CURS
2017
2018
Un any més ens és grat presentarte el nou Pla Formatiu 2017-18
que inclou noves propostes de
cursos de formació continuada.
Com a col·legi professional
considerem la formació
continuada per a les infermeres i
infermers una eina molt valuosa
per actualitzar coneixement,
adquirir noves habilitats i
fomentar les actituds necessàries
per la nostra tasca diària envers
les persones ateses. De nou, el
nombre de cursos ha augmentat
sobretot en les àrees de gent
gran i d’Infermeria familiar i

comunitària. Enguany ofertem
112 cursos, un increment de
31 cursos més que en el curs
2016-2017. Els cursos estan
separats per àmbits. Volem
destacar: el nou curs de Lectura
Crítica; el curs de Formació en
llengua de signes catalana (LSC),
àmbit sanitari, per a infermeria
(Nivell bàsic); el curs Intervenció
comunitària a la pràctica:
l’exemple de Salut als Barris; o el
curs Sensibilització Libera-care.
Continuem mantenint els preus
reduïts tal i com ve succeïnt
en les darreres edicions per

facilitar l’accés a una formació
continuada de qualitat a totes
les infermeres i infermers sigui
quina sigui la seva situació
laboral. També destaquem la
incorporació de noves propostes
de cursos online per tal de
garantir l’accessibilitat a tots i
totes les col·legiades.
Dra. Anna Ramió i Jofre
Vocal responsable de l’Àrea de
Formació en la junta de govern.
Marta Fajardo Samper
Responsable Àrea de Formació.

NORMATIVA
D’INSCRIPCIÓ
La normativa d’inscripció del Pla de formació continuada
del COIB 2017-2018 és la següent:

Si una col·legiada truca per telèfon se la
informarà i se li donarà l’atenció necessària.

1. Cal formalitzar la inscripció dins dels terminis establerts
per a cada curs(depenent si s’està o no col·legiada).
Tan aviat com s’omplin les places ofertes es donarà per
tancada la inscripció.

4. Pagament: Els cursos s’abonaran mitjançant tarja de
dèbit o crèdit a través de la pàgina web del COIB.

2. Per inscriure’s en un curs i beneficiar-se dels preus i
terminis per a col·legiades i col·legiats és imprescindible
estar al corrent del pagament de les quotes col·legials.
3. El sistema d’inscripció és el següent:
•La col·legiada farà la inscripció on-line a través de la
web, accedint al formulari que trobarà a la web del
COIB a l’apartat “Àrees d’interès/formació” i entrant
al curs que l’interessi. En cada descripció del curs, a
la part inferior de la pàgina, s’han d’explicitar tots els
descomptes dels que pot gaudir la col·legiada, per
tal que, abans d’inscriure’s en sigui coneixedora. Un
cop dins el formulari, a la part superior hi constarà un
text que avisarà que per gaudir de les bonificacions
tant per ser col·legiat com les que a més s’ofereixen
addicionalment la inscripció s’ha de fer a través de
l’àrea exclusiva:
· Col·legiada: accediran al formulari a través de
l’àrea exclusiva. Les dades personals s’ompliran
automàticament, però haurà de contestar a les
següents preguntes: (Només serà clicable una de
les dues opcions)
· Estàs a l’atur? Sí  No 
· Pertanys a alguna de les Associació/Societat
Científiques que consten en el llistat? Sí  No 
En cas de resposta afirmativa a alguna de les
dues opcions, s’haurà de fer arribar el justificant
corresponent, abans de l’inici del curs, bé
presencialment, o bé via correu electrònic a l’adreça
clerma@coib.cat. En cas que no es presenti no
s’entregarà el certificat del curs o hauràs d’abonar
la diferència.
• No col·legiades: accediran al formulari directament
des de la web, i haurà d’omplir les seves dades
personals i respondre a les següents preguntes:
· Pertanys a alguna Associació / Societat Científica?
Sí  No 
En ambdós casos hi haurà un camp on digui l’import a
pagar i un botó que digui pagar i porti a la plataforma de
pagament.
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5. Confirmació: la col·legiada veurà en pantalla i podrà
imprimir comprovant de pagament i a més rebrà un
correu electrònic per part del Col·legi confirmant el
pagament i les dades.
6. Llistes d’espera: Quan s’exhaureixin les places es
notificarà amb un missatge i es donarà l’opció a que la
col·legiada faciliti el seu correu electrònic per avisar-la
si es produeix una vacant.
7. Número de places amb descompte: A cada curs
s’admetrà un màxim del 25% d’alumnes en aquestes
condicions.
8. Una vegada realitzat el pagament de la matrícula, si
no es pot fer el curs, s’haurà de comunicar la baixa per
escrit al Col·legi com a mínim 10 dies abans de l’inici
de l’activitat. En cap cas es retornarà l’import de la
matrícula si la notificació d’anul·lació no es du a terme
en el termini establert. Així mateix, quan s’hagi iniciat
el curs ja no es farà cap devolució de matrícula. Ni
s’admetran més inscripcions.
9. El Col·legi es reserva el dret d’anul·lar aquelles
activitats que no arribin a l’ocupació mínima establerta
així com canviar les dates previstes per necessitats
organitzatives i de desenvolupament.
10. Per obtenir el certificat d’assistència és
imprescindible assistir com a mínim al 100% del total
d’hores dels cursos i tallers de fins a 10 hores de
durada, al 90% dels d’11 a 20 hores i al 80% dels de
més de 20 hores. Queda exclosa qualsevol possible
justificació. Les classes perdudes no es recuperen.
Es sol·licita l’acreditació al Consell Català de la
Formació Continuada de les Professions Sanitàries
(segons criteris establerts) de les activitats del pla
formatiu, treballant perquè totes elles siguin favorables.

Informació i inscripcions
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
C/ Pujades, 350. 08019 Barcelona
Telèfon gratuït d’atenció col·legial 900 705 705
www.coib.cat

COMPETÈNCIES
TRANSVERSALS
CODI

01/ 17-18

Acompanyament al final
de la vida
Objectiu general:
Ser capaç d’afrontar converses
sobre les pèrdues i la mort amb més
serenitat.
Equip docent: Núria Gorchs.
Calendari: 16 de gener de 2018 de
9,30 a 14 h i de 15 a 18,30 h.
Durada: 8 hores.
Nombre de participants: 16.
Matrícula: 16 euros (col·legiades)
i 48 euros (no col·legiades).
Inscripció: del 29 de novembre al 13
de desembre de 2017 (col·legiades) i
del 6 al 13 de desembre de 2017 (no
col·legiades).
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

CODI

02/ 17-18

Cerca documental

Objectiu general:
Conèixer les tècniques més útils en la
recollida d’informació per començar
un projecte de recerca.
Equip docent: Rosa Sunyer.
Calendari: 23, 25 i 30 de gener de
2018 de 15 a 20 h.
Durada: 15 hores + 10 hores de
dedicació individual per part de
l’alumne.
Nombre de participants: 25.
Lloc: Facultat de Ciències de la
Salut Blanquerna. C/ Padilla, 326
(Barcelona).
Matrícula: 50 euros (col·legiades) i
150 euros (no col·legiades).
Inscripció: del 7 al 21 de desembre
de 2017 (col·legiades) i del 14
al 21 de desembre de 2017 (no
col·legiades).
NOTA: En el moment de la inscripció
cal presentar una fotocòpia del DNI a
una cara.
Certificació del curs expedida
per la Facultat de Ciències de la
Salut Blanquerna de la Universitat
Ramon Llull.

CODI

03/ 17-18

Anglès tècnic per a
infermeres. Nivell B 1

Objectiu general:
Proporcionar vocabulari i estructures
bàsiques per la interpretació i
producció de textos tècnics i
comunicació amb la persona
estrangera mitjançant la llengua
anglesa.
Equip docent: Vince Morera.
Calendari: 8, 15, 22 i 29 de
novembre, 13, 20 de desembre de
2017, 10, 17, 24, 31 de gener, 7, 14,
21, 28 de febrer, 7, 14, 21 de març,
4, 11, 18, 25 d’abril, 2, 9, 16 i 23 de
maig de 2018 de 9,15 a 11,15 h.
Durada: 50 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 100 euros (col·legiades) i
300 euros (no col·legiades).
Inscripció: del 22 de setembre al 6
d’octubre de 2017 (col·legiades) i
del 29 de setembre al 6 d’octubre de
2017 (no col·legiades).
NOTA: S’aconsella als alumnes que
tinguin un nivell aproximat d’A2
(Elementary). No tenir aquest nivell
pot suposar no seguir el temari
correctament.
Material que ha de portar l’alumne:
llibre de text, GRICE, Tony, Oxford
English For Careers: Nursing 1
(Oxford University Press, 2007.
Es certificarà l’aprofitament si es
supera el nivell. En cas contrari,
només es certificarà l’assistència.
Matèria no acreditable.

CODI

04/ 17-18

Anglès tècnic per a
infermeres. Nivell B 1

Objectiu general:
Proporcionar vocabulari i estructures
bàsiques per la interpretació i
producció de textos tècnics i
comunicació amb la persona
estrangera mitjançant la llengua
anglesa.
Equip docent: Vince Morera.
Calendari: 2, 9, 23, 30 de novembre,
21 de desembre de 2017, 11, 18, 25
de gener, 1, 8, 15, 22 de febrer, 1, 8,
15, 22 de març, 5, 12, 19, 26 d’abril,
3, 10, 17, 24 i 31 de maig de 2018 de
17,30 a 19,30 h.
Durada: 50 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 100 euros (col·legiades) i
300 euros (no col·legiades).
Inscripció: del 18 de setembre al 2
d’octubre de 2017(col·legiades) i
del 25 de setembre al 2 d’octubre de
2017 (no col·legiades).
NOTA: S’aconsella als alumnes que
tinguin un nivell aproximat d’A2
(Elementary). No tenir aquest nivell
pot suposar no seguir el temari
correctament.
Material que ha de portar l’alumne:
llibre de text, GRICE, Tony, Oxford
English For Careers: Nursing 1
(Oxford University Press, 2007.
Es certificarà l’aprofitament si es
supera el nivell. En cas contrari,
només es certificarà l’assistència.
Matèria no acreditable.
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CODI

05/17-18

CODI

07/ 17-18

Coaching per a
Design Thinking amb
infermeres. Usuaris i
LEGO® Serious Play®
personal sanitari: un canvi Objectiu general:
de paradigma en la millora Proporcionar coneixements en
Design Thinking, una metodologia
competencial i de salut
Objectiu general:
Adquirir els coneixements bàsics
per iniciar-se en l’aplicació de les
habilitats del coaching en l’àmbit
personal, professional i de la salut.
Equip docent: Veni Fonfría.
Calendari: 6, 8, 10 i 13 de novembre
de 2017 de 10 a 14 h.
Durada: 16 hores.
Nombre de participants: 16.
Matrícula: 32 euros (col·legiades) i
96 euros (no col·legiades).
Inscripció: del 25 de setembre al
8 d’octubre de 2017 (col·legiades)
i del 2 al 8 d’octubre de 2017 (no
col·legiades).
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries.

