REQUERIMENTS
REQUERIMENTS PER A L’ACREDITACIÓ

SOFROLOGIA
I

1

Nivell de coneixement:

Punt x
apartat

Màx.
punts
25

Formació bàsica (un o més cursos) en Sofrologia (mínim 80 hores) (1,5 punts x crèdit)
Formació continuada: Assistència a cursos, tallers, seminaris, etc. en Sofrologia
– Acreditats pel SNS o universitats: 1 punt/crèdit (1crèdit=10 hores)
– No acreditats SNS o universitats: 0.50 punts/crèdit (1crèdit=10 hores)
2
Formació continuada :Assistència a congressos, jornades o trobades en TN
– Acreditats pel SNS o universitats: 0,25 punts/esdeveniment
– No acreditats SNS o universitats: 0,15 punts/esdeveniment
II

Entrenament pràctic i experiència acumulada:





III

Exercici demostrat en Sofrologia en centres públics o privats (5 punts per any treballat)
Model de registre per a la valoració de la situació de salut de la persona ( 1 punt únic)
Guies, protocols o procediments treball com a infermera que utilitza la Sofrologia (2 punts
únics)
Presentació de guies d’avaluació utilitzades en la seva pràctica en la Sofrologia (3 punts
únics)

Participació en esdeveniments científics:


IV

Conferencia: (2 punts / conferència)
Ponència a taula rodona: (1 punt/ponència a taula rodona)
Comunicació oral o pòster: primer autor/a: (0.5 punts/primer comunicant)
Altres autors comunicació oral o pòster (fins a 3 coautors): (0.25 punts/autor)

Col·laboració comitès científics o organitzadors de congressos o altres esdeveniments
relacionats amb les TN (1 punt per participació)

Activitat docent:



V


VI

1
2

10

Autor/a o coautor/a de llibres o capítols de llibre en TN (1.5 punts/llibre o capítol)
Autor/a o coautor/a de llibres o capítols de llibre en Sofrologia (3 punts/llibre o capítol)
Autor/a o coautor/a d’articles en revistes relacionats amb les TN (1 punt per article)
Autor/a o coautor/a d’articles en revistes d’infermeria relacionats amb Sofrologia (2 punts
per article)
D’altres publicacions en revistes de salut i TN (1 punt per article)

Activitat investigadora:







20

Professor /a en Sofrologia d’universitat, escoles, centres formadors (0.15 punts/h. lectiva)
Activitat docent de F. Continuada en Sofrologia en centres de treball (0.10 punts/h. lectiva)

Publicacions:





10

Conferencies, ponències o comunicacions orals o format pòster relacionades amb la
Sofrologia presentades en fòrums científics i/o professionals







20

15

Projectes d’investigació en Sofrologia (5 punts)
Projectes d’investigació en TN (2.5 punts)
Disseny de projectes d’investigació en Sofrologia (3 punts)
Disseny de projectes d’investigació en TN (1,5 punts)
Participació en l’elaboració d’un projecte relacionat amb la Sofrologia (1 punt)
Participació en l’elaboració d’un projecte relacionat amb TN (0.5 punts)

Puntuació mínima per obtenir el DAC en Sofrologia: 30 punts
Teràpies naturals

Comissió de Teràpies Naturals del COIB
 Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona

6

