
 

DINÀMIQUES GRUPALS EN 

GERIATRIA 

 

 
 

 

PRESENTACIÓ 
Les dinàmiques grupals cada vegada més són un recurs per 
treballar amb les persones grans. L'existència de diferents 
entorns i la presència de la diversitat de perfils d'aquest 
col·lectiu, sobretot el que viu institucionalitzat, fa que a 
vegades s'esgotin les idees per poder dur a terme una 
activitat estimulant. 
 
Aquest curs va enfocat a donar eines per poder planificar sessions grupals amb gent gran de diferents perfils, des de persones 
totalment autònomes fins a persones amb demències, i a facilitar recursos per sortir de la rutina que a vegades es genera 
per falta d'idees i poder crear activitats estimulats i divertides a l'hora que es fa exercici.   
 
 

OBJECTIUS 
Els alumnes que realitzin el curs podran adquirir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per dur a terme activitats 
grupals en geriatria. 
 
Objectius específics 

 Aprendre estratègies de dinamització. 

 Aconseguir eines per treballar amb diferents perfils de persones. 

 Conèixer la implicació emocional i cognitiva en les sessions grupals. 

 Crear un dossier personal amb diferents recursos i exemples d'activitats i exercicis. 
 
Objectius d’aprenentatge 

 Planificar i dissenyar sessions grupals dinàmiques estimulants. 
 

TEMARI 
BLOC TEÒRIC 

 Dinamització grupal en diferents contextos i perfils. 
 
BLOC PRÀCTIC 

 Treball grupal amb diferents materials aplicat a diversos perfils mitjançant exercicis i dinàmiques estimulants. 

Adreçat a: Fisioterapeutes col·legiats/ades 
Durada: 5 hores lectives 
Preu: Curs bonificat al 100 % 
Calendari: 3 de juny de 2023 
Horari: Dissabte, de 9.00 h a 14.15 h 
Lloc de realització: Facultat de Medicina UdL, Aula 
1.17FM. Carrer de Montserrat Roig, 2, 25008 Lleida 

DOCENT 
 
Esther Masjoan Galbany: Fisioterapeuta. Màster en Atenció 
Integral i Centrada en la Persona en Àmbit d’envelliment i 
Discapacitat; Potgrau en Direcció i Gestió de Centres 
Gerontològics. 
Experta en el món de la geriatria de més de 17 anys, tant el 
l’àmbit d’atenció directa en residències de gent gran, com 
en grups de geront psicomotricitat , així com en la docència. 
Actualment, exerceix en Ortopèdia de Dalt, on a part de 
productes ortopèdics, majoritàriament assessoren a 
residències de gent gran de Catalunya i Espanya, per donar 
suport i qualitat de vida a les persones grans, així com 
assessorament i formació als professionals que treballen en 
elles. A part, és integrant de la Comissió de Geriatria del CFC. 

Material necessari per al curs: Es recomana als alumnes que duguin roba còmoda i una tovallola gran o talla per cobrir la llitera. 

Avaluació del curs: Es realitzarà una avaluació continuada del curs que contemplarà l’assistència i la participació de l’alumnat. El 

percentatge d'assistència mínim per obtenir el certificat del curs és del 100 %. 


