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CURSOS PROGRAMATS 

L’oferta que us presentem a continuació va dirigida a professionals del sector salut i social, i 

consisteix en una sèrie de cursos amb dates programades. En aquests cursos, l’interessat pot 

matricular-se a través de la nostra web www.ucf.cat seguint els passos que s’hi indiquen. 

Un cop emplenat el formulari d’inscripció de la web rebreu un correu amb la informació per 

realitzar el pagament, el qual és realitza per transferència bancària. És molt important enviar 

el justificant de pagament a l'adreça electrònica inscripcions@ucf.cat, indicant-nos en el 

concepte el nom del curs, per a formalitzar la inscripció.  

 

A continuació trobareu la graella organitzada per les línies transversals de formació on 

consta el resum dels cursos que oferim i consultant cada fitxa disposeu de la informació 

detallada de cada curs.   

Per qualsevol dubte o consulta poseu-vos en contacte amb nosaltres i en parlem! 

Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.84 | Romina Cortés | rcortes@ucf.cat | www.ucf.cat 

 

http://www.ucf.cat/
mailto:inscripcions@ucf.cat
mailto:rcortes@ucf.cat
http://www.ucf.cat/
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        QUALITAT EXCEL·LÈNCIA I SEGURETAT 

Infeccions nosocomials 20 27/09/2018 05/11/2018       100 € 1 

Codi ICTUS 2 09/10/2018 23/10/2018       15 € 2 

Codi IAM 2 09/10/2018 23/10/2018       15 € 3 

Codi risc suïcidi  2 09/10/2018 23/10/2018       15 € 4 

Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció urgent (*) 4 17/10/2018 07/11/2018       30 € 5 

Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció  
quirúrgica (*) 4 17/10/2018 07/11/2018       30 € 6 

Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció  
Anestèsica (*) 3 18/10/2018 08/11/2018       22 € 7 

Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció en 
hospitalització (*) 4 18/10/2018 08/11/2018       30 € 8 

Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció ambulatòria 
especialitzada (*) 4 18/10/2018 08/11/2018       30 € 9 

Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció en unitats 
de crítics (*) 3 23/10/2018 13/11/2018       22 € 10 

Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció  
Oncològica (*) 3 23/10/2018 13/11/2018       22 € 11 

Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció  
pediàtrica (*) 3 23/10/2018 13/11/2018       22 € 12 

Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció 
maternoinfantil (*) 3 24/10/2018 14/11/2018       22 € 13 

Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció emergent – 
extrahospitalària (*) 3 24/10/2018 14/11/2018       22 € 14 

Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció en 
hospitalització a domicili (*) 3 24/10/2018 14/11/2018       22 € 15 

Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció domiciliària 
en atenció primària (*) 4 25/10/2018 15/11/2018       30 € 16 

Qualitat i seguretat dels pacients en donació i 
trasplantament (*) 2 25/10/2018 15/11/2018       15 € 17 

Qualitat i seguretat dels pacients en radiodiagnòstic (*) 3 25/10/2018 15/11/2018       22 € 18 

Qualitat i seguretat dels pacients en laboratoris  
clínics (*) 2 30/10/2018 20/11/2018       15 € 19 

Qualitat i seguretat dels pacients en anatomia 
patològica (*) 3 30/10/2018 20/11/2018       22 € 20 

Qualitat i seguretat dels pacients en hemodiàlisi (*) 2 30/10/2018 20/11/2018       15 € 21 

Qualitat i seguretat dels pacients en rehabilitació (*) 3 31/10/2018 21/11/2018       22 € 22 

 

 

http://www.ucf.cat/informacio?tit=infeccions-nosocomials&id=613&se=accions
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Qualitat i seguretat dels pacients en l’atenció 
sociosanitària (*) 4 31/10/2018 21/11/2018       30 € 23 

Qualitat i seguretat dels pacients en l’atenció en salut 
mental (*) 4 31/10/2018 21/11/2018       30 € 24 

            ATENCIÓ INTEGRADA CENTRADA EN LA PERSONA 

Atenció centrada en la persona 20 10/10/2018 14/11/2018       100 € 25 

Experiència del pacient 10 16/10/2018 13/11/2018       60 € 26 

El PIAI com a eix de l'atenció centrada en la persona 10 17/10/2018 14/11/2018       60 € 27 

            INNOVACIÓ I SALUT DIGITAL 

Ús de les xarxes socials per a professionals de la salut 20 10/10/2018 14/11/2018       115 € 28 

            RECERCA I CONEIXEMENT 

Interpretació de resultats analítics d’infermeria 9 13/11/2018 11/12/2018       45 € 29 

            FORMACIÓ NORMATIVA 

Protecció de dades personals en el sector sanitari i social 5 
13/09/2018 11/10/2018       

35 € 30 
08/11/2018 10/12/2018       

Curs bàsic de prevenció de riscos laborals en entitats 
sanitàries i socials 50 19/09/2018 12/12/2018       290 € 31 

Polítiques en matèria d'igualtat de gènere al món 
sanitari 6 20/09/2018 11/10/2018       35 € 32 

Prevenció de riscos laborals 10 
26/09/2018 17/10/2018       

45 € 33 
30/10/2018 20/11/2018       

Mobilització de pacients amb productes de suport 4 27/09/2018 18/10/2018       30 € 34 

           COMPLEXITAT, FRAGILITAT, CRONICITAT 

Planificació de decisions anticipades a Catalunya (*) 9 18/09/2018 19/10/2018       0 € 35 

 
(*) Aquesta acció formativa està acreditada pel Consell Catala de Formació Continuada de les Professions 
Sanitaries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud. 

