ASSOCIACIÓ DE DIABETIS DE CATALUNYA

PRIMER PUNT DE TROBADA
FORMATIU EN DIABETIS
PER PROFESSORAT
I ALTRES COL·LECTIUS
DIVENDRES 4 D'OCTUBRE
DE 17:30 A 19:30H

Consell de Cent 143, 1r 3-4
08015 Barcelona
Tel. 93 451 34 06
www.adc.cat

L'Associació de Diabetis (ADC) posa a disposició del professorat dels centres
educatius i tot aquell col·lectiu involucrat d’alguna manera en el món de la diabetis i
l'educació, una formació intensiva d'aproximadament dues hores per tractar totes
aquelles qüestions que envolten l'infant amb diabetis a l'entorn escolar.

A qui s'adreça?
Aquest punt de trobada formatiu s'adreça a tot el personal docent i altres persones
interessades en saber com actuar davant de l'alumnat amb diabetis.
Per què és important?
Tot el professorat i altres professionals haurien de tenir coneixements per saber actuar
davant de l'alumnat amb diabetis. Per això, es tractaran els següents temes:
- Què és la diabetis, quins són els trets bàsics per reconèixer-ne una situació extrema
(hipoglucèmia) i com cal actuar.
- Saber subministrar aliments rics en hidrats de carboni (sucre, sucs de fruita...), en cas
d’hipoglucèmia (baixada de sucre).
- Conèixer la situació de salut més complexa que es pot presentar a l’escola o altres
ubicacions en els infants que pateixen diabetis i quina és la pauta que s’ha de seguir.
- Què cal tenir en compte durant les sortides escolars.
Com accedir?
Per tal d’accedir a aquesta formació cal omplir les següents dades:
- Nom i cognoms de la persona que assistirà:
- Nom del centre educatiu (o entitat, club...):
- Motiu de voler rebre la formació:

Lloc: ADC Serveis Centrals. C/Consell de Cent, 143 1r 3-4. Barcelona.
Dia: divendres 4 d'octubre. De 17:30 a 19:30h.
Inversió: 10 euros a portar el dia de la jornada.
Màxim de places: 30 places per ordre d’inscripció.
Cal tenir present que l'assistència d’aquest servei formatiu un cop l’any té un cost
simbòlic de 10 euros, que es gestionarà com a donatiu.

