CURS
2018
2019
En aquest curs 2018-2019 el COIB
posa al teu abast una àmplia oferta
de propostes de cursos de formació
continuada, que volen ajudar-te a donar
resposta als reptes i necessitats que es
presenten en el dia a dia del teu exercici
professional.
Hem dissenyat aquest programa amb
l’objectiu que et serveixi per adquirir
nous coneixements i habilitats i treballar
les actituds necessàries per a que el teu
acompanyament a les persones que
atens sigui fructífer.
El Pla Formatiu que tens a les mans
comprèn més de 100 cursos distribuïts
en 14 àmbits:
competències transversals, cuidar-se per
cuidar, atenció primària i comunitària,
cooperació, gent gran, llevadores,
medico-quirúrgica, infància, salut

laboral, salut mental, teràpies naturals
i complementàries, e-salut, gestió de la
imatge corporal i suport vital.
Gestió de la imatge corporal és un àmbit
de nova creació, que volem destacar en
l’oferta d’enguany.
Els programes que comprèn, aporten
solucions davant la necessitat creixent
entre la població que atenem per rebre
atenció en la gestió de la seva imatge
corporal en el context d’una malaltia,
durant processos quirúrgics o davant
una nova etapa vital.
Així mateix, hem completat l’oferta
existent en matèria de la humanització
de les cures, un àmbit en el qual les
infermeres han de ser les principals
garants.
També oferim per primer cop, el segon
nivell en teràpia de flors del Dr. Bach,

un curs acreditat pel Bach Centre
d’Anglaterra.
Un any més hem preparat aquest
programa amb voluntat de facilitar
l’accés a una formació continuada de
qualitat a totes les infermeres i infermers.
Ho hem fet mantenint uns preus
assequibles i la nostra oferta de cursos
online, per tal que ni la situació laboral
ni la ubicació geogràfica esdevinguin
un impediment per a l’actualització
formativa constant.
Dra. Anna Ramió i Jofre
Vocal responsable de l’Àrea de Formació
en la Junta de Govern.
Maria Dolors Pintado i Ferreño
Responsable Àrea de Formació.

NORMATIVA
D’INSCRIPCIÓ
La normativa d’inscripció del Pla de formació continuada
del COIB 2018-2019 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 targeta
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 www.coib.cat/formacio 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 o No o
· Pertanys a alguna de les Associació/Societat
Científiques que consten en el llistat? Sí o No o
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 o No o
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
Assessors de Salut
Personal i Laboral
(3 nivells)

(TRS)que els atorgui coneixements i
instruments pràctics aplicables a la
promoció de la salut de les persones
en l’àmbit laboral
Equip Docent:
Sol Muñoz, infermera

** La titulació inclou els tres nivells
formatius i serà única al final de tot
el procés però l’assistència serà
obligatòria en el 80% del temps de
cadascun dels tres nivells, per poder
mantenir l’acreditació.

+ informació
Calendari:
Nivell I: 18 de setembre, 2, 16, 30
d’octubre, 13, 27 de novembre, 4,
11 de desembre de 2018, 15, 29 de
gener, 12, 26 de febrer, 12, 26 de
març i 9 d’abril de 2019 de 10 a 14 h i
de 15 a 19 h.
Durada: 98 hores
Nivell II: 23 d’abril, 7, 21 de maig, 4,
18 de juny, 2, 16, 30 de juliol, 3, 17,
de setembre i 1 d’octubre de 2019
de 10 a 14 h i de 15 a 19,30 h.
Durada: 96 hores
Nivell III: 15, 29 d’octubre, 5, 19 de
novembre, 3 i 17 de desembre de
2019 de 10 a 14 h i de 15 a 19,30 h.
Durada: 48 hores
*Total hores formació: 242 hores

Lloc: Espai IDIC. c/ Pujades, 350
planta baixa (Barcelona)
Nombre de participants: 16
Matrícula: 242 euros (col·legiades) i
726 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 18 de juliol al 5 de
setembre de 2018 (col·legiades) i del
25 de juliol al 5 de setembre de 2018
(no col·legiades)

Elaborar un projecte
de recerca en cures
infermeres

Gestió infermera: liderar
i gestionar equips amb
visió humanista

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,
infermeres

Objectiu general
Conèixer les eines i els coneixements
necessaris relacionats amb la gestió
de les cures infermeres, amb una
visió humanitzadora.
Equip docent
Albert Cortés, infermer

