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Cursos 100% subvencionats pel Contracte Programa Sectorial 

Acció formativa Hores Modalitat Data inici Data finalització 

 
 

Inscripció 

 
Gestió de l’estrès per professionals sociosanitaris 
 

20 Presencial 12/03/2020 02/04/2020 

 
Clica aquí 

 

Acompanyament durant el procés de dol 20 Presencial 
09/03/2020 

 
30/03/2020 

 

 
Clica aquí 

 

La comunicació entre el professional sanitari, el 
malalt i família 

24 Presencial 
08/06/2020 
 

15/06/2020 
 

 
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 clicar l’enllaç i emplenar el formulari, un cop se li validi la plaça 

reb`ra un mail amb l’annex 1 a emplenar.  

 

 

Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.85  Maria Nadal  mnadal@ucf.cat     www.ucf.cat 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ucf.cat/inscripcio/?curs=708&t=0&se=accions&preu=&on=1&f=3
https://www.ucf.cat/inscripcio/?curs=736&t=0&se=accions&preu=&on=1&f=3
https://www.ucf.cat/inscripcio/?curs=737&t=0&se=accions&preu=&on=1&f=3
mailto:mnadal@ucf.cat
http://www.ucf.cat/
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Ubicació d’impartició: Unió Consorci Formació S.L.  
  c/Esteve Terradas 30, edifici tramuntana baixos.  
  08023 – Barcelona 

Sessions presencials: 12, 19, 26 de març i 2 d’abril de 2020. 

Horari: de 9:00 a 14:00 hores. 

Places: 25 places. 

Acreditació: és necessari complir amb el 75% de l’assistència. 

 

 

 

GESTIÓ DE L'ESTRÈS PER PROFESSIONALS SOCIOSANITARIS 
 
 

Modalitat i durada Data inici Data finalització  

20 hores presencials 12/03/2020 02/04/2020 
 

OBJECTIUS CONTINGUTS 
Objectiu general: 

 Identificar l’estrès en l’entorn sociosanitari 

per gestionar-ho correctament 

Objectius específics: 

 Identificar els diferents tipus d’estrès 

Identificar els signes d’alarma d’estrès. 

 Detectar les diferents causes de l’estrès en 

l’entorn sociosanitari 

 Aprendre estratègies per prevenir l’estrès en 

l’entorn sociosanitari 

  Aprendre tècniques de reducció de l'estrès 

en l’entorn sociosanitari 

 

 

  Què és l'estrès: Aspectes personals i 

psicosocials 

 Tipus d’estrès 

 Causes d’estrès en l’entorn sociosanitari 

 Estratègies per prevenir l'estrès en l’entorn 

sociosanitari 

 Tècniques i recursos per a la gestió de 

l'estrès 
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Ubicació d’impartició: Unió Consorci Formació S.L.  
  c/Esteve Terradas 30, edifici tramuntana baixos.  
  08023 – Barcelona 

Sessions presencials: 9, 16, 23 i 30 de març de 2020. 

Horari: de 9:00 a 14:00 hores. 

Places: 25 places. 

Acreditació: és necessari complir amb el 75% de l’assistència. 

ACOMPANYAMENT DURANT EL PROCÉS DE DOL  

 

Modalitat i durada Data inici Data finalització  

20 hores presencials 
09/03/2020 

 
30/03/2020 

 
 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

  Revisar la visió sobre les pèrdues i de la 

mort en les diferents cultures 

  Identificar els diferents tipus de pèrdues 

  Identificar les diferents fases del procés de 

dol 

  Adquirir eines per iniciar-se en l’ 

acompanyament a les persones que es 

troben en situació de dol 

 

 

 La visió de les pèrdues i de la mort en les 

diferents cultures 

1. Visió de les diferents cultures 

2. Espiritualitat – religió –pèrdua- mort 

  Pèrdues 

1. El significat de pèrdua 

2. Tipus de pèrdua 

  Procés de dol 

1.  Definició de procés de dol 

2. Tipus de dol. 

3. Fases del procés de dol. 

 L’acompanyament a la persona i la família 

que viuen un procés de dol 

1. Necessitats de la persona i la família. 

2. Eines per saber actuar davant de cada fase del 

procés de dol. 

 El professional de la salut davant el procés 

de dol 

1. Com se sent el professional que realitza 

l’acompanyament? 

2.  Eines que faciliten iniciar-se correctament en 

l’acompanyament 
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LA COMUNICACIÓ ENTRE EL PROFESSIONAL SANITARI, EL MALALT I FAMÍLIA  

 

Modalitat i durada Data inici Data finalització  

24 hores presencials 
08/06/2020 

 
15/06/2020 

 
 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

 Desenvolupar les habilitats comunicatives 

necessàries per millorar la comunicació que 

s'estableix entre el professional de la salut i 

la persona atesa i la seva família. 

 

 

 La comunicació 

1. La satisfacció dels usuaris i les seves 

famílies: aspectes a tenir en compte. 

2. Autoconeixement i gestió emocional dels 

professionals: necessitats, creences, 

valors, emocions i expectatives. 

3. La comunicació intencional: barreres i 

jocs comunicatius. 

4. Aspectes de la comunicació verbal i de la 

no verbal: veu, llenguatge, silencis, 

somriure, mirada, cos. 

5. L’escolta activa: exercicis pràctics. 

 

 Abordatge de situacions complexes 

1. Com adaptar-nos als diferents tipus 

d’interlocutor segons el seu estil de 

conducta: Dominància – Influència – 

Seguretat – Control. 

2. L’empatia com a base per a connectar 

amb els nostres interlocutors: què és i 

com s’entrena. 

3. El poder de la comunicació dins la 

dinàmica dels equips de treball. 

4. La comunicació assertiva: determinació – 

autoconfiança – autoestima – respecte 

per les diferències – crítica constructiva – 

parlar des del “jo”. 

5. Atendre usuaris enfadats: estratègies i 

actituds. 

 

 Notícies dolentes i recolçament emocional 

1. Aspectes clau en la comunicació de males 
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Ubicació d’impartició: Unió Consorci Formació S.L. 
  c/Esteve Terradas 30, edifici tramuntana baixos.  
  08023 – Barcelona 

Sessions presencials: 8, 10, 12 i 15 de juny de 2020. 

Horari: de 9:00 a 15:00 hores. 

Places: 25 places. 

Acreditació: és necessari complir amb el 75% de l’assistència. 

 

 

 

 

 

Per a més informació 

Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.85  Maria Nadal  mnadal@ucf.cat     www.ucf.cat 

 
 
 
 

notícies tant verbals com no verbals: 

context, presència, intimitat i 

confidencialitat, calidesa, assertivitat, 

claredat, dosificació, respecte, adaptació 

a l’interlocutor, escolta, respostes i 

autocontrol. 

 

mailto:mnadal@ucf.cat
http://www.ucf.cat/