 
 

http://www.ucf.cat/informacio?tit=atencio-centrada-en-la-persona&id=614&se=accions
http://www.ucf.cat/informacio?tit=us-de-les-xarxes-socials-per-a-professionals-de-la-salut&id=564&se=accions
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FITXES DE LES ACCIONS FORMATIVES 

1. INFECCIONS NOSOCOMIALS 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

20 hores 100 € 27/09/18 05/11/18 
Infermeres/aux. 

Infermeria/portalliteres/ 
facultatius 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Sensibilitzar del risc d'infeccions nosocomials i 
de les seves conseqüències en l'entorn de 
treball. 

5 Dotar l’alumne d'eines per prevenir i controlar 
les infeccions associades a l’atenció sanitària 
més freqüents en la seva pràctica clínica. 

 

� Mòdul 1. Introducció a les infeccions nosocomials 

1. Què son les infeccions nosocomials? 
2. Mecanismes d’adquisició de les IRAS. 
3. Microorganismes d’especial rellevància. 

 
� Mòdul 2. Aspectes generals sobre  prevenció i 

control de les infeccions nosocomials 

1. Importància de la prevenció de les infeccions 
nosocomials. 

2. Vigilància epidemiològica de les infeccions 
nosocomials. 

3. Mesures de procés a les infeccions 
nosocomials. 
 

� Mòdul 3. Mesures generals de prevenció de les 
infeccions nosocomials 

1. La higiene de mans. 
2. Precaucions estàndards i aïllaments. 
3. Àrees d'ambient controlat hospitalari. 
4. Neteja hospitalària. 

 
� Mòdul 4. Mesures específiques de prevenció de les 

infeccions nosocomials 

1. Infeccions per dispositius: bacterièmia 
associada a catèter (BAC). 

2. Infeccions per dispositius: pneumònia 
associada a la ventilació (PAV). 

3. Infeccions per dispositius: infecció urinària 
associada al sondatge vesical. 

4. Infeccions de localització quirúrgica (ILQ). 
5. Diarrea associada a Clostridium difficile. 
6. Infeccions per microorganismes multiresistents 

(MMR). 
7. Tuberculosi nosocomial. 
8. Grip nosocomial. 
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2. CODI ICTUS 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

2 hores 15 € 09/10/18 23/10/18 
Infermeres/aux. 

Infermeria/portalliteres/ 
facultatius 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Millorar la identificació i selecció de pacients amb 
ictus agut per aconseguir un tractament més 
precoç i adequat possible, en tots els nivells 
d’assistència sanitària. 

L’Ictus és una emergència mèdica molt comú, en la 
que la identificació i tractament ràpid i adequat del 
pacient suposa un millor pronòstic funcional, fet 
molt rellevant donat que és la principal causa de 
discapacitat en la persona adulta.  

9 Primer contacte mèdic: assistència al 
malalt amb dolor toràcic. 

9 Estabilització del risc vital de l’ictus. 
9 Identificació i valoració de l’ictus agut. 
9 Trasllat segur de pacients amb ictus. 
9 Tractament de l’ictus agut. 
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3. CODI IAM 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

2 hores 15 € 09/10/18 23/10/18 
Infermeres/aux. 

Infermeria/portalliteres/ 
facultatius 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Millorar el coneixement del maneig mèdic i 
intervencionista del IAM per Metges de 
família, Urgències, SEM y metges en formació. 

5 Permetre d’identificació precoç de malalts 
potencialment greus. 

5 Afinar el diagnòstic electrocardiografia del 
IAMEST Æ escurçar els temps de diagnòstic i 
decisió. 

5 Millorar l’elecció de la estratègia de reperfusió 
Æ escurçar els temps de isquèmia Æ millorar 
el pronòstic. 

5 Millorar el coneixement del personal sanitari 
implicat en el maneig del IAM de les possibles 
complicacions a preveure. 

5 Millorar el coneixement del personal sanitari 
implicat en el maneig del IAM de les teràpies 
farmacològiques i novetats. 

5 Millorar la identificació de pacients d’alt risc 
post-IAM que requereixen d’un seguiment 
acurat dins la continuïtat assistencial. 

9 Primer contacte mèdic: assistència al 
malalt amb dolor toràcic. 

9 Codi IAM. Trasllat. 
9 Fase Hospitalària. Unitat Coronaria. 
9 Fase ambulatòria. 
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4. CODI RISC SUÏCIDI 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

2 hores 15 € 09/10/18 23/10/18 
Infermeres/aux. 

Infermeria/portalliteres/ 
facultatius 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Millorar el coneixement del personal sanitari 
implicat en la implantació del codi risc suïcidi. 

5 Adquirir habilitats d’entrevista i desenvolupar 
actituds per a gestionar amb seguretat 
situacions critiques en el maneig del pacient 
amb risc de suïcidi. 

5 Millorar la identificació de les persones amb 
risc de suïcidi per part de metges de família, 
d’urgències, psiquiatres, infermers d’atenció 
primària de salut mental. 

5 Millorar el coneixement d’eines de valoració 
del risc de suïcidi com son les escales per 
establir la gravetat del risc. 

5 Millorar la gestió clínica d’aquelles situacions 
de crisi que comportin un risc elevat de suïcidi. 

� Identificació risc suïcidi: 
9 Anamnesi. 
9 Escales d’avaluació del risc. 

� Codi Risc. 
9 Concepte del codi. Justificació. 
9 Fases del codi. 
9 Professionals i nivells assistencials 

implicats. 
� Activació codi: 
9 Urgències. 
9 Atenció primària. 
9 Hospitalització/interconsulta psiquiàtrica. 
9 Derivació i coordinació entre nivells.  

� Abordatge i seguiment de pacients amb risc. 
9 Valoració dinàmica de gravetat. 
9 Gestió proactiva. 