Calendari: 17 i 24 d’octubre de 2018
de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 8 hores
Nombre de participants: 12
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
24 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 3 al 14 de setembre
de 2018 (col·legiades) i del 10 al 14
de setembre de 2018
(no col·legiades)

+ informació
Calendari: 22 d’octubre, 5, 19 de
novembre i 3 de desembre de 2018
de 16 a 19 h.
Durada: 12 hores
Nombre de participants: 14
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 24 euros (col·legiades i
col·legiats) i 72 euros
(no col·legiades)
Inscripció: del 7 al 21 de setembre
de 2018 (col·legiades) i del 14 al 21
de setembre de 2018
(no col·legiades)

+ informació
Calendari: 6, 8,13,15 i 20 de
novembre de 2018 de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 20 hores
Nombre de participants: 25
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 21 de setembre al 5
d’octubre de 2018 (col·legiades) i
del 28 de setembre al 5 d’octubre de
2018 (no col·legiades)

Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Objectius Generals:
Nivell I:
Proporcionar a les infermeres un
model sistèmic d’acció clínica
associat al Model del Benestar i a la
Teràpia de Reorientació Vital(TRV).
Nivell II:
Proporcionar a les infermeres
un model sistèmic d’acció
clínica associat a la Teràpia de
Reorientació Vital(TRV) que els
atorgui coneixements i instruments
pràctics aplicables a la promoció
de la salut a les persones. Assolir el
desenvolupament de competències
infermeres avançades per a la
promoció de la salut a les persones
Nivell III:
Proporcionar a les infermeres un
model sistèmic d’acció clínica
assistencial basat en el Model
Clínic del Benestar i la Teràpia de
Reorientació de l’Estrès Laboral

Desenvolupament de
l’empatia com l’eina
principal de les cures
humanitzades
Objectiu general
Desenvolupar i millorar l’ empatia de
les infermeres.
Equip docent
Anabel Vázquez, infermera
+ informació

Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries
Programa de formació del COIB 2018-19
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Aplicació de la Teràpia
de Reorganització
Corporal (TRC) en les
Ciències de la Salut
(3 nivells)
Objectiu General
Formar a les infermeres en l’aplicació
de la Teràpia de Reorganització
Corporal per tractar a les persones
ateses.
Equip Docent:
Sol Muñoz i Cristina Terrassa,
infermeres
+ informació
Calendari:
Nivell I: 30 d’octubre, 7 de
novembre, 13 i 17 de desembre de
2018 de 10 a 14,15 h i de 15,15 a
19,30 h.
Durada: 32 hores
Nivell II: 4, 14, 19 de març i 2 d’abril
de 2019 de 10 a 14,15 h i de 15,15 a
19,30 h.
Durada: 32 hores
Nivell III: 3, 8, 17 i 22 d’octubre de
2019 de 10 a 14,15 h i de 15,15 a
19,30 h.
Durada: 32 hores
*Total hores formació: 96 hores
Nombre de participants: 12
Lloc: c/ Pujades, 350 1a planta
(Barcelona)
Matrícula: 192 euros (col·legiades)
i 576 euros (no col·legiades).
Inscripció: del 10 al 28 de setembre
de 2018 (col·legiades) i del 17 al 28
de setembre de 2018
(no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Anglès tècnic per a
infermeres. Nivell B 2
Objectiu general
Ser capaç d’interactuar tant amb la
persona atesa de llengua estrangera
com amb altres professionals de
llengua anglesa.
Equip docent
Rafael Alcalá i Cristina López,
Filòlegs en llengua anglesa
+ informació
Opció A:
Calendari: 7, 14, 21, 28 de
novembre, 5, 12, 19 de desembre
de 2018, 9, 16, 23, 30 de gener, 6,
13, 20, 27 de febrer, 6, 13, 20, 27 de
març, 3, 10, 24 d’abril, 8, 15 i 22 de
maig de 2019 de 9,45 a 11,45 h.
Inscripció: del 18 de setembre al 5
d’octubre de 2018 (exalumnes B1)
del 25 de setembre al 5 d’octubre
de 2018 (col·legiades) i del 2 al 5
d’octubre de 2018 (no col·legiades)
Opció B:
Calendari: 8, 15, 22 i 29 de
novembre, 13, 20 de desembre de
2018, 10, 17, 24, 31 de gener, 7, 14,
21, 28 de febrer, 7, 14, 21, 28 de
març, 4, 11, 25 d’abril, 2, 9, 16 i 23 de
maig de 2019 de 17,30 a 19,30 h.
Inscripció: del 18 de setembre al 5
d’octubre de 2018 (exalumnes B1)
del 25 de setembre al 5 d’octubre
de 2018 (col·legiades) i del 2 al 5
d’octubre de 2018 (no col·legiades)
Durada: 50 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 100 euros (col·legiades) i
300 euros (no col·legiades)
NOTA: S’aconsella als alumnes que
tinguin un nivell aproximat de B1.
No tenir aquest nivell pot suposar no
seguir el temari correctament.
Material que ha de portar l’alumne:
llibre de text, Nursing 2 Student’s
book, Oxford English for Careers by
Tony Grice and James Greenan. ISBN
978-0-19-456988-0
Es certificarà l’aprofitament si es
supera el nivell. En cas contrari,
només es certificarà l’assistència.
Activitat no acreditada pel Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
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Coaching per a
infermeres. Un canvi de
paradigma en la millora
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, d’equip professional i de
relació amb la persona atesa.
Equip docent
Veni Fonfría, psicòleg
+ informació
Calendari: 12, 13, 14 i 15 de
novembre de de 2018 de 15,45 a
19,45 h.
Durada: 16 hores
Nombre de participants: 16
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 32 euros (col·legiades) i
96 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 27 de setembre a l’11
d’octubre de 2018 (col·legiades) i del
5 a l’11 d’octubre de 2018
(no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Fes-te emprenedor en
Salut amb IDICEMPREN
Objectiu general
Impulsar l’emprenedoria i la
innovació entre els professionals
sanitaris
Equip docent
Sol Muñoz - Directora del Centre
d’Innovació i Desenvolupament
Infermer (IDIC) del Col·legi Oficial
d’Infermeres i Infermers de Barcelona
(COIB)
Jordi Martínez – Coordinador
del Centre d’Innovació i
Desenvolupament Infermer (IDIC)
del Col·legi Oficial d’Infermeres i
Infermers de Barcelona (COIB)
Xavier Dumont – Responsable del
Centre de Recursos per Emprendre
de Barcelona Activa
El curs compta amb un equip de
professorat amb un ampli ventall de
temàtiques i disciplines:
Adrià Escolà, Gerard Valverde, Isabel
Custudio, Xavier Olivares, Mariona
Lòpez, Pep Martinez, Paul Fox,
Vicenç Fernández, Elisa Martínez,
Ivan Rodríguez, Jordi Plà, Josep
Maria Canyelles, Fabio Gallego,
Josep Maria Monguet, Pol Hortal,
Enric Hernández, Rosa Pérez,
Antonio Torrejón, Octavi Rodríguez,
Francesc García, Joan Guanyabens i
Xavier Creus.
+ informació
Calendari: 29 de novembre, 13, 20
de desembre de 2018, 10, 17, 24, 31
de gener, 7, 14, 21, 28 de febrer, 7,
14, 21, 28 de març, 4, 11, 25 d’abril,
2, 9, 16, 23, 30 de maig i 6 de juny de
2019 de 15,45 a 20 h.
Previ a l’inici del curs és convenient
que els alumnes assisteixin a les
jornades del dia 22 de novembre
de 2018 organitzades per IDIC
amb l’objectiu de poder aprendre
de les presentacions dels projectes
dels alumnes de la 1a edició en
format Elevator pitch.
Durada: 100 hores
Nombre de participants: 16
Lloc: Espai IDIC. c/ Pujades, 350
planta baixa (Barcelona)
Matrícula: 100 euros (col·legiades) i
250 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 8 d’octubre al 8 de
novembre de 2018 (col·legiades) i
del 15 d’octubre al 8 de novembre
de 2018 (no col·legiades)
Activitat no acreditada pel Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries

Cerca documental

Lectura crítica

Objectiu general
Conèixer les tècniques més útils en la
recollida d’informació per començar
un projecte de recerca.
Equip docent
Rosa Sunyer, biblioteconomista

Objectiu general
Identificar les diferents fonts
documentals i la validesa i fiabilitat
que tenen.

+ informació
Calendari: 21, 23 i 28 de gener de
2019 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 5 al 19 de desembre
de 2018 (col·legiades) i del 12 al 19
de desembre de 2018
(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.

