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Formació Subvencionada 100% per:

Cursos 100% subvencionats pel Contracte Programa Sectorial
Acció formativa

Hores Modalitat

Data inici

Data finalització

Annex 1
d’inscripció

Clica
aquí

Atenció centrada en la persona

20

Online

08/05/2019

19/06/2019

Infeccions nosocomials

20

Online

12/02/2019

26/03/2019

Curs bàsic de prevenció de riscos laborals en
entitats sanitàries i socials

50

Online

14/03/2019

23/05/2019

El PIAI com a eix de l'atenció centrada en la
persona

10

Online

21/02/2019

20/03/2019

Experiència del pacient

10

Online

20/02/2019

19/03/2019

Gestió administrativa sanitària

20

Online

20/02/2019

03/04/2019

Infermera i farmacologia bàsica

30

Online

14/02/2019

11/04/2019

Protecció de dades personals en el sector
sanitari i social

5

Online

13/02/2019

06/03/2019

Cures auxiliars d’infermeria en geriatria

20

Online

06/03/2019

23/04/2019

Cures bàsiques infermeres per al pacient
inestable

20

Online

27/02/2019

10/04/2019

Cures auxiliars d’infermeria en pacients amb risc
de lesions cutànies

20

Online

28/02/2019

11/04/2019

Codis d'activació: processos d’identificació i
activació

15

Online

08/05/2019

12/06/2019

Serveis assistencials en salut mental

40

Online

25/04/2019

27/06/2019

Cures auxiliars d'infermeria hospitalària

20

Online

16/10/2018

04/12/2018

Competències per l'exercici professional sanitari
saludable i la qualitat assistencial: Comunicació
Interpersonal

15

Online

23/10/2018

04/12/2018
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Acció formativa

Medicina legal per a professionals sanitaris

Hores Modalitat

12

Online

Data inici

Data finalització

Annex 1
d’inscripció

22/05/2019

19/06/2019

Clica
aquí

Primers auxilis bàsics en l'àmbit sanitari

10

Online

28/05/2019

25/06/2019

Clica
aquí

Promoció de la salut a la feina: la cura de la
salut del professional

10

Online

29/05/2019

26/06/2019

Clica
aquí

Es disposa de places limitades per cadascun dels cursos anteriors. Aquestes places són 100%
subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Per formalitzar les inscripcions caldrà, més enllà d’enviar un correu electrònic indicant el nombre de
places sol·licitades, formalitzar els impresos corresponents (Annex 1 d’inscripció) , que seran requisit
imprescindible, i que s’hauran de disposar amb antelació a l’inici del programa.

Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.85 Maria Nadal mnadal@ucf.cat
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ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA
Modalitat i durada
20 hores online

Data inici
08/05/2019

OBJECTIUS

Data finalització
19/06/2019
CONTINGUTS

 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
1.

El concepte d’autonomia i la seva
importància en el Model AICP

Objectiu general:
 Promoure el model d'atenció centrada en la
persona en l'àmbit de l'atenció a persones amb
dependència.
Objectius específics:
 Conèixer els aspectes claus d'una bona atenció
centrada en la persona en un centre o servei
assistencial.
 Conèixer els conceptes claus, les eines i els
instruments facilitadors de la intervenció
personalitzada i orientada a la persona.

2.

La necessitat d’assumir riscos

3.

Com promoure autonomia

4.

Com promoure independència

 Mòdul 3: la intervenció psico-social en el
marc de l’AICP .
1.

La relació d’ajuda des del Model AICP

2.

La participació: agents implicats

 Mòdul 4: metodologies i eines per a
l’aplicació del model AICP
1.

El professional de referència

2.

La Història de Vida

3.

El Pla Personalitzat d’Atenció i
Recolzament al Projecte de Vida

4.

Els ambients

 Mòdul 5: la persona, la familia, els
professionals i la comunitat
1.

La valoració geriàtrica integral. Tipologia
d’usuaris actual
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2.

La família

3.

Les i els professionals

4.

