
Informació sobre el Curs de sensibilització i conceptes bàsics sobre l’aplicació de la Llei Orgànica 

3/2021, de 24 de març, de Regulació de l’Eutanàsia, adreçat a Professionals de la Salut 

 

 
 

L’aprovació de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de Regulació de l’Eutanàsia, estableix a la 

seva Disposició Addicional  7ª la necessitat de difondre i formar al personal sanitari sobre els 

aspectes tècnics i legals que comporta el desplegament de la norma. 

Des de la Direcció General de Professionals de la Salut es proposa aquesta acció formativa, 

acreditada pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries i sense cost 

per els participants amb l’objectiu d’informar i sensibilitzar als professionals directament implicats en 

aquesta Llei  de forma homogènia i transversal.  

El Departament de Salut va presentar en un webinar el pla previst per a l’aplicació i desplegament 
de la Llei que entra en vigor el proper dia 25 de juny i també del pla de formació dissenyat per als 
professionals de la Salut. Les primeres edicions comencen aquest mes de juny amb l’objectiu general 
que, en finalitzar el curs, els participants coneguin els aspectes bàsics de la Llei orgànica de regulació 
de l’eutanàsia tant des del punt de vista normatiu com de model de pràctica assistencial i procediment 
d’aplicació.  
En aquest sentit, els continguts tracten els aspectes normatius i del procediment d’aplicació, el model 
de pràctica assistencial per al desplegament a Catalunya i l’acompanyament i el dol. 
El curs, en línia i d’autoaprenentatge s’estructura en tres mòduls als que els participants accediran 
de forma seqüencial. 

 Aspectes normatius i del procediment d’aplicació 

 Model de pràctica assistencial per al desplegament a Catalunya 

 Acompanyament i dol 

A cada mòdul trobaran uns espais d’accés obligatori: 
 

 Materials i recursos d’aprenentatge (text, infografies, esquemes, vídeo d’animació...). 

 Activitats d’autoavaluació i reflexió per interioritzar els conceptes clau. 

 Test de coneixements sobre els continguts del mòdul que hauran de superar per ser 
considerats aptes.  

 L’enquesta de satisfacció del curs.  
 
Uns espais optatius: 

 “Per saber-ne més?”; a on trobaran material addicional. 

 Preguntes més freqüents, que s’anirà ampliant en cada edició segons les aportades pels 
participants.  

 Bústia de correu. Hi haurà disponible una bústia de correu electrònica on poder adreçar-se 
en cap d’incidències o dubtes. 

També s’habilitarà un taulell de notícies, on trobaran informació sobre qüestions relacionades amb 
curs o de l’aplicació de la Llei. 

Per obtenir el certificat de participació i aprofitament els participants hauran de: 

 Accedir a tots els continguts i recursos d’aprenentatge de cada mòdul. 

 Realitzar el test de coneixements amb un mínim d’un 70% d’encerts. 

 Respondre a l’enquesta de satisfacció. 

 

Per a més informació i actualitzacions consulteu Canal Salut_Eutanàsia per a professionals de la Salut 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/etapes-de-la-vida/final-vida/eutanasia/professionals/

