
 

 

  

Horari d’atenció al públic: 
de dilluns a divendres, 
de 9 a 14 i de 16 a 18.30h.

El CAE
Plaça  Milcentenari, s/n 
08241 Manresa
tel. 93 872 57 89 
cae@cae.cat
www.cae.cat

Informació i inscripcions:

Organitza:
   

Amb el suport de:

                            
                     Infants amb diabe�s, 
                      què cal saber com a 
                           educadors/es?

                    

Reconeixement:

Codi curs: 19112

Dates: Del 19 de març al 2 d’abril de 2019

Horari: Dimarts de 17.30 a 20.30h
                     
Durada: 7h

A càrrec de:  Dra Laura Bilbao, endocrina
pediàtrica d’Althaia

Lloc:  Casal de les Escodines

Preu d’inscripció: 10€

En aquest curs es pretén formar monitors per tal que �nguin coneixements 
suficients per poder acompanyar a infants amb diabe�s, sigui al menjador 
d’escola, ac�vitats extraescolars, excursions de l’escola o les colònies. 

Aquesta formació està organitzada conjuntament amb L'Associació de 
Diabè�cs de la Catalunya Central.

Aquesta té com un dels objec�us cons�tuir una Bossa de Monitors/es, amb 
aquesta formació, a fi de poder oferir un bon Servei d'Acompanyament a les 
escoles, AMPAS, pares, mares i tutors que ho necessi�n.

OBJECTIUS
•Conèixer i sensibilitzar monitors sobre l’existència de nens amb diabe�s i la 
necessitat que puguin gaudir de les mateixes opcions de lleure que la resta 
d’infants. 
•Poder adquirir els coneixements suficients per acompanyar en la cura d’un 
menor amb diabe�s

CONTINGUTS
•Conèixer què és la diabe�s, �pus, símptomes que dóna i com es diagnos�ca
•Conèixer com es monitoritzen els nivells de glucosa. Disposi�us habituals i 
noves tecnologies. 
•Alimentació del nen diabè�c. Taller de hidrats de carboni, racions.
•Insulina. Tipus, conservació i seguretat. Tècniques d’injecció.
•Glucagó. Conservació i seguretat. Tècniques d’injecció
•Què cal fer davant un nen que té una baixada de sucre? Maneig de la 
hipoglucèmia
•Què cal fer davant un nen que té una pujada de sucre? Maneig de la 
hiperglucèmia
•Exercici �sic i diabe�s

Adreçat a:
Monitors/es de lleure, mestres de primària, educadors/es en general. 

Els/les alumnes par�cipants rebran un cer�ficat d'aprofitament (cal 
fer una prova escrita) del CAE