La comunitat
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INFECCIONS NOSOCOMIALS
Data inici
12/02/2019

Modalitat i durada
20 hores online

Data finalització
26/03/2019

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

CONTINGUTS

 Introducció a les infeccions nosocomials

 Dotar l’alumne d'eines per prevenir i controlar les
infeccions associades a l’atenció sanitària més
freqüents en la seva pràctica clínica.
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1. Què son les infeccions nosocomials?
2. Mecanismes d’adquisició de les IRAS
3. Microorganismes d’especial rellevància
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
Mesures generals de prevenció de les
infeccions nosocomials
1. Higiene de mans
2. Precaucions estàndard i aïllaments
3. Concepte d’àrees protegides
4. Neteja hospitalària
5. Programes d’optimització de l’ús
d’antibiòtics
Mesures específiques de prevenció de les
infeccions nosocomials
1. Prevenció d’infeccions per dispositius
a. Bacterièmia per catèter
b. Pneumònia del ventilat
c. Infecció urinària per sondatge
2. Prevenció de la infecció de ferida quirúrgica
3. Prevenció de la diarrea associada a
Clostridium difficile
4. Prevenció d’infeccions per
microorganismes multiresistents
5. Prevenció de la tuberculosi nosocomial
6. Prevenció de la grip nosocomial
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CURS BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ENTITATS SANITÀRIES I SOCIALS
Modalitat i durada
50 hores online

Data inici
14/03/2019

OBJECTIUS

Data finalització
23/05/2019
CONTINGUTS

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

 BLOC 2. Higiene industrial
1. Mòdul 1. Agents químics
2. Mòdul 2. Agents físics
3. Mòdul 3. Agents biològics
 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.

4. Mòdul 4. Residus sanitaris i gestió
ambiental

 BLOC 3. Seguretat
1. Mòdul 1. Seguretat i salut en el lloc de
treball
2. Mòdul 2. Plans d’autoprotecció

 BLOC 4. Ergonomia i psicosociologia aplicada
1. Mòdul 1. Ergonomia
2. Mòdul 2. Psicosociologia aplicada

 BLOC 5. Medicina del treball
1.

Mòdul 1. Activitats sanitàries
del servei de prevenció
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EL PIAI COM A EIX DE L'ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA
Modalitat i durada
10 hores online

Data inici
21/02/2019

OBJECTIUS

Data finalització
20/03/2019
CONTINGUTS

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

 Què és el Pla Individual d'Atenció Integra, i

 Prendre consciència de la importància del la
planificació del PIAI.

 L'elaboració del PIAI: planificació, disseny i

 Identificar els problemes i bloquejos en la seva
implantació.

 Pros i contres de la seva utilització. Problemes

 Conèixer diferents possibilitats de participació
del resident i la família.

 Els rols professionals en el PIAI i el treball en
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què no és.
metodologia, execució i avaluació.
més freqüents.
equip.
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EXPERIÈNCIA DEL PACIENT
Modalitat i durada
10 hores online

Data inici
20/02/2019

OBJECTIUS
 Objectius generals:
Sensibilitzar els professionals cap a una visió
compartida de la necessitat d’impulsar
l’excel·lència en el tracte i tractament cap als
clients.
Alinear aquesta sensibilització amb la pròpia
visió, el pla estratègic i els valors de
l’organització.
 Objectius específics:
Necessitat d’establir una cultura comuna cap al
tracte i al tractament, però que s’iniciï des de la
pròpia anàlisis i percepció individual.
Treballar i facilitar certes eines i tècniques
específiques que permetin desenvolupar
habilitats que incideixin en una major qualitat en
el tracte i el tractament
Generar una actitud positiva i proactiva, que
afavoreixi una major excel·lència en el tracte i el
tractament (afavorint la professionalitat, la
percepció d’un servei de qualitat, d’una atenció
càlida, personalitzada, humanitzada, etc.).
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Data finalització
19/03/2019
CONTINGUTS

 Què és excel·lència de tracte i tractament en
l’atenció als usuaris?

 Les nostres actituds i valors personals,
imprescindibles per afavorir la nostra
excel·lència de tracte, tractament i atenció als
usuaris

 La perspectiva de l'usuari
 Comunicació eficaç i atenció personalitzada,
per generar confiança.

 L’excel·lència en l’atenció a l'usuari
 Gestió de conflictes amb els usuaris
 El treball en equip i la cooperació entre
professionals: treballant junts per l'usuari
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GESTIÓ ADMINISTRATIVA SANITÀRIA
Modalitat i durada
20 hores online

Data inici
20/02/2019

OBJECTIUS

Data finalització
03/04/2019
CONTINGUTS

 MÒDUL 1. La gestió sanitària en general
1. El sistema sanitari català
2. CatSalut
3. Les organitzacions (entitats proveïdores)
4. Els administratius sanitaris

 MÒDUL 2. De què parlem quan parlem de la
comunicació?
1. La comunicació en l’àmbit sanitari:
 Actualitzar els coneixements dels administratius
sanitaris en una organització hospitalària i
d'atenció al client.

algunes reflexions
2. Els elements bàsics del procés
comunicacional

 MÒDUL 3. Les tècniques de comunicació en
l’atenció a les persones en l’àmbit de salut
1. Els estils de comunicació
2. Les tècniques de comunicació

 MÒDUL 4. Els sistemes d’informació
1.

