com ara el voluntariat, el paper de les associacions i les diferents teràpies existents per 

a l'estimulació de pacients amb síndrome de Down. 

 

La inscripció s’ha de realitzar a http://inscripcio.uji.es. Les jornades són convalidables per 1 

crèdit ECTS, sempre que es resolga un supòsit pràctic proposat per l'Associació Síndrome de 

Down, que col·labora en la jornada junt a la Federació Síndrome de Down de Castelló, i 

s'assistisca a totes les sessions. 

 

Contacte: lorp.uji@gmail.com 
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PROGRAMA 

Dia 21 

18.00 – 18.30 h. Introducció i justificació. 

18.40 – 19.50 h. “Com donar la primera notícia”. 

19.50 – 20.30 h. "Característiques de les persones amb síndrome de Down" 

20.30 – 21.00 h.  Torn lliure d’intervencions. 

  

Dia 22 

18.00 – 19.30 h. Diagnòstic prenatal i patologies associades a la síndrome de Down segons 

l'edat. 

19.30 – 19.50 h. Pausa i café. 

19.50 – 20.45 h. Paper del personal sanitari en la promoció del desenvolupament integral. Els 

drets de les persones amb síndrome de Down. 

20.45 – 21.00 h. Torn lliure d’intervencions. 

 

Dia 23 

18.00 – 18.45 h. Visita de dues famílies amb fills amb síndrome de Down que explicaran la seua 

experiència. 

18.50 – 19.50 h. Inserció laboral i social. 

19.50 – 20.30 h. Introducció al voluntariat. 

20.30 – 21.00 h. Clausura. 

 