Seguiment a curt, mig i llarg termini. 
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5. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ URGENT 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

4 hores 30 € 17/10/18 07/11/18 Infermeres/aux. 
Infermeria/facultatius 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Conèixer les característiques assistencials 
diferencials de l’atenció urgent.  

5 Conèixer les eines utilitzades en l’atenció 
urgent per assegurar la qualitat assistencial. 

5 Entendre la seguretat del pacient com una 
dimensió de la qualitat imprescindible i amb 
identitat pròpia. 

 

� Seguretat dels pacients en l’atenció urgent. 
9 Abordatge de la seguretat dels pacients 

als SUH. 
9 Epidemiologia dels esdeveniments 

adversos en l’atenció urgent. 
9 Cultura de seguretat als SUH. 
9 Gestió de riscos als SUH. 
9 Promoure la SP i el benchmarking entre 

els professionals de les estratègies 
empreses  en la millora de la SP. 

� Qualitat en l’atenció urgent. 
9 Característiques diferencials de 

l’assistència en els Serveis d’Urgències. 
9 Triatge sanitari estructurat i triatge 

avançat. 
9 Mapa d’urgències. 
9 Acreditació de Serveis d’urgències. 
9 Pla de millora de la qualitat del Servei 

d’urgències.  
9 Monitorització de la qualitat a urgències. 
9 Tipus d’indicadors de qualitat en l’atenció 

urgent. 
9 Utilització i selecció dels indicadors. 
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6. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ QUIRÚRGICA 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

4 hores 30 € 17/10/18 07/11/18 Infermeres/aux. 
Infermeria/facultatius 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Conèixer el procés d’atenció del pacient 

quirúrgic. 

5 Definir els procediments d’anàlisi de resultats. 

5 Conèixer les eines que poden permetre definir i 

desplegar accions de millora del procés. 

 

� Què entenem per atenció al pacient quirúrgic? 
� Procés estratègic: planificar i dirigir l’atenció 

del pacient.  
� Procés de suport. 
� Procés clau: atendre pacient quirúrgic  
9 Definició de circuits i procediments. 
9 Identificar una necessitat quirúrgica. 
9 Programar i identificar el risc quirúrgic. 
9 Acollir.  
9 Realitzar l’acte quirúrgic. 
9 Planificar el seguiment postquirúrgic. 

� Procés estratègic: controlar i redirigir. 

 

7. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ ANESTÈSICA 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

3 hores 22 € 18/10/18 08/11/18 Infermeres/aux. 
Infermeria/facultatius 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Aportar una visió integral en qualitat i seguretat 

del pacient en l’àmbit d’anestesiologia. 

5 Aprendre a identificar i analitzar els factors de 

sistema i humans que posen en perill la 

seguretat del pacient aprenent a desenvolupar 

estratègies de millora.  

 

� Esdeveniments adversos en l’atenció 
anestèsica.  

� Declaració d’Helsinki: seguretat dels pacients 
quirúrgic. Recomanacions i protocols 
d’actuació. 

� Avaluació pre-operatòria  
9 Avaluació mèdica, determinació del risc 

esdeveniments  intra-operatoris. 
9 Valoració de la via aèria.  

� Preparació pre-operatòria 
9 Verificació del material.  
9 Etiquetat dels fàrmacs.  
9 Monitorització. 
9 Control de la infecció.  

� Intraoperatori 
9 Maneig via aèria difícil.  
9 Manuals de crisi.  

� Post-operatori 
9 Traspàs de la informació del pacient post-

quirúrgic 
9 Control del dolor.  

� Estratègies de millora. 
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8. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ EN HOSPITALITZACIÓ 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

4 hores 30 € 18/10/18 08/11/18 Infermeres/aux. 
Infermeria/facultatius 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Conèixer els apartats clau de l’atenció en 

l’hospitalització pel que fa a qualitat i seguretat 

dels pacients, basats en les dimensions de la 

qualitat assistencial.  

5 Aprendre com cal gestionar clínicament l’atenció 

en l’hospitalització  (aspecte de qualitat). 

5 Conèixer com interaccionen els diferents 

estàndards i indicadors de seguretat en l’atenció 

en l’hospitalització (aspecte de seguretat). 

� La cartera de serveis i els processos que 
ofereix cada equip en qualitat i seguretat. 

� Gestió clínica i estratègies per reduir el risc 
dels esdeveniments adversos. 

� Indicadors genèrics i específics de seguretat 
dels pacients en hospitalització. 

� Qualitat: la cultura, l’organització, el model de 
gestió i la seguretat del centre hospitalari. 

� Gestió clínica i estratègies transversals en la 
qualitat assistencial i la seguretat dels 
pacients. 

� Pla assistencial o terapèutic a l’atenció en 
l’hospitalització. 

� Equips professionals: el treball 
interdisciplinari. 

� Cicle de millora continua. 
� El coneixement a l’atenció en l’hospitalització. 
� Les tecnologies de la informació i la 

comunicació. 
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9. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ AMBULATÒRIA ESPECIALITZADA 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

4 hores 30 € 18/10/18 08/11/18 Infermeres/aux. 
Infermeria/facultatius 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Conèixer els apartats clau de l’atenció 
ambulatòria especialitzada pel que fa a qualitat i 
seguretat dels pacients, basats en les dimensions 
de la qualitat assistencial.  

5 Aprendre a gestionar clínicament l’atenció 
ambulatòria especialitzada (aspecte de qualitat). 

5 Conèixer com interaccionen els distints 
estàndards i indicadors de seguretat en l’atenció 
ambulatòria especialitzada (aspecte de 
seguretat). 