Introducció

2. Història Clínica Compatida de Catalunya
(HC3)
3. Cat@Salut La Meva Salut
4.
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Apps
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INFERMERA I FARMACOLOGIA BÀSICA
Modalitat i durada
30 hores online

Data inici
14/02/2019

OBJECTIUS

Data finalització
11/04/2019
CONTINGUTS

 Correcta administració de medicaments.
 Farmacodinàmica i farmacocinètica
 Farmacologia cardíaca i de la hipertensió
 Conèixer la farmacologia bàsica dels
principals medicaments usats en clínica per
tal d'aconseguir una millora en la qualitat
assistencial en la pràctica diària de la
infermeria.

arterial.

 Farmacologia renal.
 Farmacologia de les alteracions dels lípids.
 Farmacologia de la coagulació.
 Farmacologia del dolor.
 Farmacologia digestiva.
 Farmacologia respiratòria.
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PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS EN EL SECTOR SANITARI I SOCIAL
Modalitat i durada
5 hores online

Data inici
13/02/2019

OBJECTIUS
 Entendre conceptes bàsics de la protecció de
dades personals i la seva regulació legal.
 Comprendre en què consisteixen les dades
personals, els tipus existents i,
significativament, les que mereixen
protecció especial.
 Identificar els passos per a adequar-se a la
LOPD per tal que l’obtenció i el tractament
de dades personals s’ajustin a les
obligacions legals.

Data finalització
06/03/2019
CONTINGUTS

 Introducció a la protecció de dades.
 Principis de la protecció de dades.
 Dreta dels interessats.
 Com organitzen els centres la protecció de
dades?

 Presentar les dimensions de l’aplicació de la
protecció de dades per als diversos
professionals que treballen en entorns
sanitaris.
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CURES AUXILIARS D’INFERMERIA EN GERIATRIA
Modalitat i durada
20 hores online

Data inici
06/03/2019

OBJECTIUS

Data finalització
23/04/2019
CONTINGUTS

 Mòdul 1: Aspectes generals d’infermeria i
geriatria.
1.

Discapacitat i dependència.

2.

Principals patologies en les persones
grans: síndromes geriàtriques.

 Mòdul 2. Rols de l’auxiliar.

 Obtenir uns sòlids i complets coneixements
sobre diferents aspectes relacionats amb la
cura i atenció al pacient geriàtric.

1.

Competències generals de l’auxiliar.

2.

Competències específiques de l’auxiliar.

3.

L’auxiliar i l’atenció familiar.

 Mòdul 3. Mobilització del pacient dependent
i deambulació.
1.

Mobilització del pacient dependent.

2.

Tècniques de mobilització.

3.

Deambulació i tipus de marxa.

 Mòdul 4. Actuacions davant situacions
d’urgència.
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1.

Urgència i emergència.

2.

Procediments i protocols d’actuació.
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CURES BÀSIQUES INFERMERES PER AL PACIENT INESTABLE
Modalitat i durada
20 hores online

Data inici
27/02/2019

OBJECTIUS

Data finalització
10/04/2019
CONTINGUTS

 Mòdul 1: valoració del pacient inestable.

 Donar eines als i les participants per aplicar
les cures adequades amb una garantia de
qualitat en l’atenció al pacient inestable.

1.

Valoració primària.

2.

Valoració secundària.

3.

Revaloració.

 Mòdul 2: patologies del pacient inestable.
1.

Competències de l’auxiliar d’infermeria
en els diferents àmbits sanitaris.

2.

Manifestacions clíniques d’inestabilitat
de la salut del pacient.

3.

Primers auxilis.

 Mòdul 3: comunicació amb el pacient i
familiars.
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CURES AUXILIARS D’INFERMERIA EN PACIENTS AMB RISC DE LESIONS CUTÀNIES
Modalitat i durada
20 hores online
OBJECTIUS
 Conèixer les diferents tipologies de les
lesions cutànies i la seva prevenció.
 Saber detectar el grau de lesió i el
tractament a realitzar en cada cas.

Data inici
28/02/2019

Data finalització
11/04/2019
CONTINGUTS

 Mòdul 1. Tipus de lesions cutànies
1.

Tipologia de lesions cutànies

2.

Estructura i funcions de la pell

3.

Lesions associades a la dependència

4.

