
 

Mobilització de pacients amb productes 
de suport (manuals o motoritzats) 
 

Curs en modalitat online. 
 

Disposeu de vídeos explicatius 

per aprofundir en els principals 

errors i en les pràctiques segures 



 

Formació online en Mobilització de pacients amb productes de 
suport -  Mètode Dotte. 
 
 

PRESENTACIÓ 

 
Segons l’últim estudi publicat en matèria de seguretat del pacient (Estudi ENEAS), un dels  principals 
riscos detectats són les caigudes. Una part d’aquestes es produeixen per una mala maniobra de 
mobilització del pacient.  
 
A més a més, una mobilització realitzada amb males practiques pot provocar lesions 
musculoesquelètiques al professional.   
 
 
 

PROGRAMA 
 
El curs online contempla aquests continguts: 
 
Mòdul 1. Introducció als productes de suport i al mètode Dotte  
 

▪ Productes de suport   
✓ Què són els productes de suport?   
✓ Productes de suport per a la mobilització de pacients    
✓ La cadira de rodes i el llit articulat: punts a valorar, beneficis, i prevenció d’úlceres.   

    
▪ El Mètode Dotte  

✓ Bases del Mètode Dotte   
✓ Postures   
✓ Gestos   

    
Mòdul 2. Productes de suport manuals i les seves maniobres: característiques, principals errors i  
practiques segures 
 

▪ El llençol lliscant     
▪ Taula lliscant o roll board   
▪ La taula de transferències   
▪ El Disc giratori   

 
Mòdul 3. Productes de suport motoritzats: característiques, principals errors i practiques segures. 
   

▪ La grua activa: què és?, per a quines maniobres serveix?, parts de la grua activa, com 
col·locar l’arnès?, amb quin tipus de pacients s’utilitza la grua activa? Maniobres segures 
amb grua activa. Recorda els passos clau!   
  

▪ La grua passiva: què és?, què ofereix la grua passiva al pacient i al professional?  efectes 
negatius, posa’t a prova, maniobres segures amb grua passiva. Recorda els passos clau!   
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DIRIGIT A  
 
El curs pot realitzar-lo qualsevol professional de l’àmbit de la salut sense formació prèvia o aquells 
professionals que ja han estat formats prèviament de manera presencial i que desitgen actualitzar, 
refrescar, o consolidar aquells elements propis del Mètode Dotte en la mobilització amb ajudes. 
 

 

METODOLOGIA  
 
El material formatiu online compta amb un conjunt de recursos audiovisuals, tutorials i guies, que 
faciliten la comprensió de les maniobres segures, així com la seva correcta realització.  
 
 

DURADA 
 
El curs online té una durada de 4 hores. 
 
 

POSSIBILITATS D’INSCRIPCIÓ, ÚS DELS MÒDULS ONLINE I PREUS:  
  
Hi ha 3 possibilitats:  
  

▪ Inscripció a les convocatòries obertes programades per UCF: 30€/participant 
 

▪ Grup corporatiu per una entitat:  
Si disposeu d’un grup nombrós de persones i voleu fer una formació a mida per al vostre 
col·lectiu i en unes dates concretes us preparem una aula virtual dins el campus UCF.  
 

D'1 a 50 inscripcions 30,00 €/participant 
De 51 a 100 inscripcions 28,50 €/participant 

De 101 a 250 inscripcions 27,00 €/participant 
Més de 250 inscripcions A consultar 

 
▪ Llicència dels materials didàctics online 

Si disposeu de plataforma virtual pròpia i voleu impartir el curs des d’aquesta us facilitarem 
un link al nostre materials formatius per tal que els pugueu utilitzar, només caldrà que 
doneu un accés al tutor a l’aula corresponent. La tarifa de la llicència d’aquest curs amb la 
tutoria inclosa seria 26€/participant. 

 
 
Acció 100% bonificable per la Fundació Tripartita. 
 
 
 



 

 

A MÉS A MÉS...  
 
El programa formatiu pot Desenvolupar-se en un format semipresencial: 
  
La formació online que us oferim es prèvia a la possible realització de tallers presencials pràctics, en 
els que s’entrenen les maniobres corresponents i es corregeixen aquells hàbits inadequats. Aquesta 
és la opció ideal per poder potenciar la consolidació dels bons hàbits segurs per al professional i per 
als pacients. 
 
Si desitgeu conèixer els continguts d’aquests tallers i els preus poseu-vos en contacte amb nosaltres.  

 
 
 
 

PER A MÉS INFORMACIÓ 

 
Corporació Fisiogestión Tel: 626 392 182 Eva Mora  emora@fisiogestion.com    www.fisiogestion.com  
 
Unió Consorci Formació   Tel: 93.259.43.81 Maria Nadal    mnadal@ucf.cat   www.ucf.cat 
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Algunes captures de pantalla exemple del material didàctic del curs:  
 
 
Elements formatius destacats que presenten i acompanyen els diferents vídeos: 
 

 
 
 
Vídeos que acompanyen les activitats i exercicis:            Vídeos tutorials amb animacions, per 
              incidir en les pràctiques segures: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continguts formatius de recolzament per una major comprensió dels diferents elements:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


