
                              

 
         
 
 
Taller formatiu 
 
 

Adequació de l’entorn i disseny 
ambiental per a persones amb 
demència en centres residencials 
de llarga estada 

 

 
 
Amb el suport de 
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L’objectiu principal d’aquest taller és dotar als equips directius, personal d’atenció, 
arquitectes i professionals del disseny, amb la base de coneixements per a 
comprendre i apreciar la importància d’un entorn físic sensible a les necessitats de 
les persones amb demència, seguint el model de l’atenció centrada en la persona. 

 

 

 

 
 
Aquests són els principals objetius plantejats: 
 

 Identificar els problemes típics dels entorns físics dels centres residencials 
típics per a les persones amb demència. 
 

 Comprendre el procés de creació i adaptació dels espais 

 
 Conèixer i aprendre a implementar els objectius terapèutics i principis de 

disseny ambiental en l’atenció de la demència 
 

 Prendre decisions informades en la planificació i disseny de reformes en els 
centres d’atenció o la planificació i el disseny de nous establiments d’atenció. 
 

La metodología del taller combinarà la presentació dels principals conceptes teòrics 

i resultats de la recerca, exercicis pràctics en petits grups i presentacions dels 
participants amb els dubtes dels seus centres.  
 
Les conferències abastaran diversos temes substantius i orientats als processos 
incloent: qüestions conceptuals en el disseny ambiental per a les persones amb 
demència, el procés de desenvolupament dels espais adeqüats; els objectius 
terapèutics i principis de disseny en centres residencials. 
 
Els participants tindran la oportunitat d’aprendre conceptes de disseny ambiental i 
els principis per aplicar-los en el context d’un centre de cura de cas d’estudi.  
 
En els exercicis pràctics, els participants formaran part del procés d’avaluar, del 
programa i del disseny d’un entorn d’atenció de la demència. 
 

En suma, el taller proporcionarà als participants els conceixements i habilitats 
basades en la investigació en l’avaluació, planificació i disseny d’un entorn físic de 
suport de l’estat cognitiu i el funcionament de les persones amb demència. 

 
 

 

 

 
 
Dr. Habib Chadhury, Doctor en Arquitectura. Professor i Director del Departament 
de Gerontologia de la Univesitat Simon Fraser a Vancouver i investigador associat 
del Centre d’investigació i consultoria en gerontologia ambiental. La investigació del 
Dr. Chadhury es centra en el disseny d’entorns físics de suport a les persones amb 
demència seguint el model de l’atenció centrada en la persona i en la planificació i 

disseny urbà per l’envelliment actiu i exitós. 

Introducció 

Objectius 

Docent 
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Horari Contingut 

  9:30 - 9:45 Presentació del taller 

  9:45 - 10:15 Aspectes conceptuals de l'entorn físic i la demència 

10:15 - 11:45  Principis i il·lustracions del Disseny ambiental 

11:45 - 12:00 Descans 

12:00 - 13:00 Problemes del disseny d'interiors i presentació de solucions 

13:00 - 13:30 Metodologia del disseny 

13:30 - 15:00 Dinar 

15:00 - 15:30 Introducció a la renovació d'instal·lacions. Estudi d'un cas 

15:30 - 16:15 Exercici de funcionalitat i programació de l'espai (Grups petits) 

16:15 - 16:45 Descans 

16:45 - 17:00 Revisió de l'exercici de programació 

17:00 - 17:45 Exercici de disseny ambiental (Grups petits) 

17:45 - 18:15  Revisió de l'exercici de disseny 

18:15 - 18:30 Comentaris finals i cloenda 

 
 
  
 
 

Data:  15 de Maig 
 

Lloc:  
Fundació Vella Terra 
C/Pujades, 350 6a Planta 
08029 Barcelona 
 
 

 
 
 
 

Preu: 135€ (*) 
*Donat que la celebració del taller formatiu esta condicionada al numero de  participants, 
s’haurà de complimentar el full de prereserva que consta al nostre web 
www.alzheimercatalunya.org a la espera de confirmació de plaça definitiva per poder fer 
efectiu l’import de la formació. 

 
 
 
 
 

Més informació 
Alzheimer Catalunya Fundació 
www.alzheimercatalunya.org 
Telf.: 934.592.294 (Isabel Linares) 
 

Inscripcions 
auxadmfic@alzheimercatalunya.org 
 
 

Programa 

Informació general 
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