Lesions de les extremitats inferiors

 Mòdul 2. Normes de prevenció de les lesions
cutànies
1.

Estratègies de prevenció de les lesions
cutànies

2.

Valoració de la pell i els teixits

3.

Valoració del risc

4.

Cures preventives de la pell

5.

Nutrició

6.

Maneig de la pressió

 Mòdul 3. Atenció i tractament de les lesions
cutànies cròniques
1.

Valoració de les lesions cutànies
cròniques

2.

Complicacions de les lesions cutànies
cròniques

3.

Tractament de les lesions cutànies
cròniques
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4.

El dolor i les lesions cutànies cròniques

5.

Poblacions especials
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CODIS D'ACTIVACIÓ: PROCESSOS D'IDENTIFICACIÓ I ACTIVACIÓ
Modalitat i durada
15 hores online

Data inici
08/05/2019

OBJECTIUS

Data finalització
12/06/2019
CONTINGUTS

 Codi IAM: Per atendre a les persones en la
fase aguda de l’Infart Agut de Miocardi.

 Codi ICTUS: Per atendre a les persones en
 Contribuir al desenvolupament dels codis
d'actuació en les organitzacions sanitàries.
 Entendre els processos i les pràctiques
segures en cadascun d'aquests codis
d'actuació.

fase aguda d’un accident vascular cerebral.

 Codi Pacient Politrauma (CPPT): Per atendre
la fase inicial del politraumatisme en pacients
amb risc de fracàs orgànic.

 Codi Sèpsia (CSG): Per atendre la fase inicial
de la sèpsia en pacients amb risc de fracàs
orgànic.

 Codi Risc de suïcidi (CRS): per atendre a les
persones en risc de suïcidi, un cop identificat
un primer intent de suïcidi.
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SERVEIS ASSISTENCIALS EN SALUT MENTAL
Modalitat i durada
40 hores online

Data inici
25/04/2019

OBJECTIUS

Data finalització
27/06/2019
CONTINGUTS

 Mòdul 1. Introducció i marc conceptual.
1.

Marc conceptual de salut mental i
generalitats.

 Inculcar la importància de l’assimilació dels
conceptes claus i metodologia en salut
mental.

2.

Què és la salut mental?

3.

Com em relaciono com a professional

 Preparar als participants per tractar i cuidar
als pacients en les diverses fases o trastorns
que puguin sofrir.

4.

 Aconseguir que el treballador prengui
consciència de la importància de la seva
funció en la rehabilitació psicosocial del
malalt.

amb la salut mental?

 Mòdul 2. Procés terapèutic i principals
trastorns en salut mental.
1.

El procés terapèutic.

2.

La relació d’ajuda.

3.

Com funciona el procés terapèutic i quins
efectes té en les persones amb trastorn

 Conèixer quines són les funcions de l’auxiliar
de clínica dins el servei de salut mental.
 Conèixer i comprendre les tècniques
necessàries per poder realitzar
correctament totes les seves funcions.
 Conèixer les principals patologies mentals,
les seves característiques i com actuar
davant de cada pacient.

L’estigma i la discriminació.

mental.
4.

La relació entre el procés terapèutic i el
projecte asistencial.

5.

Principals trastorns psíquics.

6.

Trastorns psicòtics i altres tipus de
trastorns psiquiàtrics.

 Mòdul 3. Drogodependència.
1.

Normes d’actuació de l’auxiliar en salut
mental i toxicologies.
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2.

Toxicomanies i drogodependències.

3.

Modalitats terapèutiques.
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CURES AUXILIARS D'INFERMERIA HOSPITALÀRIA
Data inici
16/10/2018

Modalitat i durada
20 hores online
OBJECTIUS

Data finalització
04/12/2018
CONTINGUTS

 Mòdul 1. Funció de l’auxiliar d’infermeria
1.
2.



Funcions específiques
Coneixements, habilitats i actituds en la
cura
Mòdul 2. Higiene hospitalària i prevenció
d’infeccions nosocomials
1.

 Actualitzar el catàleg de funcions bàsiques
que ha de desenvolupar una auxiliar
d’infermeria.
 Dotar els professionals d'eines, recursos i
tàctiques a l'hora d'atendre a les persones
ateses i de mantenir els espais higienitzats.