� Tipus d’assistència ambulatòria. 
� Gestió clínica i estratègies per reduir el risc 

dels esdeveniments adversos.  
� Seguretat dels pacients en l’atenció 

ambulatòria especialitzada. 
� Qualitat assistencial del pacient. 
� Gestió clínica i estratègies transversals en la 

qualitat assistencial i la seguretat dels pacients 
� Pla assistencial/terapèutic a l’atenció 

ambulatòria especialitzada. 
� Les tecnologies de la informació i la 

comunicació. 
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10. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ EN UNITATS DE CRÍTICS 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

3 hores 22 € 23/10/18 13/11/18 Infermeres/aux. 
Infermeria/facultatius 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Conèixer les singularitats del pacient crític en 
relació al risc de patir incidents relacionats amb 
la seguretat del pacient.  

5 Conèixer les principals estratègies 
desenvolupades per a la reducció del rics 
d’incidents i els seus resultats. 

5 Conèixer els estàndards de qualitat 
desenvolupats per l’atenció al pacient crític. 

� El procés d’atenció al pacient crític.  
� Seguretat dels pacients: estratègies de 

reducció/control de risc.  
� Projectes específics en la seguretat dels 

pacients:  
9 “Projecte Bacterièmia zero”.  
9 “Projecte Pneumònia zero”.  
9 “Projecte Resistència zero”.  

� Pràctiques segures en l’àmbit crític en la 
seguretat dels pacients: 
9 Cultura de seguretat.  
9 Higiene de mans.  
9 Comunicació correcta durant el traspàs 

d’informació sobre el pacient.  
9 Cura adequada de les connexions de 

catèters i tubs. 
9 Prevenció de les úlceres per pressió.

  
9 Contenció física i immobilització de 

pacients. 
9 Equips de resposta ràpida en l’atenció dels 

pacients. 
9 Altres pràctiques segures d’especial 

rellevància en el pacient crític. 
� Indicadors de qualitat en l’atenció del pacient 

crític.  
 

 

11. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ ONCOLÒGICA 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

3 hores 22 € 23/10/18 13/11/18 Infermeres/aux. 
Infermeria/facultatius 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 
5 Donar a conèixer el procés i l’organització de 

l’atenció oncològica de qualitat. 
5 Conèixer els principals riscos relacionats amb el 

procés oncològics per tal de prevenir i/o 
minimitzar. 

5 Identificar les principals línees estratègiques de 
qualitat i seguretat de pacients en els àmbits 
nacional i internacional. 

� El procés oncològic.  
� Gestió del risc del pacient oncològic.  
� Gestió del risc en el tractament quimioteràpic. 

  
� Gestió del risc en el tractament radioteràpic.   
� Estratègies, estàndards i indicadors de qualitat 

i seguretat.  
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12. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ PEDIÀTRICA 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

3 hores 22 € 23/10/18 13/11/18 Infermeres/aux. 
Infermeria/facultatius 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 
5 Conèixer les característiques específiques dels 

pacients pediàtrics i el seu impacte en les 
estratègies de qualitat i seguretat dels pacients.  

5 Definir les bones pràctiques per a obtenir una 
atenció pediàtrica de qualitat i centrada en els 
pacients. 

5 Conèixer els principals esdeveniments adversos 
relacionats amb la seguretat dels pacients 
pediàtrics i les estratègies per a prevenir-los. 

5 Aprendre a mesurar la qualitat i seguretat dels 
pacients en l’atenció pediàtrica. 

� Característiques del pacient pediàtric que 
condicionen els aspectes de qualitat a 
desenvolupar. 

� Seguretat dels pacients a l‘atenció pediàtrica. 
� Línies clau pel desenvolupament de l’atenció 

pediàtrica de qualitat. 
� Indicadors de qualitat a l’atenció pediàtrica. 

 
 

13. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ MATERNOINFANTIL 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

3 hores 22 € 24/10/18 14/11/18 Infermeres/aux. 
Infermeria/facultatius 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Donar a conèixer el procés i l’organització de 
l’atenció maternoinfantil de qualitat. 

5 Conèixer els principals riscos relacionats amb el 
procés maternoinfantil per tal de prevenir i/o 
minimitzar-los. 

5 Identificar les principals línies estratègiques de 
qualitat i seguretat de pacients en els àmbits 
nacional i internacional per a l’atenció 
maternoinfantil. 

� Característiques clau de l’embarassada i el 
nadó que determinen els aspectes de qualitat 
a desenvolupar. 

� Seguretat dels pacients a l’atenció 
maternoinfantil. 

� Bones pràctiques per al desenvolupament de 
l’atenció maternoinfantil de qualitat. 

� Indicadors de qualitat a l’atenció 
maternoinfantil. 
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14. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ EMERGENT - EXTRAHOSPITALÀRIA 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

3 hores 22 € 24/10/18 14/11/18 Infermeres/aux. 
Infermeria/facultatius 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Conèixer el procés assistencial del SEM per 
identificar els potencials riscos relacionats amb 
la seguretat del pacient. 

5 Identificar els principals riscos per a la seguretat 
del pacient a l’àmbit de les emergències 
prehospitalàries. 

5 Conèixer els estàndards de qualitat en l’atenció a 
les emergències prehospitalàries. 

� Seguretat dels pacients a l’atenció emergent 
prehospitalària: principals riscos i factors que 
dificulten disposar de dades. 

� Identificació i prevenció d’esdeveniments 
adversos en: 
9 L’atenció telefònica. 
9 L’atenció a l’ambulància. 
9 La transferència del malalt. 

� Estratègies de reducció/control de riscos.  
� Qualitat en l’atenció assistencial del pacient. 

Indicadors. 

 
 

15. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ EN HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

3 hores 22 € 24/10/18 14/11/18 Infermeres/aux. 
Infermeria/facultatius 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Conèixer les particularitats de l’hospitalització a 
domicili. 