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, infermera
+ informació
Calendari: 22 de gener de 2019 de
9,30 a 13,30 h i de 14,30 a 18,30 h.
Durada: 8 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 5 al 19 de desembre
de 2018 (col·legiades) i del 12 al 19
de desembre de 2018
(no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Equip docent
Llúcia Benito, infermera
+ informació
Calendari: 28 de gener i 11 de febrer
de 2019 de 15,30 a 19,30 h.
Durada: 8 hores
Nombre de participants: 14
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 13 al 27 de desembre
de 2018 (col·legiades) i del 20 al 27
de desembre de 2018
(no col·legiades)
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

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. Aprendre
a vendre idees, a confeccionar relats
i a generar discursos. Aprendre a
condensar una idea de manera breu
i que resulti interessant i atractiva per
a l’auditori.
Equip docent
Veni Fonfría, psicòleg
+ informació
Calendari: 18, 19, 20 i 21 de febrer
de 2019 de 15,45 a 19,45 h.
Durada: 16 hores
Nombre de participants: 16
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 32 euros (col·legiades) i
96 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 7 al 18 de gener de
2019 (col·legiades) i del 14 al 18 de
gener de 2019 (no col·legiades)
Activitat no acreditada pel Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
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Estadística descriptiva
en Ciències de la Salut i el
programari estadístic R

Comunicació per a una
relació assistencial més
humana

Objectiu general
Adquirir els coneixements
introductoris estadístics teòrics
i pràctics bàsics necessaris per
conèixer, dissenyar i aplicar els
estudis estadístics en diferents
àmbits d’activitat i atenció de les
persones en entorns clínics i per
recerca.
Equip docent
Miguel Angel Mayer, Diplomat en
Disseny i Estadística en Ciències de
la Salut

Objectiu general
Facilitar eines per descobrir la
pròpia forma de comunicar i obrir
possibilitats a una comunicació més
autèntica.
Equip docent
Carme Mompó, infermera

+ informació
Calendari: 4 i 9 d’abril de 2019 de
15,30 a 19,30 h.
Durada: 8 hores
Nombre de participants: 14
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 19 de febrer al 5 de
març de 2019 (col·legiades) i del 26
de febrer al 5 de març de 2019
(no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries
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+ informació
Calendari: 24 d’abril, 8, 22 de maig i
5 de juny de 2019 de 16,45 a 19,45 h.
Durada: 12 hores
Nombre de participants: 15
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: euros (col·legiades) i euros
(no col·legiades)
Inscripció: de l’11 al 22 de març de
2019 (col·legiades) i del 18 al 22 de
març de 2019 (no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

CUIDAR-SE
PER CUIDAR
El poder del llenguatge
Objectiu general
Comprendre com els nostres patrons
lingüístics determinen la nostra
manera d’actuar.
Equip docent
Fabiola Dapena, metgessa
+ informació
Calendari: 15, 16, 18, 22 i 23
d’octubre de 2018 de 16,30 a 19,30.
Durada: 15 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 30 euros (col·legiades) i
90 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 3 al 14 de setembre
de 2018 (col·legiades) i del 7 al 14 de
setembre de 2018 (no col·legiades)
Activitat no acreditada pel Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries

Aprèn a cuidar-te amb la
nutrició ayurvèdica
Objectiu general
Adquirir els coneixements bàsics
sobre la filosofia ayurvèdica en
relació a la nutrició per mantenir
la salut i prevenir la malaltia.
Equip docent
Elena Saura, infermera
+ informació
Calendari: 17, 24, 31 d’octubre i 7 de
novembre de 2018 de 15,45 a 19,45 h.
Durada: 16 hores
Nombre de participants: 25
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 32 euros (col·legiades) i
96 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 4 al 18 de setembre
de 2018 (col·legiades) i del 12 al 18
de setembre de 2018
(no col·legiades)
Activitat no acreditada pel Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries

Aprèn a cuidar-te i a
cuidar amb la relaxació
Objectiu general
Adquirir els coneixements teòrics i
pràctics de les principals tècniques
de relaxació obtenint els recursos i
habilitats necessàries per controlar
l’ansietat / estrès, integrant-los un
instrument infermer i d’autocura. Una
opció més per millorar la salut i el
benestar.
Equip docent:
Carolina Rebato, infermera
+ informació
Calendari: 25 d’octubre, 8, 15, 22 i
29 de novembre de 2018 de 15,30 a
19,30 h.
Durada: 20 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 12 al 26 de setembre
de 2018 (col·legiades) i del 19 al 26
de setembre de 2018
(no col·legiades)
Material que ha de portar
l’alumne/a: roba còmoda tipus
xandall i tovallola.
Activitat no acreditada pel Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries

Cuidar des de la ment
Objectiu general
Adquirir noves eines per millorar
la nostra relació interpersonal
i la relació d’ajuda a partir del
coneixement de la ment humana.
Equip docent
Marta Callarisa, psicòloga
+ informació
Calendari: 31 de gener, 4, 14, 21 i 28
de febrer de 2019 de 15,45 a 19,45 h.
Durada: 20 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 10 al 21 de desembre
de 2018 (col·legiades) i del 17 al 21
de desembre de 2018
(no col·legiades)
Activitat no acreditada pel Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries

Programació Neuro
Lingüística contra
l’estrès laboral
Objectiu general
Aprendre a utilitzar les eines que
ofereix la Programació Neuro
Lingüística (PNL) per reduir l’estrès
personal i professional.
Equip docent
Esther Garcia, infermera
+ informació
Calendari: 7, 14 i 21 de març de
15,45 a 19,45 h.
Durada: 12 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 24 de gener al 7 de
febrer de 2019 (col·legiades) i del 31
de gener al 7 de febrer de 2019
(no col·legiades)
Material que ha de portar
l’alumne/a: roba còmoda.
Activitat no acreditada pel Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
Programa de formació del COIB 2018-19
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ATENCIÓ PRIMÀRIA
I COMUNITÀRIA
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, Jèssica
Morillas i Francisca Pavón,
infermeres
+ informació
Opció A
Calendari: 25, 27 de setembre i 2
d’octubre de 2018 de 9,15 a 15,15 h.
Lloc: c/ Balmes, 172 (Barcelona)
Inscripció: del 27 d’agost al 7 de
setembre de 2018 (col·legiades) i del
3 al 7 de setembre de 2018
(no col·legiades)
Opció B
Calendari: 6, 13 i 20 de novembre de
2018 de 9,15 a 15,15 h.
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Inscripció: del 20 de setembre al 4
d’octubre de 2018 (col·legiades) i
del 27 de setembre al 4 d’octubre de
2018 (no col·legiades)
Opció C
Calendari: 12, 14 i 19 de febrer de
2019 de 9,15 a 15,15 h.
Lloc: C/ Balmes, 172 (Barcelona)
Inscripció: del 7 al 18 de gener de
2019 (col·legiades) i del 14 al 18 de
gener de 2019 (no col·legiades)
Opció D:
Calendari: 9, 11 i 16 d’abril de 2019
de 9,15 a 15,15 h.
Lloc: C/ Pujades, 350 (Barcelona)
Inscripció: del 25 de febrer al 8 de
març de 2019 (col·legiades) i del 4 al
8 de març de 2019 (no col·legiades)
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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)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Vacunes en l’adult
Objectiu general
Actualitzar i millorar els
coneixements i habilitats de les
infermeres en el camp de les
vacunes per millorar la pràctica
vacunal i augmentar la seguretat i
qualitat de l’assistència.
Equip docent
Sílvia Bernàrdez, infermera i Josep
de la Flor, pediatra
+ informació
Calendari: 15, 16 i 17 d’octubre de
2018 de 15,45 a 19,45 h.
Durada: 12 hores
Nombre de participants: 25
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 24 euros (col·legiades
i col·legiats) i 72 euros (no
col·legiades)
Inscripció: del 5 al 19 de setembre
de 2018 (col·legiades) i del 12 al 19
de setembre de 2018
(no col·legiades)
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

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, infermer, Irene
García, estadística i Esther Sánchez,
politòloga
+ informació
Calendari: 24 d’octubre de 2018 de
9,30 a 11,30 hores.
Durada: 2 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 4 euros (col·legiades
i col·legiats) i 12 euros (no
col·legiades)
Inscripció: del 13 al 27 de setembre
de 2018 (col·legiades) i del 20 al 27
de setembre de 2018
(no col·legiades)
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