CODI

06/ 17-18

Creativitat i innovació a
la pràctica infermera
Objectiu general:
Dotar les infermeres de les habilitats
necessàries per a la utilització
del pensament creatiu en la seva
activitat professional.
Equip docent: Rosa Pérez.
Calendari: 22 de novembre de 2017
de 15,30 a 19,30 h.
Durada: 4 hores.
Nombre de participants: 20
Matrícula: 8 euros (col·legiades) i 24
euros (no col·legiades).
Inscripció: del 6 al 20 d’octubre de
2017 (col·legiades) i del 13 al 20
d’octubre de 2017 (no col·legiades).
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries.
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CODI

09/ 17-18

Estadística en Ciències
de la salut amb el
programa R per la millora
de l’atenció clínica

generadora de canvis per la pràctica
assistencial.
Equip docent: Encarna Gómez i
Pedro Juárez.
Calendari: 21 de novembre de 2017
de 15,30 a 19,30 h.
Durada: 4 hores.
Nombre de participants: 24.
Matrícula: 8 euros (col·legiades) i 24
euros (no col·legiades)
Inscripció: del 5 al 19 d’octubre de
2017 (col·legiades) i del 12 al 19
d’octubre de 2017 (no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

Objectiu general:
Adquirir els coneixements
introductoris estadístics teòrics i
pràctics bàsics necessaris per a la
seva aplicació en diferents àmbits
d’activitat per a la millora de l’atenció
a les persones.
Equip docent: Miguel Angel Mayer.
Calendari: 3 i 8 de maig de 2018 de
15,30 a 19,30 h.
Durada: 8 hores.
Nombre de participants: 14.
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades).
Inscripció: del 20 al 31 de març de
2018 (col·legiades) i del 27 al 31
de març de 2018 (no col·legiades).
Curs acreditat pel Consell Català

CODI

de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

08/ 17-18

Elaborar un projecte
de recerca en cures
infermeres

Objectiu general:
Adquirir els coneixements i les
habilitats per realitzar un projecte
de recerca en l’àmbit de les cures
infermeres.
Equip docent: Llúcia Benito i
Pilar Delgado.
Calendari: 23 d’octubre, 6, 20 de
novembre i 11 de desembre de 2017
de 16 a 19 h.
Tutories de seguiment virtual:
4 hores
(tutorització del projecte de recerca)
Durada: 16 hores.
Nombre de participants: 15.
Matrícula: 32 euros (col·legiades) i
96 euros (no col·legiades).
Inscripció: del 8 al 22 de setembre
de 2017 (col·legiada) i del 15 al 22 de
setembre de 2017 (no col·legiades).
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries.

CODI

10/ 17-18

Formació en llengua de
signes catalana (LSC),
àmbit sanitari, per a
infermeria (Nivell bàsic)

Objectiu general:
Adquirir nocions bàsiques en
Llengua de Signes Catalana per
poder comunicar-se amb persones
sordes signants.
Equip docent: Eva Gómez, Dolors
Rodríguez i Professor/a de FESOCA
Calendari: 27 de febrer, 1, 6, 13, 15,
20, 22 i 27 de març de 2018 de 15,45
a 19,45 h.
Durada: 32 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 64 euros (col·legiades) i
192 euros (no col·legiades)
Inscripció: de l’11 al 25 de gener de
2018 (col·legiades) i del 18 al 25 de
gener de 2018 (no col·legiades)
Material que ha de portar l’alumne:
bata d’infermera.
Matèria no acreditable.

CODI

11/ 17-18

Fotografia i imatge
infermera

Objectiu general:
Adquirir les habilitats i eines
necessàries per a la gestió
de la seva pròpia imatge com a
infermera o d’altres imatges de la
professió.
Equip docent: Maite Castillo
Calendari: 8 de novembre de 2017
de 16,30 a 18,30 h.
Durada: 2 hores.
Nombre de participants: 15.
Matrícula: 4 euros (col·legiades) i 12
euros (no col·legiades)
Inscripció: del 21 de setembre al 2
d’octubre de 2017 (col·legiades) i
del 28 de setembre al 2 d’octubre de
2017 (no col·legiades)
Material que ha de portar l’alumne:
bata d’infermera.
Matèria no acreditable.

CODI

12/ 17-18

Gestió i lideratge
d’equips humans

Objectiu general:
Conèixer les eines i els coneixements
necessaris relacionats amb la gestió
de les cures infermeres.
Equip docent: Albert Cortés.
Calendari: 7, 9, 14, 16 i 21 de
novembre de 2017. De 9,30 a 13,30 h.
Durada: 20 hores.
Nombre de participants: 30.
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 20 de setembre al 4
d’octubre de 2017 (col·legiades) i
del 27 de setembre al 4 d’octubre de
2017 (no col·legiades)
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries.

CODI

13/ 17-18

Intel·ligència emocional
en les cures Infermeres
Objectiu general:
Adoptar les competències i habilitats
emocionals per part del personal
de la salut que permetin prendre
consciència de les emocions,
sensacions, sentiments propis i al seu
torn, els dels pacients i les famílies.

Equip docent: Carmen Mesa.
Calendari: 8, 15, 22 i 29 de novembre
de 2017 de 16 a 19 h.
Durada: 12 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades).
Inscripció: del 21 de setembre al 2
d’octubre de 2017 (col·legiades) i
del 28 de setembre al 2 d’octubre de
2017 (no col·legiades).
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

CODI

14/ 17-18

Lectura crítica

Objectiu general:
Identificar les diferents fonts
documentals i la validesa i fiabilitat
que tenen.
Equip docent: Llúcia Benito.
Calendari: 5 i 19 de març de 2018 de
15,30 a 19,30 h.
Durada: 8 hores.
Nombre de participants: 14.
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 29 de gener al 12
de febrer de 2018 (col·legiades) i
del 5 al 12 de febrer de 2018 (no
col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

CODI

15/ 17-18

Parlar en públic:
comunicar per impactar
Objectiu general:
Adquirir els coneixements tècnics
necessaris per presentar una idea
de manera eficient entenent que
comunicar no només significa parlar,
sinó escoltar i transmetre.
Equip docent: Veni Fonfría.
Calendari: 19, 21, 23 i 26 de febrer
de 2018 de 10 a 14 h.
Durada: 16 hores.
Nombre de participants: 16.
Matrícula: 32 euros (col·legiades) i
96 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 4 al 18 de gener de
2018 (col·legiades) i de l’11 al 18 de
gener de 2018 (no col·legiades).
Matèria no acreditable.

CODI 16/17-18

Recomanacions
sanitàries pel viatger
Objectiu general:
Capacitar el viatger en les
recomanacions sanitàries abans,
durant i després del viatge per
garantir una millor resposta davant de
qualsevol situació de risc per a la salut.
Equip docent: Sonia Farré.
Calendari: 24, 29 i 31 de maig de
2018 de 15,30 a 19,30 h.
Durada: 12 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades).
Inscripció: del 10 al 24 d’abril de
2018 (col·legiades) i del 17 al 24
d’abril de 2018 (no col·legiades)
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

CODI

17/ 17-18

Seguretat del pacient:
gestió i millora dels
riscos de la pràctica
assistencial
Objectiu general:
Conèixer les principals estratègies
per a la gestió i millora de la
seguretat del pacient.
Equip docent: Sergi Iglesia i
Diego Moya
Calendari: 5, 7, 12, 14 i 19 de febrer
de 2018 de 15 a 19 hores.
Durada: 20 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 21 de desembre
de 2017 al 4 de gener de 2018
(col·legiades) i del 28 de desembre
de 2017 al 4 de gener de 2018 (no
col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries
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ACTIVITATS DE CUIDAR-SE
PER CUIDAR
CODI
18/ 17-18
CODI
20/ 17-18
Aprèn a cuidar-te amb Aprèn a cuidar-te
Jin Shin Jyutsu
i a cuidar amb la
Objectiu general:
relaxació
Conèixer els principis del Jin Shin

Objectiu general:

Objectiu general:

Jyutsu. Proporcionar les bases

Adquirir els coneixements teòrics i

Crear un enfocament positiu i pràctic

del coneixement del nostre cos

pràctics de les principals tècniques

posant èmfasi en la intel·ligència

energètic, mental, emocional i físic.

de relaxació obtenint els recursos i

emocional. Construir nous escenaris

Equip docent: Irene Castillo.

habilitats necessàries per controlar

en la gestió del canvi i la presa de

Calendari: 21, 28 de febrer, 7, 14 i 21

l’ansietat / estrès, integrant-los com

decisions des d’un enfocament

de març de 2018 de 16,30 a 19,30 h.

instrument infermer i d’autocura. Una

proactiu.

Durada: 15 hores.

opció més per a millorar la salut i el

Equip docent: Carme Bahima

Nombre de participants: 18.

benestar.

Calendari: 15 i 22 de febrer de 2018

Matrícula: 30 euros (col·legiades) i

Equip docent: Carolina Rebato

de 15,30 a 19,30 h.

90 euros (no col·legiades).

Calendari: 10, 17 i 24 de gener de

Durada: 8 hores.

Inscripció: del 4 al 18 de gener de

2018 de 10 a 13 h.

Nombre de participants: 20

2018 (col·legiades) i de l’11 al 18 de

Durada: 9 hores.

Matrícula: 16 euros (col·legiades) i

gener de 2018 (no col·legiades).

Nombre de participants: 20

48 euros (no col·legiades).

Material que ha de portar

Matrícula: 18 euros (col·legiades) i

Inscripció: del 2 al 16 de gener de

l’alumne/a: llapis colors.

54 euros (no col·legiades).

2018 (col·legiades) i del 9 al 16 de

Matèria no acreditable.

Inscripció: del 23 de novembre al 7

gener de 2018 (no col·legiades).

de desembre de 2017 (col·legiades)

Matèria no acreditable.

CODI
19/ 17-18
Aprèn a cuidar-te amb
la nutrició ayurvèdica

i del 30 de novembre al 7 de
desembre de 2017 (no col·legiades).
Material que ha de portar

Objectiu general:

l’alumne/a: roba còmoda i mitjons.

Adquirir els coneixements bàsics

Matèria no acreditable.

per mantenir la salut i prevenir la
malaltia.
Equip docent: Elena Saura.
Calendari: 8, 15, 22 i 29 de novembre
de 2017 de 15,45 a 19,45 h.
Durada: 16 hores.
Nombre de participants: 30.
Matrícula: 32 euros (col·legiades) i
96 euros (no col·legiades).
Inscripció: del 20 de setembre al 4
d’octubre de 2017 (col·legiades) i
del 27 de setembre al 4 d’octubre de
2017 (no col·legiades).
Matèria no acreditable.
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CODI
21/ 17-18
Canvi positiu:
7 claus innovadores
per fer el salt
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Objectiu general:

CODI
23/ 17-18
Programació Neuro
Lingüística contra
l’estrès laboral

Comprendre com els nostres patrons

Objectiu general:

lingüístics determinen la nostra

Aprendre a utilitzar les eines que

manera d’actuar.

ofereix la Programació Neuro

Equip docent: Fabiola Dapena.

Lingüística (PNL) per reduir l’estrès

Calendari: 9, 10, 17, 23 i 24 d’abril de

personal i professional.

2018 de 16,30 a 19,30.

Equip docent: Esther Garcia.

Durada: 15 hores.

Calendari: 10, 17 i 24 d’abril de 2018

Nombre de participants: 20.

de 15,45 a 19,45 h.

Matrícula: 30 euros (col·legiades) i

Durada: 12 hores.

90 euros (no col·legiades).

Nombre de participants: 20.

Inscripció: del 23 de febrer al 9 de

Matrícula: 24 euros (col·legiades) i

març de 2018 (col·legiades) i del 2 al

72 euros (no col·legiades).