5 Establir una proposta d’indicadors de seguretat i 
resultats clínics que permetin monitoritzar 
l’activitat. 

5 Identificar les àrees crítiques en l’atenció 
domiciliària. 

5 Conèixer estratègies per a la reducció del risc i 
aplicar pràctiques segures. 

5 Potenciar la cultura de seguretat dels 
professionals que treballen en els programes 
d’atenció domiciliària. 

� L’hospitalització a domicili. 
� Recomanacions en la cartera de serveis 

(segons models assistencials):  
9 Malalt agut o crònic aguditzat complex 

mèdic. 
9 Malalt quirúrgic. 
9 Malalt pediàtric. 
9 Malat crònic. 
9 Cures pal·liatives. 
9 Unitats monogràfiques d’alta complexitat. 

� Pràctiques segures en processos específics de 
la HAD.  

� Procés organitzatiu. 
� Procés  assistencial. 
� Procés de suport. 
� Avaluació de la seguretat i la qualitat 

assistencial. 
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16. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

4 hores 30 € 25/10/18 15/11/18 Infermeres/aux. 
Infermeria/facultatius 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Identificar les àrees critiques en l’atenció 
domiciliària. 

5 Conèixer estratègies per a la reducció del risc i 
aplicar pràctiques segures. 

5 Potenciar la cultura de seguretat dels 
professionals que treballen en els programes 
d’atenció domiciliària. 

� Els programes d’atenció domiciliaria a 
l’atenció primària. 

� La seguretat dels pacients en l’atenció 
domiciliària. 
9 El pacient crònic complex. 
9 El pacient amb malaltia crònica avançada. 

� Identificació de les àrees critiques. 
� Estratègies per a la reducció del risc. Les 

pràctiques segures. 
� Indicadors de qualitat. 

 
 

17. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS EN DONACIÓ I TRASPLANTAMENT 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

2 hores 15 € 25/10/18 15/11/18 Infermeres/aux. 
Infermeria/facultatius 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 
5 Conèixer el procés de donació, les fases i els 

agents implicats. 
5 Identificar les possibles àrees de millora per 

optimitzar el procés de donació. 
5 Prendre consciència dels principals errors i 

incidències que poden succeir durant el procés 
de donació i trasplantament. 

5 Identificar les accions i les bones pràctiques que 
podem dur a terme per reduir significativament 
aquests riscos durant el procés de donació. 

5 Avaluar i valorar l’activitat vinculada a seguretat 
del pacient en les unitats de donació i 
trasplantament. 

� El procés de donació i trasplantament. 
� Seguretat dels pacients:  
9 Motius pels quals un donant no esdevé 

utilitzat. 
9 Risc de transmissió de malalties 

infeccioses. 
9 Classificació de la capacitat de transmissió 

en donació. 
� Qualitat i bones pràctiques en els processos de 

la donació d’òrgans. 
� Escenari normatiu sobre qualitat i seguretat en 

donació i trasplantament. 
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18. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS EN RADIODIAGNÒSTIC 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

3 hores 22 € 25/10/18 15/11/18 Infermeres/aux. 
Infermeria/facultatius 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 
5 Conèixer les tasques i funcions del Tècnic en 

Radiodiagnòstic (TER), de l’especialista en 
Radiologia, les diferents modalitats d’estudis de 
l’especialitat, i l’abast de la radiologia 
diagnòstica i intervencionista. 

5 Conèixer els principals sistemes de 
monitorització de la qualitat i aspectes clínics 
bàsics en el control de qualitat d’un servei de 
Radiologia. 

5 Tenir nocions bàsiques d’estàndards i indicadors 
de qualitat en Radiologia. 

5 Tenir una visió global dels riscos, incidents, 
esdeveniments adversos i errors de   
radiodiagnòstic, i de les estratègies de control i 
millora de la seguretat de l’acte radiològic. 

� L’atenció en radiologia. Processos diagnòstics i 
terapèutics.  

� Seguretat dels pacients en radiologia  
9 Efectes biològics per radiacions. 
9 Indicadors, estàndards, riscos i controls de 

seguretat dels pacients. 
9 Mapa de processos operatius. 
9 Mesures de control del risc transversals. 

� Qualitat assistencial en Radiologia  
9 Sistemes de monitorització de la qualitat 

en un servei de Radiologia. 
� Pilars bàsics de la qualitat en Radiologia. 

 
 

19. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS EN LABORATORIS CLÍNICS 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

2 hores 15 € 30/10/18 20/11/18 Infermeres/aux. 
Infermeria/facultatius 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Comprendre el paper del laboratori clínic en la 
seguretat del pacient. 

5 Conèixer els punts estratègics en seguretat del 
pacient en el laboratori clínic. 

5 Conèixer les possibles estratègies de millora 
disponibles. 

� Punts estratègics en la qualitat i seguretat dels 
pacients en el laboratori clínic: 
9 Procés preanalític. 
9 Procés analític. 
9 Procés postanalític. 

� Indicadors de qualitat: Impacte en seguretat 
dels pacients.  

� Estratègies de millora en seguretat dels 
pacients des de la perspectiva del laboratori 
clínic. 

� Millora de la qualitat en els laboratoris clínics: 
certificacions i acreditacions. 
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20. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS EN ANATOMIA PATOLÒGICA 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

3 hores 22 € 30/10/18 20/11/18 Infermeres/aux. 
Infermeria/facultatius 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Sensibilitzar als treballadors de les greus 
conseqüències que se’n deriven pel malalt 
d’algunes incidències.  

5 Identificar tasques concretes i condicions de 
treball que afavoreixen les incidències. 

5 Fomentar les formes de treballar que minimitzen 
les incidències. Gestió adequada de les 
incidències. 

� Complexitat tècnica i funcional dels serveis 
d’anatomia patològica. 