Definició de les principals infeccions
nosocomials.
2. Mesures per evitar o disminuir la infecció
nosocomial d’origen exogen .
3. Mesures per evitar o disminuir la infecció
nosocomial d’origen endogen .
4. Mesures per evitar o disminuir la infecció
quirúrgica
5. Precaucions davant malalties infeccioses
i/o situacions clíniques especials.
6. Recomanacions per a la prevenció i
control de la infecció hospitalària en el
personal sanitari
7. Seguretat i higiene.
3. Atenció a les necessitats bàsiques de la
persona atesa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Pla de cures
Comunicació i necessitats de la persona
atesa
Cures de confort
Factors de risc i prevenció de les úlceres
per pressió
L’alimentació i la hidratació
Cures de la pell i boca
Problemes d’eliminació
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COMPETÈNCIES PER L'EXERCICI PROFESSIONAL SANITARI SALUDABLE I LA QUALITAT
ASSISTENCIAL: COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
Modalitat i durada
15 hores online
OBJECTIUS

Data inici
04/06/2019

Data finalització
04/12/2018
CONTINGUTS

 Conèixer la naturalesa de la relació entre les
habilitats de comunicació, la salut i el
benestar professional.

 La competència comunicativa com a

 Identificar els principals factors relacionats
amb l’efectivitat en la comunicació
interpersonal en un entorn de sanitat.

 Comunicació, eficàcia i salut mental laboral.

 Analitzar el paper de la percepció i les
emocions en relació a la competència per a
la comunicació interpersonal eficaç en l'
àmbit sanitari.
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estratègia per a la salut mental labora a
l'àmbit sanitari.

 Comunicar, connectar, curar.
 Salut, Treball i Gestió de Conflictes.
 Entrevistes efectives i saludables.
 Reunions de treball productives i saludables.
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MEDICINA LEGAL PER A PROFESSIONALS SANITARIS
Modalitat i durada
12 hores online

Data inici
22/05/2019

OBJECTIUS

Data finalització
19/06/2019
CONTINGUTS

 Confidencialitat i protecció de dades. Història
 Analitzar els aspectes relacionats amb
l'autonomia de la persona atesa tenint en
compte els condicionants jurídics de la praxi
assistencial, i analitzar també les situacions
que afecten la seva responsabilitat
professional.
 Conèixer aquelles situacions relatives a les
limitacions de la capacitat de les persones i
els mecanismes legals per a compensarles.

clínica. TIC's.

 Autonomia de la persona atesa.
 Alteració de la capacitat de les persones.
 Els professionals sanitaris i l'administració de
justícia.

 La responsabilitat derivada de l'activitat
sanitària.

 La violència contra els professionals sanitaris.
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PRIMERS AUXILIS BÀSICS EN L'ÀMBIT SANITARI
Modalitat i durada
10 hores online
OBJECTIUS
 Conèixer les pautes de primers auxilis en el
moment d'una emergència amb risc vital.
 Aprendre a valorar la situació de
l'accidentat.
 Saber quina és la intervenció que cal
realitzar per minimitzar riscos, i fer un bon
suport vital bàsic.

Data inici
28/05/2019

Data finalització
25/06/2019
CONTINGUTS

 Actuació en cas d'emergència:
 Aturada cardiorespiratòria. Suport vital bàsic.
 Actuació en situacions de primers auxilis en
situacions greus.

 Obstrucció de la via aèria. Desobstrucció i
tractament de la via aèria.

 Conèixer les pautes d'actuació per a la
maniobra d'obstrucció de vies respiratòries.

 Hemorràgies.

 Conèixer les pautes d'actuació en situacions
d'hemorràgia, de traumatisme, alteracions
de la consciència i altres situacions que
puguin esdevenir risc per la persona.

 Urgències oftalmològiques.
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 Traumatismes.
 Urgències d'oïda i de nas.
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PROMOCIÓ DE LA SALUT A LA FEINA: LA CURA DE LA SALUT DEL PROFESSIONAL
Data inici
29/05/2019

Modalitat i durada
10 hores online
OBJECTIUS

Data finalització
26/06/2019
CONTINGUTS

 Informació de resultats dels estudis de la
salut dels professionals.
 Millorar els recursos i les habilitats pel
desenvolupament professional saludable en
l' àmbit sanitari.
 Oferir un espai per l’aprenentatge, el debat i
la reflexió sobre els factors psicosocials
implicats en el continu de salut – malaltia.

 Concepte estrès, salut i malaltia.
1.
2.



Factors d’estrès en l'àmbit de la sanitat.
La resposta funcional humana.
Identificació de recursos.
3. Percepció i pensament.
Locus de control, proactivitat i autoeficàcia.

 Identificació d’habilitats específiques
 Rol / dinamisme del rol

Per a més informació
Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.85 Maria Nadal mnadal@ucf.cat
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www.ucf.cat
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