9 de març de 2018 (no col·legiades).

Inscripció: del 26 de febrer al 12

Matèria no acreditable.

de març de 2018 (col·legiades) i

CODI
22/ 17-18
El poder del
llenguatge

del 5 al 12 de març de 2018 (no
col·legiades).
Material que ha de portar
l’alumne/a: roba còmoda.
Matèria no acreditable.

Programa de formació del COIB 2017-18
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ACTIVITATS FORMATIVES EN L’ÀMBIT DE
L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I COMUNITÀRIA
CODI
24/ 17-18
Alimentació i
nutrició en al·lèrgies
alimentàries i
celiaquia
Objectiu general:
Conèixer l’alimentació i la nutrició
oral més adequada per a persones
amb malaltia celíaca i amb les
al·lèrgies alimentàries més freqüents
en l’actualitat.
Equip docent: Marta Anguera, Noemí
Cuenca, Núria Fabrellas i Cristina
Soldevilla.
Calendari: 19 i 26 d’abril de 2018 de
9,30 a 13,30 h.
Durada: 8 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades).
Inscripció: del 5 al 16 de març de
2018 (col·legiades) i del 12 al 16 de
març de 2018 (no col·legiades).
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

CODI
25/ 17-18
Avaluació
d’intervencions de
salut comunitària
Objectiu general:
Actualitzar les habilitats i
coneixements per avaluar
intervencions de salut comunitària.
Equip docent: Elia Díez i Anna Pérez
Calendari: 22 de gener de 2018 de
9,30 a 13,30 h.
Durada: 4 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 8 euros (col·legiades) i 24
euros (no col·legiades).
Inscripció: del 4 al 15 de desembre
de 2017 (col·legiades) i de l’11
al 15 de desembre de 2017 (no
col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries
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CODI
26/ 17-18
Consell contraceptiu
a l’àmbit comunitari
Objectiu general:
Incorporar els coneixements
actualitzats sobre el consell
contraceptiu a l’àmbit comunitari i
adquirir habilitats per aplicar aquesta
perspectiva en el camp professional.
Equip docent: Elia Díez, Lluïsa
Estruga i Laia Nebot
Calendari: 24 d’octubre de 2017 de
16 a 18 h.
Durada: 2 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 4 euros (col·legiades) i 12
euros (no col·legiades).
Inscripció: del 6 al 20 de setembre
de 2017 (col·legiades) i del 13
al 20 de setembre de 2017 (no
col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

CODI
27/ 17-18
Control i seguiment
de persones amb
malaltia arterial
perifèrica
Objectiu general:
Adquirir els coneixements necessaris
per prevenir, diagnosticar i tenir un
bon control del coneixement de la
malaltia arterial perifèrica per part de
les infermeres.
Equip docent: Jovita Roda.
Calendari: 27 de novembre de 2017
de 15,45 a 19,45 h.
Durada: 4 hores.
Nombre de participants: 15.
Matrícula: 8 euros (col·legiades) i 24
euros (no col·legiades).
Inscripció: del 13 al 27 d’octubre
de 2017 (col·legiades) i del 20 al 27
d’octubre de 2017 (no col·legiades).
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

CODI
28/ 17-18
Determinants socials
de la salut i equitat:
dels conceptes a la
pràctica
Objectiu general:
Incorporar els coneixements
actualitzats sobre els determinants
socials de la salut i l’equitat en salut i
adquirir habilitats per aplicar aquesta
perspectiva en el camp professional.
Equip docent: Ferran Daban i
Elia Díez
Calendari: 21 de novembre de 2017
de 16 a 18 hores.
Durada: 2 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 4 euros (col·legiades) i 12
euros (no col·legiades)
Inscripció: del 4 al 18 d’octubre de
2017 (col·legiades) i de l’11 al 18
d’octubre de 2017 (no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

CODI
29/ 17-18
Gestió emocional i
adaptació al canvi a
l’atenció primària

Objectiu general:
Adquirir eines per millorar
l’atenció a les persones ateses que
necessitin desenvolupar recursos
d’afrontament del dia a dia per
millorar la simptomatologia ansiósdepressiva psíquica i somàtica abans
que es converteixi en malaltia.
Equip docent: Alba Maria Campos
Calendari: 15, 22 i 29 de novembre
de 2017 de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 12 hores.
Nombre de participants: 15.
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 26 de setembre al 10
d’octubre de 2017 (col·legiades) i
del 3 al 10 d’octubre de 2017 (no
col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

CODI
30/ 17-18
Gestió infermera de
la demanda (GID):
aspectes normatius,
valoració infermera i
tècniques bàsiques
d’exploració per al
diagnòstic infermer

Objectiu general:
Gestionar els motius de consulta de
les persones adscrites a la infermera
d’atenció primària.
Equip docent: Alba Brugués, Marta
Calabia, Miquel Álvarez, Núria Cuxart,
Glòria Jodar, Enric Mateo i Francisca
Pavón.
Calendari:
Opció A: 12, 14 i 19 de desembre de
2017 de 9,15 a 15,15 h.
Inscripció: del 30 d’octubre al 10 de
novembre de 2017 (col·legiades) i
del 6 al 10 de novembre de 2017 (no
col·legiades).
Codi: 30A/17-18
Lloc: a la seu del COIB
Opció B: 5, 10 i 12 d’abril de 2018 de
9,15 a 15,15 h.
Inscripció: del 19 de febrer al 2 de
març de 2018 (col·legiades) i del 26
de febrer al 2 de març de 2018 (no
col·legiades).
Codi: 30B/17-18
Lloc: a la seu del COIB
Opció C: 28 de setembre, 3 i 5
d’octubre de 2017 de 9,15 a 15,15 h.
Inscripció: del 4 al 15 de setembre
de 2017 (col·legiades) i de l’11 al 15
de setembre de 2017
(no col·legiades).
Codi: 30C/17-18
Lloc: c/ Balmes, 172. Barcelona
Opció D: 22, 27 de febrer i 1 de març
de 2018 de 9,15 a 15,15 h.
Inscripció: del 8 al 19 de gener de
2018 (col·legiades) i del 15 al 19 de
gener de 2018 (no col·legiades).
Codi: 30D/17-18
Lloc: c/ Balmes, 172. Barcelona
Durada: 18 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 52 euros (col·legiades) i
156 euros (no col·legiades)
Material que ha de portar
l’alumne/a: fonendoscopi i
roba còmoda
Curs en col·laboració amb
l’Associació Catalana d’Infermeria
Familiar i Comunitària de
Catalunya (AIFICC)
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

CODI
31/ 17-18
Vacunes en l’adult
Objectiu general:
Actualitzar i millorar els
coneixements i habilitats dels
professionals de la salut en el
camp de les vacunes per millorar
la pràctica vacunal i augmentar la
seguretat i qualitat de l’assistència.
Equip docent: Sílvia Bernàrdez i
Josep de la Flor
Calendari: 15, 16 i 17 de gener de
2018 de 15,45 a 19,45 h.
Durada: 12 hores.
Nombre de participants: 25.
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 30 de novembre al 14
de desembre de 2017 (col·legiades) i
del 7 al 14 de desembre de 2017
(no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

CODI
32/ 17-18
La mort i el morir:
afrontament
des d’infermeria
comunitària

CODI
33/ 17-18
Intervenció
comunitària a la
pràctica: l’exemple de
Salut als Barris
Objectiu general:
Conèixer que és i com s’estructura
la intervenció comunitària seguint
l’exemple del programa Salut als
Barris
Equip docent: Ferran Daban i
Elia Díez
Calendari: 28 de novembre de 2017
de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 4 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 8 euros (col·legiades) i 24
euros (no col·legiades)
Inscripció: del 13 al 27 d’octubre
de 2017 (col·legiades) i del 20 al 27
d’octubre de 2017 (no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Objectiu general:
Desenvolupar estratègies
d’intervenció davant el malalt
pal·liatiu oncològic i no oncològic,
donant especial rellevància a com
la infermera es confronta davant
del procés de morir. Incrementar
coneixements en el maneig
del malalt pal·liatiu. Analitzar la
influència dels valors culturals en la
tasca assistencial amb la finalitat de
sensibilitzar als professionals de la
salut vers la situació de final de vida.
Equip docent: Juan Pablo Zamorano
Calendari: 18 i 25 d’octubre de 2017
de 9,15 a 13,15 h.
Durada: 8 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 4 al 15 de setembre
de 2017 (col·legiades) i de l’11
al 15 de setembre de 2017 (no
col·legiades).
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

Programa de formació del COIB 2017-18
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ACTIVITATS FORMATIVES EN L’ÀMBIT DE
LA COOPERACIÓ
CODI
34/ 17-18
Nutrició en situacions
de crisi
Objectiu general:
Donar a conèixer les eines i conceptes
bàsics en nutrició que es pot trobar
en una primera missió de cooperació
internacional el professional de la
salut.
Equip docent: Marta Ayats.
Calendari: 13, 15 i 20 de març de
2018. De 15 a 19 h.
Durada: 12 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 30 de gener al 13
de febrer de 2018 (col·legiades) i
del 6 al 13 de febrer de 2018 (no
col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

CODI
35/ 17-18
Gestió de respostes
a emergències
humanitàries

Objectiu general:
Conèixer els aspectes més
significatius de la salut de projectes
de resposta a emergències
humanitàries, l’epidemiologia en
general, fent èmfasi a les situacions
de desastre.
Equip docent: Nines Lima, Núria
Pagès, David Querol, Núria Salse, i
Marc Salvadó
Calendari: 9, 16, 23, 30 de maig i 6 de
juny de 2018 de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 20 hores.
Nombre de participants: 25.
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 21 de març al 4
d’abril de 2018 (col·legiades) i del
28 de març al 4 d’abril de 2018 (no
col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

10

Programa de formació del COIB 2017-18

CODI
36/ 17-18
Immobilitzacions,
embenats i
tècniques de sutura
per a infermeres
cooperants
Objectiu general:
Avaluar i establir pautes per
immobilitzar sutures.
Equip docent: Joan Maria Estrada i
Manel Tomàs.
Calendari: 5, 12, 19, 26 d’abril, 3 i 10
de maig de 2018 de 15,30 a 19,30 h.
Durada: 24 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 56 euros (col·legiades) i
168 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 19 de febrer al 5 de
març de 2018 (col·legiades) i del 26
de febrer al 5 de març de 2018
(no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

CODI
37/ 17-18
Enfocament marc
lògic: aplicació
en projectes de
cooperació en salut
Objectiu general:
Treballar els conceptes i les eines
bàsiques de l’enfocament del marc
lògic per a adoptar una bona gestió
de projectes de cooperació al
desenvolupament en l’àmbit de la
salut.
Equip docent: Andrea MartínezBorso.
Calendari: 6 i 13 de novembre de
2017 de 15,30 a 19,30 h.
Durada: 8 hores.
Nombre de participants: 30.
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 22 de setembre al 6
d’octubre de 2017 (col·legiades) i
del 29 de setembre al 6 d’octubre de
2017 (no col·legiades).
Material que ha de portar
l’alumne/a: tisores i retoladors de
colors.
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

