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     Durada: 4 h    Modalitat: en línia 

PLA DOCENT 
 

Autocura per professionals que 
treballen amb violències 
masclistes en l’àmbit sanitari 
Com prevenir la fatiga per compassió i la síndrome de burnout 
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Presentació  

Treballar en l’àmbit de les violències masclistes implica moltes vegades 
haver de gestionar situacions complicades: escoltar històries de vida dures, 
sostenir emocions, pors i dubtes de les persones a qui s’atén i, sovint, ser 
testimonis de moments molt impactants i difícils. 

Tot això pot fer que les nostres emocions s’intensifiquin i que les nostres 
creences i valors entrin en conflicte amb la realitat que aquestes persones 
han d’afrontar; podem arribar a sentir-nos desbordats, amb dificultat per 
desconnectar i sense eines per poder continuar la nostra labor. 

Amb aquesta formació aprofundirem en els conceptes de fatiga per 
compassió i síndrome de burnout, que es relacionen amb l’impacte 
emocional de treballar en aquest àmbit, i aprendrem recursos per prevenir-
ne l’aparició. També fomentarem l’autoconeixement per detectar aquest 
malestar i així gestionar millor aquestes situacions. 

 

Objectius  

Objectius generals: 

• Conèixer eines i recursos per prevenir l’aparició de fatiga per 
compassió i la síndrome de burnout en els i les professionals de 
l’àmbit de la salut que treballen en l’atenció a persones en situació de 
violència masclista. 

Objectius específics: 

• Conèixer els conceptes bàsics sobre l'estrès, la fatiga per compassió i 
el burnout, els problemes de salut que poden ocasionar i la seva 
relació amb el treball en l’àmbit de la violència masclista. 

• Facilitar eines pràctiques de gestió emocional (angoixa, frustració, 
ràbia...) que tant poden servir per a la vida personal com professional.  

• Aprendre recursos, estratègies i pautes d'autocura per prevenir 
l'aparició de possible psicopatologia relacionada amb el treball en 
l’àmbit de la violència masclista. 
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• Promoure l'autoconeixement professional per tal de detectar 
l'aparició precoç d’aquests trastorns i poder evitar possibles 
complicacions. 

 

Competències i habilitats  

En aquesta formació es pretén assolir:  

● Capacitat d’autoconsciència. 

● Habilitats comunicatives. 

● Habilitats en resolució de conflictes. 

● Habilitats per gestionar les emocions. 

 

Metodologia  

Per fer aquesta formació els participants disposen d’un espai virtual on 
trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els 
qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la 
comunicació.  

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència 
d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i 
recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals 
experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que 
ajuden a fer transferible el coneixement. 

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou una història que permet 
contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els 
continguts teòrics. 

Durant tot el procés d’aprenentatge els participants estan acompanyats per:  

● La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al 
curs.  

● L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o 
incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula. 
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Continguts  

1. L’estrès 

2. La fatiga per compassió 

3. La síndrome d’esgotament professional o burnout 

4. El treball en l’àmbit de la violència masclista 

5. Tècniques, recursos, estratègies i pautes d’autocura 

 

Avaluació  

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari 
final, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits 
sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

● Visualitzar-ne tot el contingut. 

● Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de 
satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la 
documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides. 

 

Requisits d’accés  

El curs va dirigit a tots i totes les professionals (assistencials i no 
assistencials) que participin en processos d’atenció a les persones en 
situacions de violències masclistes. S’ha de pertànyer a aquest col·lectiu per 
poder accedir-hi. 

 

Dedicació  

El curs té una durada de 4 hores; el tutor o tutora està disponible per atendre 
els dubtes sobre el contingut en un termini màxim de 48 hores laborables 
mitjançat:  

● El fòrum de consultes de l’aula. 
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● Correu electrònic. 

D’altra banda, per resoldre dubtes de tipus tècnic o incidències, l’equip de 
coordinació atendrà les consultes a través de: 

● El fòrum de consultes de l’aula. 

● Correu electrònic. 

● Atenció telefònica amb l’horari de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 
hores i de dilluns a dijous de 15:30 a 16:30 hores. 

 

Requisits tècnics  

Els navegadors compatibles que es poden utilitzar en la seva última versió 
són:  

Google Chrome 

 Firefox 

             Microsoft Edge 

 Safari 

Recomanacions per a una experiència i funcionament òptims:  

● Visualitzar els continguts, preferiblement, des d’un ordinador o una 
tauleta.  

● Utilitzar una connexió estable i constant.  

● Disposar d’altaveus o auriculars per poder escoltar els vídeos o 
àudios integrats en el contingut.  

● Habilitar en el navegador les finestres emergents (popups) per 
permetre la correcta visualització del contingut. 

● Disposar d’Acrobat Reader 9 (o superior) per consultar la informació 
de documents en format PDF. 
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Nivells de factor de qualitat 
 

Factor de qualitat Nivell 
 

Ocupabilitat 
 

 

 
Aprenentatge 

 
 

 
Accessibilitat 

 
 

 

Col·laboració  

Aquest material ha estat creat dins del marc del Projecte formatiu en 
detecció i abordatge de la violència masclista finançat amb càrrec als 
crèdits rebuts del Ministeri d’Igualtat (Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la 
Violència de Gènere). 

Projecte liderat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i 
executat per l’Institut Català de la Salut (ICS) i Unió Consorci Formació (UCF) 

Queda totalment prohibit l’ús, l’explotació i la reproducció d’aquests 
continguts per tercers fora del marc d’aquest projecte, sense autorització. 

 

 
 

 

 

 