� Errors més comuns i mesures preventives de 
cadascuna de les etapes:  
9 Obtenció de la mostra. 
9 Recepció de mostres (i de les mostres en 

fresc). 
9 Registre informàtic. 
9 Macroscòpia. 
9 Laboratori. 
9 Diagnòstic. 

� Qualitat de l‘informe d’anatomia patològica. 
� Temps de resposta. 
� Traçabilitat. 
� Mesures preventives transversals. 
� Protocol d’actuació davant de sospita d’error. 

 
 

21. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS EN HEMODIÀLISI 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

2 hores 15 € 30/10/18 20/11/18 Infermeres/aux. 
Infermeria/facultatius 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Donar a conèixer el procés i l’organització de 
l’hemodiàlisi. 

5 Conèixer els principals riscos relacionats amb el 
procés d’hemodiàlisi per tal de prevenir-los i/o 
minimitzar-los. 

5 Identificar els principals estàndards de qualitat 
en el procés d’hemodiàlisi en els àmbits nacional 
i internacional. 

� El procés d’hemodiàlisi. 
� Seguretat dels pacients: 
9 Factors de risc per a la seguretat dels 

pacients en hemodiàlisi. 
9 Estratègies de prevenció del risc per a la 

seguretat dels pacients en el procés 
d’hemodiàlisi.  

� Indicadors de qualitat en hemodiàlisi. 
� Estàndards de qualitat en hemodiàlisi.Mesures 

preventives transversals. 
� Protocol d’actuació davant de sospita d’error. 
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22. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS EN REHABILITACIÓ 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

3 hores 22 € 31/10/18 21/11/18 Infermeres/aux. 
Infermeria/facultatius/fisio 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 
5 Saber proporcionar al pacient la major capacitat i 

independència possibles.  
5 Identificar les limitacions físiques del pacient i les 

limitacions en l’accessibilitat.   
5 Assumir la responsabilitat i el compromís que 

exigeix la pràctica professional.  
5 Identificar els serveis de rehabilitació i que els 

composen. 

� El procés d’atenció en rehabilitació. 
� Aspectes específics de la seguretat dels 

pacients en rehabilitació. 
� Estratègies de reducció i control del risc. 
� Estàndards de qualitat en l’atenció en 

rehabilitació. 
� Indicadors de qualitat en rehabilitació. 

 
 

23. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

4 hores 30 € 31/10/18 21/11/18 Infermeres/aux. 
Infermeria/facultatius 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Determinar els riscos per a la seguretat dels 
pacients més rellevants relacionats amb 
l’assistència sociosanitària. 

5 Determinar les actuacions prioritàries de cara a 
aconseguir una atenció sociosanitària de qualitat 
i més segura. 

5 Conèixer els estàndards i indicadors de qualitat a 
l’atenció sociosanitària proposats per diverses 
institucions. 

� Característiques de l’atenció a l’àmbit 
sociosanitari. 

� Processos d’atenció als pacients a l’àmbit 
sociosanitari. 

� Seguretat dels pacients a l’atenció 
sociosanitària. 

� Pràctiques segures a l’atenció sociosanitària. 
� Estàndards i indicadors de qualitat a l’atenció 

sociosanitària. 
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24. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ EN SALUT MENTAL 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

4 hores 30 € 31/10/18 21/11/18 Infermeres/aux. 
Infermeria/facultatius 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Identificar les eines bàsiques que permeten una 
atenció basada en la persona. 

5 Assumir la responsabilitat i el compromís que 
exigeix la pràctica professional.  

5 Identificar i adoptar elements de millora 
continua en la seva practica assistencial. 

5 Afavorir entorns assistencials mes segurs. 
5 Monitorar i avaluar la pràctica assistencial. 

� Gestió de la qualitat: Per què parlem de gestió 
de la qualitat i seguretat en salut mental? 

� Atenció centrada en el pacient i lideratge 
professional : 
9 Què és l’atenció centrada en el pacient? 
9 La competència mental. Les persones amb 

TMG poden opinar?  
9 Com centrar-nos en les necessitats de la 

persona amb TMG? 
9 Com establir la relació professional amb 

persones amb TMG? 
� Suport a la millora assistencial: PTI. 
9 Valoració del pacient i requeriments de 

qualitat del PTI. 
� Seguretat dels pacients (mesures preventives i 

gestió del risc). 
9 Caigudes i accidents.  
9 Estats d’agitació. 
9 Autolesions i suïcidi. 
9 Fugues. 
9 Mediació. 

� Utilitzar la informació per a mesurar i 
controlar. 
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25. ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

20 hores 100 € 10/10/18 14/11/18 
Infermeres/aux. 

Infermeria/portalliteres/facul
tatius/fisio 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Promoure el model d'atenció centrada en la 
persona en l'àmbit de l'atenció a persones amb 
dependència 

5 Conèixer els aspectes claus d'una bona atenció 
centrada en la persona en un centre o servei 
assistencial. 

5 Conèixer els conceptes claus, les eines i els 
instruments facilitadors de la intervenció 
personalitzada i orientada a la persona. 

� Mòdul 1: marc teòric de l’atenció integral 
centrada en la persona. 
1. Les dues dimensions del Model AICP. 
2. Les bases del Model AICP. 
3. Les recomanacions internacionals. 

� Mòdul 2: personalització i autonomia. Les 
persones i el seus drets. 
4. El concepte d’autonomia i la seva 

importància en el Model AICP. 
5. La necessitat d’assumir riscos. 
6. Com promoure autonomia. 
7. Com promoure independència. 

� Mòdul 3: la intervenció psicosocial en el marc 
de l’AICP . 
8. La relació d’ajuda des del Model AICP. 
9. La participació: agents implicats. 