ACTIVITATS FORMATIVES EN L’ÀMBIT DE
LA GENT GRAN
CODI
38/ 17-18
Alimentació per a la
gent gran		
Objectiu general:
Assumir la importància que té
l’alimentació en la qualitat de vida,
el benestar social i la prevenció
i pal·liació de les malalties de la
persona gran.
Equip docent: Marta Anguera , Núria
Fabrellas i Noemi Cuenca.
Calendari: 9 i 16 de novembre de
2017 de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 8 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 25 de setembre al
9 d’octubre de 2017 (col·legiades)
i del 2 al 9 d’octubre de 2017 (no
col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

CODI
39/ 17-18
Atenció centrada
en la persona:
Psicogeriatria

CODI
40/ 17-18
Atenció de les úlceres
per pressió i altres
ferides cròniques
Objectiu general:
Millorar els coneixements, les
bases científiques i les capacitats
necessàries per establir un pla
d’atenció integral en la cura de les
úlceres per pressió i d’altres ferides
cròniques.
Equip docent: Alberto Guerrero i
Justo Rueda
Calendari: 15, 17, 22, 24, 29 i 31 de
gener de 2018 de 15,30 a 19,30 h.
Durada: 24 hores.
Nombre de participants: 30.
Matrícula: 48 euros (col·legiades) i
144 euros (no col·legiades)
Inscripció: de l’1 al 15 de desembre
de 2017 (col·legiades) i del 8 al 15 de
desembre de 2017 (no col·legiades).
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

CODI
41/ 17-18
Cures infermeres
en persones amb
trastorns cognitius i
conductuals
Objectiu general:
Aprofundir en el coneixement, la
detecció i els possibles tractaments
i/o actituds per millorar l’atenció
de les persones amb patologies
psiquiàtriques (alteracions cognitives
i trastorns de conducta).
Equip docent: Jesús Portos.
Calendari: 10 d’abril de 2018 de
14,45 a 19,45 h.
Durada: 5 hores.
Nombre de participants: 30.
Matrícula: 10 euros (col·legiades) i
30 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 23 de febrer al 9 de
març de 2018 (col·legiades) i del 2 al
9 de març de 2018 (no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

Objectiu general
Empoderar a l’usuari geriàtric o
psicogeriàtric en consonància amb
les seves preferències de vida.
Equip docent: Jesús Portos
Calendari: 20, 27 de febrer i 6 de
març de 2018 de 14,45 a 19,45 h.
Durada: 15 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 30 euros (col·legiades) i
90 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 4 al 19 de gener de
2018 (col·legiades) i de l’11 al 19 de
gener de 2018 (no col·legiades).
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries
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CODI
42/ 17-18
Cures pal·liatives en
geriatria
Objectiu general:
Completar i millorar la formació dels
professionals de diferents àmbits, en
l’atenció del pacient geriàtric en el
camp de les cures pal·liatives.
Equip docent: Lorena Rodríguez.
Calendari: 14, 15, 16, 17 i 18 de maig
de 2018 de 16 a 19,45 h llevat del dia
18 de maig que serà de 9,30 a 14,30 h.
Durada: 20 hores.
Nombre de participants: 15.
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 30 de març al 13
d’abril de 2018 (col·legiades) i
del 6 al 13 d’abril de 2018
(no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

CODI
43/ 17-18
Detecció, diagnòstic
i tractament de la
disfàgia orofaríngia
Objectiu general:
Millorar i sistematitzar l’atenció de les
persones amb disfàgia orofaríngia
Equip docent: Olga Soteras.
Calendari: 20 de novembre de 2017
de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 4 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 8 euros (col·legiades) i 24
euros (no col·legiades)
Inscripció: del 6 al 20 d’octubre de
2017 (col·legiades) i del 13 al 20
d’octubre (no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.
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CODI
44/ 17-18
CODI
46/ 17-18
Diagnòstics infermers Espiritualitat al final
en l’àmbit de
de la vida
Objectiu general:
l’atenció a la gent
Apropar-se amb la dimensió espiritual
gran
Objectiu general:
Aprofundir en l’elaboració dels
diagnòstics infermers més freqüents
en l’atenció a la gent gran en l’àmbit
residencial.
Equip docent: Francisca Pérez.
Calendari: 19 i 20 d’octubre de 2017
de 10,00 a 13,30 h.
Durada: 7 hores.
Nombre de participants: 14.
Matrícula: 14 euros (col·legiades) i
42 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 5 al 19 de setembre
de 2017 (col·legiades) i del 12 al 19
de setembre de 2017
(no col·legiades).
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

CODI
45/ 17-18
Demència: millorar
l’atenció a la persona
i la seva família
Objectiu general
Millorar els coneixements en el
maneig de la demència.
Equip docent: Matilde Barneto,
Montse Casellas i Teia Romero.
Calendari: 18, 25 d’octubre, 15, 29 de
novembre i 13 de desembre de 2017
de 15,45 a 19,45 h.
Durada: 20 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 4 al 18 de setembre
de 2017 (col·legiades) i de l’11 al 18
de setembre de 2017
(no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

de la persona amb malaltia avançada
i al final de la vida.
Equip docent: Maria Rufino
Calendari: 27 de febrer de 2018. De
9,30 a 13,30 h.
Durada: 4 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 8 euros (col·legiades) i 24
euros (no col·legiades)
Inscripció: del 12 al 26 de gener de
2018 (col·legiades) i del 19 al 26 de
gener de 2018 (no col·legiades).
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

CODI
47/ 17-18
Sensibilització
Libera-care
Objectiu general:
Sensibilitzar als professionals de la
salut sobre l’ús de les contencions en
la cura dels pacients.
Equip docent: Jessica Zamora
Calendari: 5 de febrer de 2018. De 10
a 13 h.
Durada: 3 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 6 euros (col·legiades) i 18
euros (no col·legiades)
Inscripció: del 20 de desembre
de 2017 al 3 de gener de 2018
(col·legiades) i del 27 de desembre
de 2017 al 3 de gener de 2018
(no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

CODI
48/ 17-18
Símptomes
psicològics i
conductuals en la
demència
Objectiu general:
Adquirir coneixements bàsics
en l’abordatge dels símptomes
psicològics i conductuals en la
demència (SPCD) en persones amb
demència.
Equip docent: Matilde Barneto i
Montse Casellas.
Calendari: 10 de gener de 2018 de
15,45 a 19,45 h.
Durada: 4 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 8 euros (col·legiades) i 24
euros (no col·legiades)
Inscripció: del 24 de novembre al 8
de desembre de 2017 (col·legiades) i
de l’1 de novembre al 8 de desembre
de 2017 (no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

CODI
49/ 17-18
Síndromes
geriàtriques
Objectiu general:
Adquirir o millorar els coneixements
sobre els síndromes geriàtrics.
Equip docent: Mireia Filip i
Miquel Perea
Calendari: 23, 29 de maig, 6 i 12 de
juny de 2018 de16 a 19 h.
Durada: 12 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 9 al 23 d’abril de 2018
(col·legiades) i del 16 al 23 d’abril de
2018 (no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

ACTIVITATS FORMATIVES
PER A LLEVADORES
CODI
50 /17 -18
Alimentació,
suplements naturals
i biològics per a la
gestació i la lactància
Objectiu general:
Adquirir els coneixements bàsics
per donar suport i consell sobre
l’alimentació natural i suplements
naturals davant de possibles
alteracions en la gestació i la
lactància.
Equip docent: Irene César.
Calendari: 8 de març de 2018 de 9,30
a 13,30 i de 15,00 a 19,00 h.
Durada: 8 hores.
Nombre de participants: 25.
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 25 de gener al 8
de febrer de 2018 (col·legiades)
i de l’1 al 8 de febrer de 2018 (no
col·legiades).
*Adreçat també a infermeres.
Matèria no acreditable.

CODI
51/ 17-18
Anàlisi i pràctica de la
gimnàstica postpart
com a mesura de
prevenció de les
disfuncions del sòl
pèlvic
Objectiu general:
Conèixer les bases per a un correcte
disseny del treball muscular del sòl
pèlvic.
Equip docent: M. José García.
Calendari: 11 i 18 de maig de 2018
de 9,30 a 14,30 h.
Durada: 10 hores.
Nombre de participants: 25.
Matrícula: 30 euros (col·legiades) i
90 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 28 de març a l’11
d’abril de 2018 (col·legiades) i del 4 a
l’11 d’abril de 2018 (no col·legiades).
Material que ha de portar
l’alumne/a: roba còmoda (tipus xandall).

* També adreçat a LLIRS de segon
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

CODI
52/ 17-18
Atenció a la dona
amb simptomatologia
vulvovaginal
Objectiu general:
Adquirir nous coneixements,
habilitats i actituds davant la dona
amb simptomatologia vulvovaginal.
Equip docent: Montserrat Cararach,
M. Eulàlia Fernández, Susanna García,
Lluís Giné, Àngels Llamas, Lola Martí,
Luis M. Puig, Anna Rull.
Calendari: 12 i 19 de desembre de
2017 de 9,30 a 14,30 h.
Durada: 10 hores.
Nombre de participants: 15.
Matrícula: 20 euros (col·legiades) i
60 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 26 d’octubre al 9 de
novembre de 2017 (col·legiades) i
del 2 al 9 de novembre de 2017 (no
col·legiades).
*Adreçat també a infermeres.
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

CODI
53/ 17-18
Atenció a la parella
amb problemes
d’esterilitat i fertilitat
Objecral:
Adquirir els coneixements bàsics
sobre els problemes de fertilitat i el
maneig infermer en les tècniques
de reproducció assistida i davant les
possibles complicacions.
Equip docent: Anna Blazquez, Clara
Colomé, Mercè Durban, M. Jesús
López, Daniel Mataró, Mireia Perul,
Cristina Trilla, Laura Venereo.
Calendari: 6, 13 i 20 de febrer de
2018 de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 12 hores.
Nombre de participants: 20.
Programa de formació del COIB 2017-18
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Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 18 al 29 de desembre
de 2017 (col·legiades) i del 25
al 29 de desembre de 2017 (no
col·legiades).
*Adreçat també a infermeres.
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

CODI
54/ 17-18
Bones pràctiques
en l’alletament
matern
Objectiu general:
Millorar els coneixements i les
habilitats de les infermeres en
relació amb l’alletament matern per
tal de poder donar un suport més
competent a les dones ateses tant als
centres d’atenció primària com als
hospitals.
Equip docent: Montserrat Bayego,
Marta Calveiro, Esther Crespo, Susana
Fernández, Susanna García, Analía
Gómez, Sílvia Maya, Luís Ruíz.
Calendari: 22 i 29 de gener de 2018
de 9,30 a 13,30 i de 15,30 a 19,30 h.
Durada: 16 hores.
Nombre de participants: 25.
Matrícula: 32 euros (col·legiades) i 96
euros (no col·legiades).
Inscripció: del 5 al 19 de desembre
de 2017 (col·legiades) i del 12
al 19 de desembre de 2017 (no
col·legiades).
*Adreçat també a infermeres.
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

CODI
55/ 17-18
Esferodinàmia per a
la gestant
Objectiu general:
Donar a la llevadora més eines per
poder acompanyar la dona durant el
procés de gestació i en el moment del
part.
Equip docent: M. José García.
Calendari: 26 de gener, 2 i 9 de febrer
de 2018 de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 12 hores.
Nombre de participants: 16.
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades)
14
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Inscripció: de l’11 al 22 de desembre
de 2017 (col·legiades) i del 18
al 22 de desembre de 2017 (no
col·legiades).
Material que ha de portar
l’alumne/a: roba còmoda i mitjons.
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries.