Intervenció comunitària
a la pràctica: l’exemple
de Salut als Barris
Objectiu general
Conèixer què és i com s’estructura
la intervenció comunitària seguint
l’exemple del programa Salut als
Barris
Equip docent
Catrina Clotas, sociòloga i
Ferran Daban, infermer.
+ informació
Calendari: 6 de novembre de 2018
de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 4 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 8 euros (col·legiades
i col·legiats) i 24 euros (no
col·legiades)
Inscripció: del 26 de setembre al 10
d’octubre de 2018 (col·legiades) i del
3 al 10 d’octubre de 2018
(no col·legiades)
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries
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La mort i el morir:
afrontament des
d’infermeria comunitària

Control i seguiment de
persones amb Malaltia
Arterial Perifèrica

Gestió emocional i
adaptació al canvi a
l’Atenció Primària

Objectiu general
Desenvolupar estratègies
d’intervenció davant de la persona
atesa al final de vida, donant especial
rellevància a com la infermera es
confronta davant del procés de
morir. Incrementar coneixements
en el maneig de l’atenció d’aquesta
situació. Analitzar la influència
dels valors culturals en la tasca
assistencial amb la finalitat de
sensibilitzar a les infermeres vers la
situació de final de vida.
Equip docent
Daniel Toro i Juan Pablo Zamorano,
infermers

Objectiu general
Adquirir els coneixements necessaris
per prevenir, diagnosticar i tenir un
bon control de les persones amb
Malaltia Arterial Perifèrica.
Equip docent
Jovita Roda, infermera

Objectiu general
Adquirir eines per millorar
l’atenció a les persones ateses que
necessitin desenvolupar recursos
d’afrontament del dia a dia per
millorar simptomatologia ansiósdepressiva psíquica i somàtica abans
que es converteixi en malaltia i així,
prevenir malalties com l’ansietat,
depressió i somatització, mitjançant
una millora de la intel·ligència
emocional i un acompanyament en
els processos de canvi.
Equip docent
Alba Maria Campos, infermera
+ informació
Calendari: 17, 24 i 31 de gener de
2019 de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 12 hores
Nombre de participants: 15
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 24 euros (col·legiades i
col·legiats) i 72 euros
(no col·legiades)
Inscripció: del 5 al 19 de desembre
de 2018 (col·legiades) i del 12 al 19
de desembre de 2018
(no col·legiades)

+ informació
Calendari: 14 de novembre de 2018
de 9,30 a 13,30 i de 15 a 19 hores i
21 de novembre de 2018 de 9,30 a
11,30 h.
Durada: 10 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 20 euros (col·legiades
i col·legiats) i 60 euros (no
col·legiades)
Inscripció: del 2 al 16 d’octubre
de 2018 (col·legiades) i del 9 al 16
d’octubre de 2018 (no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

+ informació
Calendari: 26 de novembre de 2018
de 15,45 a 19,45 h.
Durada: 4 hores
Nombre de participants: 15
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 8 euros (col·legiades i
col·legiats) i 24 euros
(no col·legiades)
Inscripció: del 16 al 30 d’octubre
de 2018 (col·legiades) i del 23 al 30
d’octubre (no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Avaluació
d’intervencions
de salut comunitària
Objectiu general
Actualitzar les habilitats i
coneixements per avaluar
intervencions de salut comunitària.
Equip docent
M. José López, llicenciada en
Ciències Ambientals i Anna Pérez,
biòloga.
+ informació
Calendari: 16 de gener de 2019 de
9,30 a 13,30 h.
Durada: 4 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 8 euros (col·legiades
i col·legiats) i 24 euros (no
col·legiades)
Inscripció: del 4 al 18 de desembre
de 2018 (col·legiades) i de l’11 al 18
de desembre de 2018
(no col·legiades)
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

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
Èlia Díez, metgessa i Sílvia Martín,
infermera
+ informació
Calendari: 29 de maig de 2019 de 16
a 18 h.
Durada: 2 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 4 euros (col·legiades i
col·legiats) i 12 euros
(no col·legiades)
Inscripció: del 15 al 26 d’abril de
2019 (col·legiades) i del 22 al 26
d’abril de 2018 (no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries
Programa de formació del COIB 2018-19
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COOPERACIÓ
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, i fent èmfasi a les situacions
de desastre.
Equip docent
Xavier Bartrolí, infermer, Nines
Lima, metgessa i Núria Salse,
infermera.
+ informació
Calendari: 21, 22, 23, 24 i 25 de
gener de 2019 de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 20 hores
Nombre de participants: 25
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 10 al 21 de desembre
de 2018 (col·legiades) i del 17 al 21
de desembre de 2018
(no col·legiades)
Material que ha de portar
l’alumne/a: roba còmoda per a la
darrera sessió.
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries
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Immobilitzacions,
embenats i
tècniques de sutura
per a infermeres
cooperants
Objectiu general
Capacitar a l’alumnat per a oferir
cures infermeres de qualitat en
l’àmbit de les immobilitzacions i
embenats, així com de la sutura de
ferides, en el context específic de la
cooperació internacional.
Equip docent
Laura Curell i Manel Tomàs,
infermeres
+ informació
Calendari: 2, 9, 16, 23, 30 de maig i 6
de juny de 2019 de 15,30 a 19,30 h.
Durada: 24 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 56 euros (col·legiades) i
168 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 20 de març al 3 d’abril
de 2019 (col·legiades) i del 27 de
març al 3 d’abril de 2019
(no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