� Mòdul 4: metodologies i eines per a 
l’aplicació del model AICP. 
10. El professional de referència. 
11. La Història de Vida. 
12. El Pla Personalitzat d’Atenció i 

Recolzament al Projecte de Vida. 
13. Els ambients. 

� Mòdul 5: la persona, la família, els 
professionals i la comunitat. 
14. La valoració geriàtrica integral. Tipologia 

d’usuaris actual.  
15. La família. 
16. Les i els professionals. 
17. La comunitat. 
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26. EXPERIÈNCIA DEL PACIENT 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 
10 hores 60 € 16/10/18 13/11/18 Tots els professionals 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Sensibilitzar els professionals cap a una visió 
compartida de la necessitat d’impulsar 
l’excel·lència en el tracte i tractament cap als 
clients. 

5 Alinear aquesta sensibilització amb la pròpia 
visió, el pla estratègic i els valors de 
l’organització. 

 

� Mòdul 1: La percepció de l’usuari 
1. L’excel·lència en el tracte i tractament 
2. La perspectiva de l’usuari 
3. Les nostres actituds i valors personals 
4. El treball en equip i la cooperació 

entre professionals 
� Mòdul 2: L’atenció a l’usuari 

5. Comunicació eficaç i atenció 
personalitzada, per generar confiança 

6. L’excel·lència en l’atenció a l’usuari 
7. Gestió de conflictes amb els usuaris 

 
 

27. EL PIAI COM A EIX DE L’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

10 hores 60 € 17/10/18 14/11/18 Infermeres/aux. Infermeria/ 
facultatius/fisio 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Dissenyar, implementar i avaluar un Pla 
Individual d’Atenció Integral. 

5 Prendre consciència de la importància de la 
planificació del PIAI. 

5 Identificar els problemes i bloquejos en la seva 
implantació. 

5 Conèixer diferents possibilitats de participació 
del resident i la família. 

 

� Mòdul 1: Què és i qui participa al PIAI? 

1. Què és el Pla Individual d’Atenció 

Integral? 

2. Pros i contres de la seva utilització. 

3. Els rols professionals en el PIAI i el 

treball en equip. 

� Mòdul 2: Com elaborar el PIAI? 

1. Valoració prèvia a l’arribada al centre. 

2. Valoració inicial. 

3. Disseny del PIAI. 

4. Història de vida. 

5. Gestió i implantació. 

6. Valoració i seguiment del PIAI. 
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28. ÚS DE LES XARXES SOCIALS PER A PROFESSIONALS DE LA SALUT 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 
20 hores 115 € 10/10/18 14/11/18 Tots els professionals 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Conèixer les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 

5 Estar familiaritzat amb les diferents xarxes 
socials i els Canals de comunicació 2.0 i les 
seves finalitats. 

5 Utilitzar les xarxes socials en relació amb 
l’àmbit de la salut. 

� Mòdul 1. Xarxes socials i gestió de la 
reputació digital: 

1. Xarxes socials. 
2. Gestió de la reputació digital.  

� Mòdul 2. Tipus de xarxes socials:  
1. Facebook.  
2. Twitter. 
3. Linkedln.  

� Mòdul 3. Comunitats professionals i pacients: 
1. Comparteix i interactua.  

� Mòdul 4. Regles i principis bàsic de 
funcionament a les xarxes socials: 

1. Normes de comportament que cal 
seguir a la web 2.0.  

2. Normes per compartir informació a 
Internet.  

3. Normes per protegir la nostra 
informació a Internet. 

 
 

29. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS ANALÍTICS D’INFERMERIA 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 
9 hores 45 € 13/11/18 11/12/18 Infermeres 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Explicar els informes analítics físic-químics i 
microbiològics. 

 
5 Extreure informació i obtenir conclusions dels 

resultats analítics, tot fent diagnòstic diferencial de 
les principals malalties que cursen amb alteracions 
dels paràmetres analítics. 

� Interpretació informes analítics físic-químics. 
1. Hemograma. 
2. Coagulació. 
3. Bàsic funció renal. 
4. Bàsic equilibri àcid-base. 
5. Bàsic hidroelectrolític. 
6. Perfil bàsic hidrats de carboni. 
7. Perfil bàsic proteïnes. 
8. Perfil bàsic lípids. 
9. Bàsic funció hepàtica. 
10. Bàsic funció tiroides. 
11. Bàsic sediment urinari. 

� Interpretació informes analítics microbiològics. 
1. Cultiu de sang i d’altres fluids 

corporals. 
2. Antibiograma. 
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30. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS EN EL SECTOR SANITARI I SOCIAL 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

5 hores 35 € 13/09/18 11/10/18 Tots els professionals 
08/11/18 10/12/18 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 
5 Entendre els conceptes bàsics de la protecció de 

dades personals i la seva nova regulació legal 
derivada del Reglament europeu de protecció de 
dades. 

5 Comprendre en què consisteixen les dades 
personals, els tipus existents i, significativament, 
quines mereixen protecció especial.  

5 Identificar què han de fer les organitzacions 
sanitàries i socials i el seu personal per adequar-se 
a la normativa de protecció de dades per tal que 
l’obtenció i el tractament de dades personals siguin 
adequades. 

5 Conèixer quins són els drets dels interessats en la 
matèria. 

 
� Unitat 1. Introducció a la protecció de dades 

� Unitat 2. Principis de protecció de dades (I) 

� Unitat 3. Principis de protecció de dades (II) 

� Unitat 4. Drets dels interessats 

� Unitat 5. Com organitzen els centres la 

protecció de dades? 
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31. CURS BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ENTITATS SANITÀRIES I SOCIALS 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 
50 hores 290 € 19/09/18 12/12/18 Tots els professionals 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Capacitar els professionals de l’àmbit sanitari amb 
responsabilitats en la prevenció de riscos laborals 
en la gestió bàsica de la prevenció de riscos laborals 
i la promoció de conductes més segures i 
saludables. 
 