CODI
56/ 17-18
Introducció a la
sinologia: atenció
en la prevenció de
patologia mamària
Objectiu general:
Millorar els coneixements per fer una
adequada atenció en la prevenció de
la patologia mamària.
Equip docent: Carme Blanes, Anna
M. Lou, Maite Moreno, Maribel Pons.
Calendari: 28 de febrer i 7 de març de
2018 de 15,30 a 19,30 h.
Durada: 8 hores.
Nombre de participants: 15.
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 15 al 26 de gener de
2018 (col·legiades) i del 22 al 26 de
gener de 2018 (no col·legiades).
*Adreçat també a infermeres.
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries.

CODI
57/ 17-18
Mètode de
condicionament
general i pèlvic a
l’aigua (AIPAP)

Objectiu general:
Desenvolupar un nou sistema de
preparació al part dins l’aigua. Formar
les noves LLIR en les tècniques
més actuals de preparació al part.
Actualitzar les llevadores sobre les
tècniques més actuals de preparació
al part.
Equip docent: Félix Jiménez.
Calendari: 17 i 18 de febrer de 2018.
El 17 de febrer de 9 a 20 hores i el 18
de febrer de 9 a 13 h.
Durada: 50 hores (15 presencials i 35
de treball personal a casa on-line).
Nombre de participants: 30.
Lloc: Club Natació Sant Andreu.
Rambla Fabra i Puig, 47. Barcelona.
Matrícula: 30 euros (col·legiades) i
90 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 3 al 17 de gener de
2018 (col·legiades) i del 10 al 17 de

gener de 2018 (no col·legiades).
Material que ha de portar l’alumne/a:
banyador, casquet de bany, xancles i
tovallola.
* També adreçat a LLIRS de segon
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries.

CODI
58/ 17-18
Lesions Perineals
d’origen obstètric:
prevenció,
diagnòstic, reparació i
rehabilitació
Objectiu general:
Adquirir el coneixement teòric i
pràctic per identificar les estructures
perineals lesionades en un part,
reparar-les i recuperar la seva
funcionalitat.
Equip docent: Rosa Cabedo,
Concepció de la Fuente, Margarita
Manresa i Ana Pereda.
Calendari: 28 de maig i 4 de juny de
2018. El 28 de maig de 9,30 a 13,30
h i de 14,30 a 18,30 h i el 4 de juny de
14,45 a 19,45 h.
Durada: 13 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 26 euros (col·legiades) i
78 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 6 al 20 d’abril de 2018
(col·legiades) i del 13 al 20 d’abril de
2018 (no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

ACTIVITATS FORMATIVES EN L’ÀMBIT
MEDICOQUIRÚRGIC
CODI
59/ 17-18
Anestèsia en
infermeria (bàsic)
Objectiu general:
Adquirir els coneixements bàsics per
iniciar-se en l’àmbit de la Infermeria
d’anestèsia, reanimació i dolor.
Equip docent Rosa Bayot.
Calendari: 10, 17, 31 de gener, 7, 14 i
21 de febrer de 2018 de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 24 hores.
Nombre de participants: 30.
Matrícula: 48 euros (col·legiades) i
144 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 23 de novembre al 7
de desembre de 2017 (col·legiades)
i del 30 de novembre al 7 de
desembre de 2017 (no col·legiades).
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries.

CODI
60/ 17-18
Atenció al pacient
cremat en l’àmbit
de l’emergència i
l’atenció primària
Objectiu general:
Identificar els aspectes relatius a la
valoració i cura de les cremades,
com a ferides especials.
Equip docent: Josep M. Petit i
Xavier Teixidó.
Calendari: 28, 30 de novembre, 5, 12,
14 i 19 de desembre de 2017 de 9,30
a 13,30 h.
Durada: 24 hores.
Nombre de participants: 25.
Matrícula: 48 euros (col·legiades) i
144 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 10 al 24 d’octubre
de 2017 (col·legiades) i del 17 al 24
d’octubre de 2017 (no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

CODI
61/ 17-18
Atenció integral
urgent al malalt
traumàtic
Objectiu general:
Adquirir els coneixements generals
i específics dels diferents tipus de
traumatismes.
Equip docent: Yolanda de Toro
Calendari: 15, 18, 22, 24 i 26 de gener
de 2018 de 9,30 a 14,30 h, llevat del
dia 26 de gener que serà de 9,30 a
12,30 h.
Durada: 23 hores.
Nombre de participants: 25.
Matrícula: 46 euros (col·legiades) i
138 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 29 de novembre al 13
de desembre de 2017 (col·legiades) i
del 6 al 13 de desembre de 2017
(no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

CODI
62/ 17-18
Atenció urgent al
malalt amb dolor
toràcic i insuficiència
cardíaca (Síndrome
coronària aguda)

CODI
63/ 17-18
Convivint amb el
VIH: de quina manera
hem anat avançant?
Reptes de futur
Objectiu general:
Involucrar, capacitar i formar a les
infermeres en el maneig del pacient
que conviu amb VIH/Sida
Equip docent: Cristina Agustí, Ester
Artigas, Rosa Badia, Jordi Casabona,
Cristo Manuel Cruz, Adrià Curran,
Anna Fàbregas, Vicenç Falcó, Maria
Feijoo, Cinta Folch, Bibiana Planas,
Pere Soler i Núria Vives
Calendari: 15, 17, 22, 23 i 29 de gener
de 2018 de 15,30 a 19,30 h
Durada: 20 hores.
Nombre de participants: 25.
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 28 de novembre al 5
de desembre de 2017 (col·legiades) i
del 5 al 12 de desembre de 2017
(no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

Objectiu general:
Adquirir i interioritzar tots els
coneixements necessaris per poder
fer una assistència d’alta qualitat als
usuaris que presentin dolor toràcic,
cardiopatia isquèmica i/o síndrome
coronària aguda.
Equip docent: Yolanda de Toro.
Calendari: 19, 23, 30 d’octubre, 3 i 9 de
novembre de 2017 de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 20 hores.
Nombre de participants: 25.
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 5 al 19 de setembre
2017 (col·legiades) i del 12 al 19 de
setembre de 2017 (no col·legiades).
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries.
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CODI
64/ 17-18
Cures en persones
amb ferides
Objectiu general:
Aprofundir en el coneixement i
maneig de tot tipus de ferides i sobre
les noves tècniques i materials de
cura disponibles per tal de poder
oferir una millor qualitat assistencial
als usuaris.
Equip docent: Josep Maria Petit i
Xavier Teixidó.
Calendari: 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 de
gener i 1 de febrer de 2018. De 15,45
a 19,45 h.
Durada: 32 hores.
Nombre de participants: 25.
Matrícula: 64 euros (col·legiades) i
192 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 24 de novembre al 8
de desembre de 2017 (col·legiades) i
de l’1 al 8 de desembre de 2017
(no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

CODI
65/ 17-18
Embenats funcionals
Objectiu general:
Capacitar per desenvolupar les
habilitats tècniques per fer els
embenats en funció dels moviments i
la biomecànica.
Equip docent: Toni Bové.
Calendari: 19 i 26 de febrer de 2018.
De 10 a 14 h.
Durada: 8 hores.
Nombre de participants: 24.
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 4 al 18 de gener 2018
(col·legiades) i de l’11 al 18 de gener
de 2018 (no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.
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CODI
66/ 17-18
Hipertensió arterial
i risc cardiovascular
per infermeria
Objectiu general:
Incorporar a les infermeres i infermers
un enfocament homogeni i actualitzat
sobre hipertensió i risc cardiovascular
que faciliti les seves actuacions per
a la prevenció cardiovascular en la
pràctica clínica diària.
Equip docent: Pietat Arias i
Dolors Estrada.
Calendari: 30 i 31 d’octubre de 2017
de 15,45 a 19,45 h.
Durada: 8 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 14 al 28 de setembre
de 2017 (col·legiades) i del 21 al 28
de setembre de 2016
(no col·legiades).
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries.

CODI
67/ 17-18
Infeccions
hospitalàries:
prevenció i actuació
Objectiu general:
Millorar l’expertesa en l’àmbit de la
prevenció i el control de les infeccions
nosocomials.
Equip docent: Benito Almirante,
Marisa Anglès i M. Carmen Ferrer.
Calendari: 7, 14, 21, 28 de novembre i
12 de desembre de 2017. De 16 a 19 h.
Durada: 15 hores.
Nombre de participants: 25.
Matrícula: 30 euros (col·legiades) i
90 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 22 de setembre al 6
d’octubre de 2017 (col·legiades) i
del 29 de setembre al 6 d’octubre de
2017 (no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

CODI 68/17-18
Interpretació ràpida
d’Arítmies i de la
síndrome coronària
aguda i el seu
tractament clínic
estandarditzat
Objectiu general:
Interpretar correctament les arítmies,
bloqueigs, imatges d’SCASEST
i SCAEST en un 100% i realitzar
l’assistència sanitària a la perfecció.
Equip docent: Yolanda de Toro.
Calendari: 11, 13, 15, 19 i 21 de
desembre de 2017 de 9,30 a 14,30 h.
Durada: 25.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 50 euros (col·legiades) i
150 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 25 d’octubre al 8 de
novembre de 2017 (col·legiades) i
de l’1 al 8 de novembre de 2017 (no
col·legiades).
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries.

CODI
69/ 17-18
Lectura radiogràfica
avançada
Objectiu general:
Posar a l’abast les eines i els
coneixements necessaris sobre la
formació de la imatge de les diferents
exploracions diagnòstiques.
Equip docent: Jordi Galimany.
Calendari: 12, 14, 16, 20, 22, 27 de
febrer i 1 de març de 2018.
De 9,30 a 13,30 h.
Durada: 28 hores.
Nombre de participants: 25.
Matrícula: 56 euros (col·legiades) i
168 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 20 de desembre
de 2017 al 3 de gener de 2018
(col·legiades) i del 27 de desembre
de 2017al 3 de gener de 2018 (no
col·legiades).
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries.

ACTIVITATS FORMATIVES
EN L’ÀMBIT DE LA INFÀNCIA
CODI
70/ 17-18
Sutures i retirada de
punts
Objectiu general:
Ser capaç de valorar correctament
una ferida, fer-ne la seva sutura,
saber oferir la informació i les cures
necessàries a la persona atesa.
Equip docent: Josep M. Petit i
Xavier Teixidó.
Calendari: 23 d’octubre de 2017. De
9,30 a 13,30 h i de 15,30 a 19,30 h.
Durada: 8 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 32 euros (col·legiades) i
96 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 5 al 19 de setembre
de 2017 (col·legiades) i del 12
al 19 de setembre de 2017 (no
col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

CODI
71/ 17-18
Actualització en
vacunació en edat
pediàtrica
Objectiu general:
Actualitzar els coneixements en
l’àmbit de les vacunes per millorar la
praxis vacunal i augmentar la qualitat
de l’assistència.
Equip docent: Xus Galeote i
Mireia Vidal.
Calendari: 18 i 19 d’abril de 2018 de
9,15 a 13,15 h.
Durada: 8 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 5 al 16 de març de
2018 (col·legiades) i del 12 al 16 de
març de 2018 (no col·legiades).
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries.

