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Presentació del curs   
  

La planificació de decisions anticipades (PDA) es defineix com un procés 
deliberatiu i estructurat mitjançant el qual una persona expressa els seus 
valors, desitjos i preferències i, d’acord amb aquests i en col·laboració amb el 
seu entorn afectiu i el seu equip assistencial de referència, formula i planifica 
com voldria que fos l’atenció que ha de rebre davant una situació de 
complexitat clínica o malaltia greu que es preveu probable en un termini de 
temps determinat i relativament curt, o en situació de final de vida, 
especialment en aquelles circumstàncies en què no estigui en condicions de 
decidir. 
 
Utilitzarem exemples de la pràctica diària que poden ser oportunitats i, alhora, 
el reflex dels elements de complexitat que acompanyen les situacions clíniques 
del dia a dia i com hi pot incidir la PDA. 
 
El curs pretén oferir una metodologia pràctica per als professionals i dotar d’una 
eina pràctica i estandarditzada a partir de la qual definir la proposta que més bé 
s’adeqüi a cada situació clínica i donar resposta als dubtes que es puguin 
presentar al llarg del procés de PDA. Com ja s’ha destacat fins ara, la guia no 
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pretén convertir un procés que ha de ser natural en la relació establerta entre 
professionals i les persones ateses en un procés fred i burocratitzat, sinó 
millorar els espais de comunicació entre els professionals i els usuaris del 
sistema assistencial. 
 

Objectius  

 

 Conèixer el context clínic i assistencial de la proposta de PDA 

 

 Conèixer eines per a la identificació de persones amb malalties cròniques 

avançades 

 

 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. 

 

 Conèixer el marc normatiu que empara la PDA dins el marc de l'exercici 

de l'autonomia personal. 

 

Metodologia  

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés 
formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.  

Per realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on 
trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que 
faciliten la comunicació i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els 
instruments formals d’avaluació.  

 

Continguts  

1. Introducció i aspectes generals. 

2. Aspectes ètics i legals de la planificació de decisions anticipades. 

3. Marc conceptual de la planificació de decisions anticipades. 

4. Aplicació de la planificació de decisions anticipades. 

5. El procés de planificació de decisions anticipades. 

6. El registre. 
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Per a més informació  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb la col·laboració de: 

 

 

 

 

 

mailto:rcortes@ucf.cat