� BLOC 1. Introducció a la prevenció 
Mòdul 1. Gestió de la prevenció. 

� BLOC 2. Higiene industrial 
Mòdul 1. Agents químics. 

Mòdul 2. Agents físics. 

Mòdul 3. Agents biològics. 

Mòdul 4. Residus sanitaris i gestió 
ambiental. 

� BLOC 3. Seguretat 
Mòdul 1. Seguretat i salut en el lloc de 
treball. 

Mòdul 2. Plans d’autoprotecció. 

� BLOC 4. Ergonomia i psicosociologia aplicada 
Mòdul 1. Ergonomia. 

Mòdul 2. Psicosociologia aplicada. 

� BLOC 5. Medicina del treball 
Mòdul 1. Activitats sanitàries del servei de 
prevenció. 
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32. POLÍTIQUES EN MATÈRIA D’IGUALTAT DE GÈNERE AL MÓN SANITARI 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 
6 hores 35 € 20/09/18 11/10/18 Tots els professionals 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 
5 Conèixer els conceptes bàsics que es relacionen 

amb la igualtat en general i amb la igualtat en 
l'àmbit laboral.  

5 Copsar quina és avui la situació de les dones, 
tenint en compte l'actual context socioeconòmic.  

5 Aprofundir en les particularitats de l'entorn 
laboral sanitari pel que fa a qüestions de gènere.  

5 Analitzar què s'entén per polítiques d'igualtat i 
saber quines podrien ser les principals polítiques 
d’aplicació en el món laboral sanitari.  

5 Poder aplicar i fomentar una actitud que estigui 
en concordança amb els principis d'igualtat.  

� Conceptualització bàsica i marc normatiu 
fonamental. 

� La igualtat en l'àmbit laboral; aspectes 
concrets a tenir en compte. 

� Situació socioeconòmica i igualtat de gènere. 
� Participació social i política de les dones. 
� Riscos d'exclusió social i laboral. 
� Particularitats de l'entorn laboral sanitari. 
� Situacions recurrents i perspectives de futur. 
� Polítiques d'igualtat de gènere. 
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33. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

10 hores 45 € 26/09/18 17/10/18 Tots els professionals 
30/10/18 20/11/18 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Donar resposta als requeriments normatius 
establerts per la llei en matèria de prevenció de 
riscos laborals dels treballadors.  

 

� Mòduls generals: 
9 Introducció al sistema sanitari català.  
9 Prevenció de riscos generals. 
9 Vigilància de la salut. 
9 Medi ambient i salut. 
9 Primers auxilis. 

� Mòduls específics (a escollir segons el perfil 
professional):  
9 Risc d’exposició a agents biològics. 
9 Risc de caigudes d’objectes de 

desplom o esfondrament. 
9 Risc de caiguda de persones a 

diferent nivell. 
9 Risc per agents citostàtics. 
9 Risc de contacte elèctric. 
9 Risc de contacte tèrmic. 
9 Risc de cops i talls per objectes i 

eines. 
9 Risc de sobreesforç. Manipulació 

manual de càrregues. 
9 Risc de sobreesforç. Mobilització de 

malalts. 
9 Risc de sobreesforç. Moviments 

repetitius. 
9 Risc de sobreesforç. Postures 

forçades. 
9 Risc per agents químics. 
9 Riscos de projecció de partícules. 
9 Risc per contacte amb radiacions no 

ionitzants. 
9 Risc de radiacions ionitzants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 
Programació formativa 2018 

34. MOBILITZACIÓ DE PACIENTS AMB PRODUCTES DE SUPORT 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

4 hores 30 € 27/09/18 18/10/18 
Infermeres/aux. 

infermeria/portalliteres/fisio
terapeutes 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

5 Potenciar la consolidació dels bons hàbits 
segurs per el professional. 

5 Facilitar la comprensió de les maniobres 
segures. 

5 Adquirir coneixements dels productes de 
suport i al mètode Dotte. 

� Mòdul 1: Introducció als productes de suport i 
al mètode Dotte. 
9 Què són els productes de suport? 
9 Productes de suport per a la 

mobilització de pacients. 
9 La cadira de rodes i el llit articulat. 
9 Bases del Mètode Dotte. 
9 Postures. 
9 Gestos. 

� Mòdul 2: Productes de suport manuals i les 
seves maniobres 
9 El llençol lliscant. 
9 Taula lliscant o roll board. 
9 La taula de transferències. 
9 El Disc giratori. 

� Mòdul 3: Productes de suport monotoritzats. 
9 La grua activa. 
9 La grua passiva. 

 
 

35. PLANIFICACIÓ DE DECISIONS ANTICIPADES A CATALUNYA (PDA) 
 

 

Durada Preu Data inici Data final Adreçat a 

9 hores Gratuït 18/09/18 19/10/18 Infermeres/facultatius/ 
treballadors socials 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 
5 Conèixer el context clínic i assistencial de la 

proposta de PDA. 
5 Conèixer eines per a la identificació de 

persones amb malalties cròniques avançades. 
5  Generar consciència en els professionals de la 

importància de la PDA com a eina de respecte 
a l'autonomia de la persona i d'apoderament 
en el seu propi procés de salut i malaltia. 

5 Conèixer el marc normatiu que empara la PDA 
dins el marc de l'exercici de l'autonomia 
personal. 

9 Introducció i aspectes generals. 
9  Aspectes ètics i legals de la planificació de 

decisions anticipades. 
9  Marc conceptual de la planificació de 

decisions anticipades. 
9 Aplicació de la planificació de decisions 

anticipades. 
9 El procés de planificació de decisions 

anticipades. 
9  El registre.  
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