CODI
73/ 17-18
Atenció integral
infermera a l’usuari
pediàtric amb
patologia respiratòria
Objectiu general:
Adquirir els coneixements bàsics
pel maneig, sobretot hospitalari,
de l’usuari pediàtric amb patologia
respiratòria.
Equip docent: Alejandro Bosch.
Calendari: 30, 31 de gener i 1 de
febrer de 2018 de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 12 hores.
Nombre de participants: 25.
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 14 al 28 de desembre
de 2017 (col·legiades) i del 21 al 28
de desembre de 2017
(no col·legiades).
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries.

CODI
72/ 17-18
Administració
de medicació
endovenosa a
pediatria
Objectiu general:
Unificar els criteris de preparació
i administració de medicació
endovenosa a pediatria.
Equip docent: Mar Fernández, Esther
Nuñez, Diana Sansano i Patricia
Timoneda.
Calendari: 20 i 22 de març de 2018
de 9,30 a 14,30 h.
Durada: 10 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 32 euros (col·legiades) i
96 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 6 al 20 de febrer de
2018 (col·legiades) i del 13 al 20 de
febrer de 2018 (no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.
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CODI
74/ 17-18
Embenats funcionals
en la infància i
l’adolescència:
valoració i aplicació
segons el tipus de
lesió

Objectiu general:
Assolir els coneixements per poder
realitzar una correcta valoració de
les lesions músculo-esquelètiques
més freqüents en l’àmbit de la
infermeria pediàtrica i aplicar en
cada cas l’embenat més adient en
funció de l’estadi de la lesió i de
l’edat de la persona atesa. Conèixer
els conceptes més moderns sobre
resolució dels processos inflamatoris,
així com en la regeneració dels teixit
conjuntiu per tal de poder incorporarlos a la pràctica assistencial dels
diferents participants.
Equip docent: Carlos González.
Calendari: 16, 23 i 30 de gener de
2018 de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 12 hores.
Nombre de participants: 24.
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 30 de novembre al 14
de desembre de 2017 (col·legiades) i
del 7 al 14 de desembre de 2017
(no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.
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CODI
75/ 17-18
Cures infermeres
a infants amb
cardiopaties
congènites
Objectiu general:
Adquirir els coneixements en el
maneig del nen hospitalitzat amb
cardiopaties congènites.
Equip docent: M. Carmen.
Domínguez i Marta Santaolalla.
Calendari: 6, 13 i 20 de març de 2018
de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 12 hores.
Nombre de participants: 25.
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 23 de gener al 6 de
febrer de 2018 (col·legiades) i del 30
de gener al 6 de febrer de 2018
(no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

CODI
76/ 17-18
Massatge infantil
Objectiu general:
Donar a conèixer diferents
possibilitats d’aplicació del massatge
infantil en l’exercici de la professió
infermera.
Equip docent: Montserrat Bayego.
Calendari: 11, 18, 25 de gener, 1 i 8
de febrer de 2018 de 15,30 a 19,30 h
Durada: 20 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 27 de novembre a l’11
de desembre de 2017 (col·legiades) i
del 4 a l’11 de desembre de 2017
(no col·legiades).
Material que ha de portar
l’alumne/a: una nina, si pot ser mida
nadó o més gran i preferiblement
tova.
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

CODI
77/ 17-18
Nutrició des del
naixement fins a
l’adolescència
Objectiu general
Conèixer la importància que té
l’alimentació en el desenvolupament
de la persona amb l’objectiu
d’aconseguir una alimentació
adequada a cada edat.
Equip docent: Marta Anguera,
Cristina Soldevilla i Noemi Cuenca
Calendari: 1, 8, 15, 22 de febrer i 1 de
març de 2018 de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 20 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 18 de desembre
de 2017 a l’1 de gener de 2018
(col·legiades) i del 25 de
desembre a l’1 de gener de 2018
(no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

CODI
78/ 17-18
Bullying. El paper
clau de la infermera
en la prevenció,
detecció i actuació
de l’assetjament
entre iguals
Objectiu general:
Aportar eines claus en infermera per
a la prevenció, detecció i actuació
davant l’assetjament entre iguals als
entorns educatius.
Equip docent: Ramiro-Andrés
Ortegón
Calendari: 8, 15, 22 i 29 de maig de
2018 de 16,30 a 19,30 h
Durada: 12 hores.
Nombre de participants: 25.
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 23 de març al 6 d’abril
de 2018 (col·legiades) i del 30 de
març al 6 d’abril de 2018
(no col·legiades).
Matèria no acreditable.
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ACTIVITATS FORMATIVES EN L’ÀMBIT DE
LA SALUT LABORAL
CODI
80/ 17-18
Coneixements i eines
per intervenir en
nutrició en l’àmbit
laboral

Objectiu general:
Adquirir coneixements teòrics i
pràctics en alimentació per impulsar
programes de promoció d’hàbits
alimentaris saludables dins l’àmbit
laboral.
Equip docent: Cristina Gómez.
Calendari: 7, 14, 21 i 28 de novembre
de 2017 de 16,30 i 19,30 h.
Durada: 12 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i 72
euros (no col·legiades)
Inscripció: del 19 de setembre al 3
d’octubre de 2017 (col·legiades) i
del 26 de setembre al 3 d’octubre de
2017 (no col·legiades).
Material que ha de portar l’alumne/a:
calculadora.
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries.

CODI
81/ 17-18
Electrocardiografia
bàsica dins l’examen
de salut
Objectiu general:
Es pretén donar al participant
coneixements d’electrocardiografia
amb la finalitat d’assolir la correcta
realització de l’electrocardiograma, així
com els criteris bàsics de normalitat/
anormalitat que permetin diferenciar
aquelles alteracions que poden
suposar un perill per al pacient.
Equip docent: Diego Fonfría
Calendari: 11, 16, 18, 25 i 30 d’abril de
2018 de 15,30 a 19,30 h.
Durada: 20 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 27 de febrer al 13 de
març de 2018 (col·legiades) i del 6 al
13 de març de 2018 (no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries.
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CODI
84/ 17-18
CODI
82/ 17-18
Gestió efectiva
Factors de risc
psicocials a l’empresa. d’equips
Objectiu general:
Què podem fer?
Objectius generals:
Aprofundir sobre la importància,
causes i conseqüències dels riscos
psicosocials, tant per a la salut física
i psicològica del treballador, com de
l’organització. Proporcionar pautes per
a l’avaluació i prevenció dels mateixos,
conèixer a fons els estressors laborals,
la intervenció en l’empresa i mètodes
per combatre-ho.
Equip docent: José Manuel Santos.
Calendari: 4, 11, 18, 25 d’abril i 2 de
maig de 2018 de 15,45 a 19,45 h.
Durada: 20 hores.
Nombre de participants: 25.
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 16 de febrer al 2 de
març de 2018 (col·legiades) i del 23
de febrer al 2 de març de 2018
(no col·legiades).
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries.

CODI
83/ 17-18
Gestió de les
incapacitats laborals:
temporal i permanent
Objectiu general:
Proporcionar un marc teòric i pràctic
sobre l’Institut Català d’Avaluacions
Mèdiques (ICAM).
Equip docent: Eva Segura.
Calendari: 31 d’octubre de 2017 de
15,45 a 19,45 h.
Durada: 4 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 8 euros (col·legiades) i 24
euros (no col·legiades)
Inscripció: del 14 al 28 de setembre
de 2017 (col·legiades) i del 21 al 28
de setembre de 2017
(no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries.

Aprendre el conceptes i habilitats
necessàries per gestionar equips
de persones de manera efectiva a la
vegada que es desenvolupen tots els
membres de l’equip.
Equip docent: Julio M. González
Calendari: 20, 21, 22 i 23 de
novembre de 2017 de 10 a 13 h.
Durada: 12 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 5 al 19 d’octubre de
2017 (col·legiades) i del 12 al 19
d’octubre de 2017 (no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

CODI
85/ 17-18
Iniciació i
desenvolupament
de la competència
legal i pericial per a
infermeria del treball

Objectiu general:
Es necessiten infermeres que
sàpiguen analitzar des d’un punt de
vista pericial l’activitat infermera en els
diferents sistemes en que participa:
preventiu, assistencial, formatiu,
organitzatiu,... tots ells presents en
el camp d’actuació de la infermeria
actual.
Equip docent: Esperanza Mª Alonso i
Francisco I. De la Puente.
Calendari: 19 d’octubre de 2017 de
16,30 a 19,30 i 20 d’octubre de 2017
de 9,30 a 14,30 h.
Durada: 8 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 5 al 19 de setembre
de 2017 (col·legiades) i del 12 al 19
de setembre de 2017
(no col·legiades).
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries.

CODI
87/ 17-18
Mindfulness per
fomentar hàbits
saludables i resilients

CODI
88/ 17-18
Planificació dels
primers auxilis a
l’empresa

Objectiu general:
Fomentar hàbits saludables i
resilients.
Equip docent: Berta Sindreu.
Calendari: 16, 23 i 30 de gener de
2018 de 16,30 a 19,30 h.
Durada: 9 hores.
Nombre de participants: 15.
Matrícula: 18 euros (col·legiades) i
54 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 28 de novembre al 12
de desembre de 2017 (col·legiades) i
del 5 al 12 de desembre de 2017
(no col·legiades).
Material que ha de portar
l’alumne/a: roba còmoda i abrigada
per a la 3a sessió.
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries.

Objectiu general:
Identificar les principals situacions
d’urgència sanitària en l’àmbit laboral
per saber organitzar i formar als
treballadors que hauran d’activar
el sistema d’emergència i donar
l’atenció sanitària adequada.
Equip docent: Joan Mirabent.
Calendari: 1, 8, 15 i 22 de febrer de
2018 de 16,45 a 19,45 h.
Durada: 12 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 18 al 29 de desembre
de 2017 (col·legiades) i del 25 al 29
de desembre de 2017
(no col·legiades).
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries.

CODI
86/ 17-18
Lesions musculoesquelètiques
més freqüents a
l’àmbit laboral
Objectiu general:
Assolir coneixements bàsics en la
prevenció, tractament i recuperació
de les lesions musculoesquelètiques
més freqüents a l’àmbit laboral.
Equip docent: Florentí González.
Calendari: 14 i 16 de novembre de
2017 de 15,45 a 19,45 h.
Durada: 8 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 29 de setembre al 13
d’octubre de 2017 (col·legiades)
i del 6 al 13 d’octubre de 2017
(no col·legiades).
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries.
Programa de formació del COIB 2017-18
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ACTIVITATS FORMATIVES EN L’ÀMBIT DE
SALUT MENTAL
CODI
89/ 17-18
Actualització en
noves dependències
Objectiu general:
Adquirir els coneixements i habilitats
infermeres per a la prevenció,
detecció i tractament de les noves
dependències en els diversos àmbits
d’atenció.
Equip docent: Lidia Sánchez i
Anna Lamban.
Calendari: 25 d’octubre de 2017 de
15,45 a 19,45 h.
Durada: 4 hores.
Nombre de participants: 25.
Matrícula: 8 euros (col·legiades) i 24
euros (no col·legiades)
Inscripció: de l’11 al 25 de setembre
de 2017 (col·legiades) i del 18 al 25
de setembre de 2017
(no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.
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CODI
90/ 17-18
Com dissenyar un
programa d’educació
per a la salut dirigit
a persones amb
trastorn mental
Objectiu general:
Conèixer la metodologia emprada
per dissenyar un programa de salut
dirigit a les persones amb trastorn
mental.
Equip docent: Mercè Prat
Calendari: 16 i 18 de gener de 2018
de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 8 hores.
Nombre de participants: 25.
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 29 de novembre al 13
de desembre de 2017 (col·legiades) i
del 6 al 13 de desembre de 2017
(no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

CODI
91/ 17-18
Depressió i suïcidi:
prevenció, detecció i
maneig
Objectiu general:
Adquirir coneixements i incorporar
les eines per millorar l’atenció
infermera als pacients amb risc
suïcida i trastorns afectius amb
simptomatologia depressiva.
Equip docent: Nerea Jauregui.
Calendari: 25 de gener i 1 de febrer
de 2018 de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 8 hores.
Nombre de participants: 25.
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 7 al 22 de desembre
de 2017 (col·legiades) i del 14 al 22
de desembre de 2017
(no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

CODI
92/ 17-18
Entrevista
motivacional i hàbits
de vida
Objectiu general:
Formar als participants en els principis
teòrics i en l’aplicació pràctica
de les tècniques de l’entrevista
motivacional.
Equip docent: María Montoro.
Calendari: 12 i 19 de desembre de
2017 de 15,30 a 19,30 h.
Durada: 8 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 27 d’octubre al 10 de
novembre de 2017 (col·legiades) i
del 3 al 10 de novembre de 2017
(no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

CODI
93/ 17-18
Estratègies per
abordar el Trastorn
de dèficit d’atenció i
hiperactivitat (TDAH)

CODI
94/ 17-18
Formació bàsica en
trastorn de l’espectre
de l’autisme per a
infermeres
Objectiu general:
Proporcionar educació del trastorn i
estratègies d’abordatge a les diferents
etapes de la vida.
Equip docent: Antonia Bretones i
Diego Pérez.
Calendari: 23, 24, 30 i 31 d’octubre
de 2017 de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 16 hores.
Nombre de participants: 25.
Matrícula: 32 euros (col·legiades) i
96 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 6 al 20 de setembre
de 2017 (col·legiades) i del 13 al 20
de setembre de 2017
(no col·legiades).
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries.

CODI
95/ 17-18
Intervenció infermera
en la prevenció i
tractament dels
trastorns de la
conducta alimentària
Objectiu general:
Adquirir els coneixements i habilitats
bàsics per a la prevenció, detecció,
tractament i maneig dels pacients
amb un trastorns de la conducta
alimentària (TCA).
Equip docent: Lola Domene.
Calendari: 13 i 15 de març de 2018
de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 8 hores.
Nombre de participants: 25.
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 30 de gener al 13 de
febrer de 2018 (col·legiades) i del 6
al 13 de febrer de 2018
(no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

Objectiu general:
Aprendre les particularitats del
Trastorn per dèficit d’atenció i
hiperactivitat (TDAH). Conèixer quina
és l’aportació infermera en nens i
adolescents afectats d’un TDAH.
Equip docent: Mª Carmen Naranjo i
Diego Pérez.
Calendari: 22, 24 i 29 de gener de
2018 de 15,30 a 19,30 h.
Durada: 12 hores.
Nombre de participants: 25.
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 7 al 21 de desembre
de 2017 (col·legiades) i del 14 al 21
de desembre de 2017
(no col·legiades).
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries.
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ACTIVITATS FORMATIVES EN L’ÀMBIT DE
TERÀPIES NATURALS I COMPLEMENTÀRIES
CODI
96/ 17-18
Aprendre a gestionar
l’estrès amb la
sofrologia.
Nivell bàsic
Objectiu general:
Donar a conèixer el mètode utilitzat
per la sofrologia. Aportar eines
psicofísiques per aplicar-lo de manera
preventiva i terapèutica en l’àmbit
professional, perquè pugui ser aplicat
en les cures infermeres dirigides als
usuaris.
Equip docent: Rosa Cabello.
Calendari: 1, 6, 8, 13 i 15 de març de
2018 de 9,30 a 13,30 h
Durada: 20 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 18 de gener a l’1 de
febrer de 2018 (col·legiades) i del 25
de gener a l’1 de febrer de 2018
(no col·legiades).
Matèria no acreditable.

CODI
97/ 17-18
Drenatge limfàtic
Objectiu general:
Dotar d’una estratègia i habilitat
sobre el drenatge per millorar la
competència personal en l’exercici de
la professió infermera.
Equip docent: Anna Ros.
Calendari: 5, 12, 19, 26 de febrer, 5,
12 i 19 de març de 2018 de 16,30 a
19,30 h (llevat del dia 5 de febrer que
serà de 16,30 a 18,30 h).
Durada: 20 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 20 de desembre
de 2017 al 3 de gener de 2018
(col·legiades) i del 27 de desembre
de 2017 al 3 de gener de 2018
(no col·legiades).
Matèria no acreditable.
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CODI
98/ 17-18
Infermeria integrativa
des de la perspectiva
bioenergètica
i instruments
d’intervenció.
Ciència i consciència
Objectiu general:
Adquirir els coneixements teòrics
i pràctics d’una manera àmplia
i innovadora de la infermeria
integrativa, que inclou els aspectes
bioenergètics, físics i emocionals de
l’ésser humà.
Equip docent: Sandra Gómez i
Carolina Rebato
Calendari: 6, 13, 20, 27 de febrer i 6
de març de 2018 de 15,30 a 19,30 h.
Durada: 20 hores.
Nombre de participants: 25.
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 19 de desembre
de 2017 al 2 de gener de 2018
(col·legiades) i del 26 de desembre
de 2017 al 2 de gener de 2018
(no col·legiades).
Matèria no acreditable.

CODI
99/ 17-18
Iniciació a la
fitoteràpia i plantes
medicinals
Objectiu general:
Conèixer l’ús terapèutic i l’aplicació
de les plantes medicinals amb més
evidència científica.
Equip docent: Gemma Baulies i Rosa
Maria Torres.
Calendari:
Classes presencials: 4, 11, 25 d’abril,
2, 16, 23 de maig i 6 de juny de 2018
de 17,45 a 19,45 h.
Classes en línia: 18 d’abril, 9 i 30 de
maig de 2018.
Durada: 20 hores (14 presencials i 6
treball en línia).
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 16 de febrer al 2 de
març de 2018 (col·legiades) i del 23
de febrer al 2 de març de 2018 (no
col·legiades).
Matèria no acreditable.

CODI
100/ 17-18
Iniciació a la
hidroteràpia de colon
Objectiu general:
Donar a conèixer els fonaments
de la hidroteràpia de colon i la
seva aplicació en el tractament de
patologies.
Equip docent: Leonor Martín
Calendari: 17, 24, 31 de maig, 7 i 14
de juny de 2018 de 17 a 19 h.
Durada: 10 hores.
Nombre de participants: 15.
Matrícula: 20 euros (col·legiades) i
60 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 3 al 17 d’abril de 2018
(col·legiades) i del 10 al 17 d’abril de
2018 (no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

CODI
101/ 17-18
Massatge energètic
en les cures
infermeres
Objectiu general:
Donar a conèixer el massatge
energètic per a la seva aplicació en
l’àmbit infermer.
Equip docent: Wai Wai Cho Sum i
Esther Vernet.
Calendari: 28 de febrer, 7, 14, 21, 28
de març, 4, 11 i 18 d’abril de 2018 de
10 a 13 h.
Durada: 24 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 48 euros (col·legiades) i
144 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 16 al 30 de gener de
2018 (col·legiades) i del 23 al 30 de
gener de 2018 (no col·legiades).
Material que ha de portar
l’alumne/a: roba còmoda i manta de
viatge.
Matèria no acreditable.

CODI
102/ 17-18
Mesoteràpia. Eina
per a la infermera
en la cura de la
imatge corporal i
altres àmbits de la
seva competència
professional
Objectiu general:
Preparar a les infermeres per a la
pràctica de la mesoteràpia com a
gestores de la imatge corporal de
forma competent, de qualitat i d’acord
als criteris de la normo-praxi.
Equip docent: Núria Saez
Calendari: 17, 24, 31 d’octubre, 7, 14,
21, 28 de novembre i 5 de desembre
2017 de 10 a 14 h.
Durada: 32 hores.
Nombre de participants: 24.
Matrícula: 64 euros (col·legiades) i
192 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 4 al 18 de setembre
de 2017 (col·legiades) i de l’11 al 18
de setembre de 2017
(no col·legiades).
Matèria no acreditable.

CODI
103/ 17-18
Oligoteràpia:
introducció i
aplicació en la
pràctica infermera
Objectiu general:
Donar a conèixer els fonaments de
l’oligoteràpia i la seva aplicació a
la pràctica infermera per regular
trastorns funcionals de la persona.
Equip docent: Montserrat Bayego.
Calendari: 1 i 8 de març de 2018 de
9,30 a 13,30 h.
Durada: 8 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 17 al 31 de gener de
2018 (col·legiades) i del 24 al 31 de
gener de 2018 (no col·legiades).
Matèria no acreditable.

CODI
104/ 17-18
Reflexoteràpia, una
eina adient per tenir
cura de la persona
i la seva aplicació
en qualsevol àmbit
infermer
Objectiu general:
Introduir l’alumnat en el coneixement
teòric i pràctic de la reflexoteràpia,
així com mostrar les seves possibles
aplicacions en qualsevol àmbit
infermer.
Equip docent: Montserrat Bayego.
Calendari: 30 d’octubre, 6, 13, 20,
27 de novembre i 4 de desembre de
2017 de 15,30 a 19,30 h.
Durada: 24 hores.
Nombre de participants: 16.
Matrícula: 48 euros (col·legiades) i
144 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 14 al 28 de setembre
de 2017 (col·legiades) i del 21 al 28
de setembre de 2017
(no col·legiades).
Material que ha de portar
l’alumne/a: roba còmoda.
Matèria no acreditable.

CODI
105/ 17-18
Reflexoteràpia:
aprofundiment teòric
i pràctic per abordar
diferents situacions
de salut de les
persones

Objectiu general:
Millorar la pràctica de la tècnica
que utilitzen les infermeres
per implementar tractaments
de Reflexoteràpia i ampliar el
coneixement necessari per poder
dissenyar tractaments a partir de
diagnòstics infermers.
Equip docent: Montserrat Bayego.
Calendari: 9, 16, 23, 30 d’abril, 7 i 14
de maig de 2018 de 15,30 a 19,30 h.
Durada: 24 hores.
Nombre de participants: 16.
Matrícula: 48 euros (col·legiades) i
144 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 22 de febrer al 8 de
març de 2018 (col·legiades) i de l’1 al

8 de març de 2018 (no col·legiades).
Material que ha de portar
l’alumne/a: roba còmoda.
Matèria no acreditable.

CODI
106/ 17-18
Reiki en les cures
infermeres. Nivell
bàsic
Objectiu general:
Conèixer els fonaments teòrics i
pràctics del mètode Reiki. Aportar
les eines necessàries per aplicar-lo a
nivell terapèutic a les cures infermeres
i a nivell personal a la vida diària dels
professionals.
Equip docent: Aurora López.
Calendari: 3, 10, 17, 24 d’abril, 8 i 15
de maig de 2018 de 9,30 a 13, 30 h.
Durada: 24 hores.
Nombre de participants: 16.
Matrícula: 48 euros (col·legiades) i
144 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 14 al 28 de febrer de
2018 (col·legiades) i del 21 al 28 de
febrer de 2018 (no col·legiades).
Material que ha de portar l’alumne/a:
roba còmoda i manta de viatge.
Matèria no acreditable.

CODI
107/ 16-17
Tècnica metamòrfica.
Nivell bàsic

Objectiu general:
Aprendre les bases per practicar la
tècnica metamòrfica. Proporcionar
el coneixement de la importància
que tenen l’etapa prenatal i
el cost emocional en el futur
desenvolupament psíquic, mental i
emocional de l’individu.
Equip docent: Ma Carmen Martínez
Calendari: 24, 31 de gener, 14, 21 i 28
de febrer de 2018. De 15,45 a 19,45 h.
Durada: 20 hores.
Nombre de participants: 16.
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 13 al 27 de desembre
de 2017 (col·legiades) i del 20 al 27
de desembre de 2017
(no col·legiades).
Material que ha de portar l’alumne/a:
roba còmoda, manta petita de sofà i
tovallola de mans.
Matèria no acreditable.
Programa de formació del COIB 2017-18
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CODI
108/ 17-18
Teràpia floral del Dr.
Bach. Level 1
Objectiu general:
Donar a conèixer la teràpia floral del
Dr. Bach com a nou instrument de
suport terapèutic.
Equip docent: Montserrat Bayego.
Opció A
Calendari: 19 d’octubre, 2, 9, 16, 23,
30 de novembre, 14 i 21 de desembre
de 2017 de 15,30 a 19,30 h.
Inscripció: del 6 al 20 de setembre de
2017 (col·legiades) i del 13 al 20 de
setembre de 2017 (no col·legiades)
Codi: 108A/ 17-18
Opció B
Calendari: 5, 12, 19, 26 d’abril, 3, 10,
17 i 24 de maig de 2018 de 9,30 a
13,30 h.
Inscripció: del 19 de febrer al 5 de
març de 2018 (col·legiades) i del 26
de febrer al 5 de març de 2018
(no col·legiades)
Codi: 109B/ 17-18
Durada: 32 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 64 euros (col·legiades) i
192 euros (no col·legiades).
Acreditació del Centre Bach.

ACTIVITATS FORMATIVES
EN L’ÀMBIT DE L’E-SALUT
CODI
109/ 17-18
Eines digitals en la
pràctica infermera
Objectiu general:
Capacitar a les infermeres i infermers
en l’ús d’eines digitals per a la
promoció i educació per a la salut
dels ciutadans.
Equip docent: Marc Fortes i
Montserrat Sebastià
Opció A
Calendari: 22, 29 de novembre i 13 de
desembre de 2017 de 9,30 a 12,30 h.
Inscripció: del 6 de 20 d’octubre
de 2017 (col·legiades) i del 13 al 20
d’octubre de 2017 (no col·legiades)
Codi: 109A/17-18
Opció B
Calendari: 7, 14 i 21 de març de 2018
de 16 a 19 h.
Inscripció: del 24 de gener al 7 de
febrer de 2018 (col·legiades) i del 24
de gener al 7 de febrer de 2018
(no col·legiades)
Codi: 109B/17-18
Durada: 9 hores.
Nombre de participants: 12.
Matrícula: 18 euros (col·legiades) i 54
euros (no col·legiades).
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

CODI
110/ 17-18
Eines web 2.0 i xarxes
socials per a la cerca
i gestió d’informació
de salut
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Objectiu general:
Dotar els alumnes de les habilitats
pràctiques necessàries per a la
utilització, en diferents àmbits
d’activitat, de les tecnologies de
la informació i comunicació (TIC)
coma recolzament en l’atenció de
les persones en el treball clínic, de
docència i de recerca.
Equip docent: Miguel Angel Mayer.
Calendari: 14 i 16 de novembre de
2017 de 16 a 19 h.
Durada: 6 hores.
Programa de formació del COIB 2017-18

Nombre de participants: 15.
Matrícula: 12 euros (col·legiades) i 36
euros (no col·legiades).
Inscripció: del 29 de setembre al 13
d’octubre de 2017 (col·legiades) i del
6 al 13 d’octubre de 2017
(no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries.

CODI
111/ 17-18
Ètica i legislació a
l’era digital
Objectiu general:
Dotar a infermeres i infermers dels
coneixements necessaris en matèria
d’ètica i legislació aplicada a l’entorn
digital i aplicat a la seva activitat
professional.
Equip docent: Rosa Pérez
Calendari: 18 de gener de 2018 de
9,30 a 13,30 hores.
Durada: 4 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 8 euros (col·legiades) i 24
euros (no col·legiades)
Inscripció: del 4 al 18 de desembre
de 2017 (col·legiades) i de l’11 al 18
de desembre de 2017
(no col·legiades).
Matèria no acreditable.

CODI
112/ 17-18
Inicia’t a Twiter
Objectiu general:
Dotar a les infermeres i infermers
de les habilitats necessàries per a
la utilització de Twitter en la seva
activitat professional i personal.
Equip docent: Rosa Pérez
Calendari: 15 i 22 de març de 2018
de 10 a 13 hores
Durada: 6 hores.
Nombre de participants: 20.
Matrícula: 12 euros (col·legiades) i
36 euros (no col·legiades)
Inscripció: de l’1 al 15 de febrer de
2018 (col·legiades) i del 8 al 15 de
febrer de 2018 (no col·legiades).
Matèria no acreditable.

FORMADORS
Cristina Agustí / Biòloga
Benito Almirante / Metge
Esperanza Alonso / Infermera
Miquel Álvarez / Infermer
Marisa Anglès / Infermera
Marta Anguera / Infermera
Pietat Arias / Infermera
Ester Artigas / Infermera
Marta Ayats / Infermera
Rosa Badia / Infermera
Carme Bahima / Infermera
Matilde Barneto / Metgessa
Gemma Baulies / Metgessa
Montserrat Bayego / Infermera
Rosa Bayot / Infermera
Llúcia Benito / Infermera
Sílvia Bernàrdez / Infermera
Carme Blanes / llevadora
Anna Blázquez / Ginecòloga
Alejandro Bosch / Infermer
Toni Bové / Infermer
Antonia Bretones / Infermera
Alba Brugués / Infermera
Rosa Cabello / Infermera
Marta Calabia / Infermera
Marta Calveiro / Infermera
Alba Campos / Infermera
Montserrat Cararach / Ginecòloga
Jordi Casabona / Metge
Montse Casellas / Infermera
Irene Castillo / Infermera
Maite Castillo / Infermera i fotògrafa
Irene César / Metgessa
Wai Wai Cho Sum / Infermera
Clara Colomé / Metgessa
Albert Cortés / Infermer
Esther Crespo / Infermera
Cristo Manuel Cruz
Noemí Cuenca / Infermera
Adrià Curran / Metge
Núria Cuxart / Infermera
Ferran Daban / Antropòleg
Fabiola Dapena / Metgessa
Josep de la Flor / Pediatra
Francisco de la Puente / Metge
Yolanda del Toro / Infermera
Pilar Delgado / Infermera
Elia Díez / Metgessa
Lola Domene / Infermera
M. Carmen Domínguez / Infermera
Mercè Durban / Bióloga
Dolors Estrada / Infermera
Joan Estrada / Infermer
Lluïsa Estruga / Infermera
Anna Fàbregas
Núria Fabrellas / Infermera
Vicenç Falcó / Metge
Sònia Farré / Infermera
Maria Feijoo / Antropòleg
Mar Fernández / Infermera
Maria EulàliaFernández / Ginecòloga
Susanna Fernández / Ginecòloga
M. Carmen Ferrer / Infermera
Mireia Filip / Infermera
Cinta Folch / Farmacèutica
Diego Fonfria / Infermer
Veni Fonfria / Psicòleg
Marc Fortes / Infermer
Xus Galeote / Infermera
Jordi Galimany / Infermer
Esther Garcia / Infermera
Maria José Garcia / Fisioterapeuta
Susanna García / Llevadora
Lluís Giné / Ginecòleg
Analía Gómez / Infermera
Cristina Gómez / Infermera
Eva Gómez / Infermera
Sandra Gómez / Infermera
Ana Gómez / Infermera
Encarna Gómez / Infermera

Carlos González / Fisoterapeuta
Florenti González / Infermer
Julio González / ACC Coach
Núria Gorchs / Infermera
Alberto Guerrero / Infermer
Sergi Iglesia / Infermer
Nerea Jauregui / Infermera
Félix Jiménez / Llevador
Glòria Jodar / Infermera
Pedro Juárez / Doctorant i expert en
innovació educativa
Nines Lima / Metgessa
Àngels Llamas / Llevadora
Aurora López / Infermera
M. Jesús López / Ginecòloga
Anna Lou / Infermera
Lola Martí / Ginecòloga
Leonor Martin / Infermera
Maria Carmen Martínez / Metgessa
Andrea Martínez-Borso / Infermera
Daniel Mataró / Metge
Enric Mateo / Infermer
Sílvia Maya / Pediatra
Miguel Mayer / Diplomat en Disseny i
Estadística en Ciències de la Salut
Carmen Mesa / Infermera
Joan Mirabent / Infermer
Maria Montoro / Infermera
Maite Moreno / Infermera
Vicen Morera / Llicenciat en Filologia Anglesa
Diego Moya / Infermer
Maria Carmen Naranjo / Infermera
Laia Nebot / Psicóloga
Esther Núñez / Infermera
Ramiro Andrés Ortegón / Infermer
Núria Pagès / Engiyer tècnic
Francisca Pavón / Infermera
Miquel Perea / Infermer
Anna Pérez / Biòloga
Diego Pérez / Infermer
Francisca Pérez / Infermera
Rosa Pérez / Infermera
Mireia Perul / Infermera
Josep Petit / Infermer
Bibiana Planas
Maribel Pons / Ginecòloga
Jesús Portos / Infermer
Mercè Prat / Infermera
Luis Maria Puig / Metge
Davis Querol / Economista
Carolina Rebato / Infermera
Jovita Roda / Infermera
Lorena Rodriguez / Infermera
Dolors Rodríguez / Infermera i antropòloga
Teia Romero / Neuropsicòloga
Anna Ros / Infermera
Justo Rueda / Infermer
Maria Rufino / Psicòloga
Luís Ruíz / Pediatra
Anna Rull / Infermera
Núria Sáez / Infermera
Núria Salse / Infermera
Marc Salvadò / Enginyer industrial mecànic
Lidia Sánchez / Psicòloga
Diana Sansano / Infermera
Marta Santaolalla / Infermera
Jose Santos / Infermer
Elena Saura / Docent
Montserrat Sebastià / Infermera
Eva Segura / Metgessa
Berta Sindreu / Psicòloga
Cristina Soldevila / Infermera
Pere Soler / Metge
Olga Soteras / Logopeda
Rosa Sunyer / Biblioteconomista
Xavier Teixidor / Infermer
Patricia Timoneda / Infermera
Manel Tomàs / Infermer
Rosa Maria Torres / Infermera
Cristina Trilla / Ginecòloga

Laura Venereo / Psicóloga
Esther Vernet / Infermera
Mireia Vidal / Infermera
Núria Vives / Metge
Jessica Zamora / Fisioterapeuta
Juan Zamorano / Infermer
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CURS
2017
2018
c/ Pujades, 350. 08019 Barcelona
Telèfon gratuït d’atenció col·legial
900 705 705
Segueix-nos a:

@COIBarcelona
@infermeria

info@coib.cat
www.coib.cat
facebook.com/COIBarcelona
facebook.com/Infermeravirtual