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.
Equip docent:
Marta Ayats, infermera
+ informació
Calendari: 18, 22 i 25 d’octubre de
2018. De 15,30 a 19,30 h.
Durada: 12 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 6 al 20 de setembre
de 2018 (col·legiades) i del 13 al 20
de setembre de 2018
(no col·legiades)
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

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 adoptar una bona gestió
de projectes de cooperació al
desenvolupament en l’àmbit de la
salut.
Equip docent:
Guadalupe Sánchez, diplomada en
relacions laborals.
+ informació
Calendari: 11 i 18 de març de 2019
de 15,30 a 19,30 h
Durada: 8 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 29 de gener al 12 de
febrer de 2019 (col·legiades) i del 5
al 12 de febrer de 2019
(no col·legiades)
Material que ha de portar
l’alumne/a: tisores i retoladors de
colors.
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries
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GENT GRAN
Sensibilització
Libera-care
Objectiu general
Sensibilitzar al personal sanitari
sobre el no ús de les contencions
en la cura de les persones ateses.
Aprendre a cuidar utilitzant les
mínimes contencions mecàniques i/o
químiques possibles.
Equip docent
Jessica Zamora, fisioterapeuta
+ informació
Calendari: 22 d’octubre de 2018. De
10 a 13 h.
Durada: 3 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 6 euros (col·legiades) i 18
euros (no col·legiades)
Inscripció: del 10 al 21 de setembre
de 2018 (col·legiades) i del 17 al 21
de setembre de 2018
(no col·legiades)
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

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, logopeda
+ informació
Calendari: 29 d’octubre de 2018 de
9,30 a 13,30 h.
Durada: 4 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 8 euros (col·legiades) i 24
euros (no col·legiades)
Inscripció: del 14 al 28 de setembre
de 2018 (col·legiades) i del 21 al 28
de setembre de 2018
(no col·legiades)
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

Espiritualitat:
autoconeixement i
autoconsciència
Objectiu general
Apropar als professionals a la
pròpia dimensió espiritual per saber
acompanyar a la persona atesa
amb malaltia avançada i al final de
la vida. Treballar l’autoconsciència
i l’autoconeixement com a mesures
d’autocura i com a instruments
imprescindibles en la relació d’ajuda.
Equip docent
Maria Rufino, psicòloga
+ informació
Calendari: 16 de novembre de 2018
de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 4 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 8 euros (col·legiades) i 24
euros (no col·legiades)
Inscripció: del 2 al 16 d’octubre
de 2018 (col·legiades) i del 9 al 16
d’octubre de 2018 (no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

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,
infermers
+ informació
Calendari: 14, 16, 21, 23, 28 i 30 de
gener de 2019 de 15,30 a 19,30 h.
Durada: 24 hores
Nombre de participants: 30
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 48 euros (col·legiades) i
144 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 29 de novembre al 14
de desembre de 2018 (col·legiades) i
del 7 al 14 de desembre de 2018
(no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Atenció centrada en
la persona gran
Objectiu general
Aprendre a liderar el canvi de
metodologia per apoderar les
persones grans en consonància amb
les seves preferències de vida.
Equip docent
Jesús Portos, infermer
+ informació
Calendari: 26 de febrer, 5 i 12 de
març de 2019 de 14,45 a 19,45 h.
Durada: 15 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 30 euros (col·legiades) i
90 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 10 al 24 de gener de
2019 (col·legiades) i del 17 al 24 de
gener de 2019 (no col·legiades)
Es sol·licitarà acreditació al Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries

Cures infermeres en
geriatria: persones grans
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 ateses amb patologies
psiquiàtriques (alteracions cognitives
i trastorns de conducta).
Equip docent
Jesús Portos, infermer
+ informació
Calendari: 26 de març de 2019 de
14,45 a 19,45 h.
Durada: 5 hores
Nombre de participants: 30
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 10 euros (col·legiades) i
30 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 12 al 26 de febrer de
2019 (col·legiades) i del 19 al 26 de
febrer de 2019 (no col·legiades)
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries
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Síndromes geriàtriques
Objectiu general
Adquirir o millorar els coneixements
sobre les síndromes geriàtriques.
Equip docent
Mireia Filip i Miquel Perea,
infermeres

Mètode de
condicionament general
i pèlvic a l’aigua (AIPAP)

+ informació
Calendari: 2, 10, 16 i 24 d’abril de
2019 de 16 a 19 h.
Durada: 12 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 18 de febrer a l’1 de
març de 2019 (col·legiades) i del 25
de febrer a l’1 de març de 2019
(no col·legiades)

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.
Equip docent
Félix Jiménez, llevador

Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

+ informació
Calendari: 18 i 19 d’octubre de 2018.
El 18 d’octubre de 14,30 a 20,30 h i
el 19 d’octubre d’ 11 a 18,30 h.
Durada: 50 hores (15 presencials i 35
de treball personal a casa on-line)
Nombre de participants: 30
Lloc: 18 d’octubre a Escola l’Horitzó,
Passeig de la Bonanova, 7, de
Barcelona.

Cures pal·liatives en
geriatria

19 d’octubre a Penguins Barcelona
Centro Natación, C/ Horacio,
7.Barcelona.

Objectiu general
Completar i millorar la formació de
les infermeres de diferents àmbits, en
l’atenció la persona geriàtrica atesa
en el camp de les cures pal·liatives.
Adquirir i implementar coneixements
i habilitats per a què l’equip infermer
proporcioni cures de qualitat a les
persones ateses en situació de final
de vida i als seus familiars, oferint
una atenció integral i personalitzada.

Matrícula: 30 euros (col·legiades) i
90 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 4 al 18 de setembre
de 2018 (col·legiades) i del 12 al 18
de setembre de 2018
(no col·legiades)
Material que ha de portar l’alumne/a
per al segon dia de classe:
banyador, casquet de bany, xancles
i tovallola.

Equip docent
Lorena Rodríguez, infermera
+ informació
Calendari: 6, 7, 8, 9 i 10 de maig de
2019 de 16 a 19,45 h llevat del dia 10
de maig que serà de 9,30 a 14,30 h.
Durada: 20 hores
Nombre de participants: 15
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 25 de març al 5 d’abril
de 2019 (col·legiades) i de l’1 al 5
d’abril de 2019 (no col·legiades)
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries
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LLEVADORES

Programa de formació del COIB 2018-19

* També adreçat a LLIRS de segon
(en aquest cas la certificació serà
sense crèdits)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Atenció a la parella amb
problemes d’esterilitat i
fertilitat
Objectiu general
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 Blázquez, ginecòloga, Clara
Colomé, metgessa, M. Jesús López,
ginecòloga, Alicia Maqueda,
metgessa, Daniel Mataró, metge,
Aïda Pujol, biòloga, Helga Pallas,
psicòloga, Anna Raspall, infermera.

+ informació
Calendari: 14, 21 i 28 de novembre
de 2018 de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 12 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 2 al 16 d’octubre
de 2018 (col·legiades) i del 9 al 16
d’octubre de 2018 (no col·legiades)
*Adreçat també a infermeres.
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

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, ginecòloga,
M. Eulàlia Fernández, ginecòloga,
Susanna García, llevadora, Lluís
Giné, ginecòleg, Àngels Llamas,
llevadora, Lola Martí, ginecòloga,
Luis M. Puig, metge, Anna Rull,
infermera.
+ informació
Calendari: 20 i 27 de novembre de
2018 de 9,30 a 14,30 h.
Durada: 10 hores
Nombre de participants: 15
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 20 euros (col·legiades) i
60 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 8 al 19 d’octubre de
2018 (col·legiades) i del 15 al 19
d’octubre de 2018 (no col·legiades)
*Adreçat també a infermeres.
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

Anàlisi i pràctica de la
gimnàstica postpart com
a mesura de prevenció
de les disfuncions del sòl
pèlvic
Objectiu general:
Conèixer les bases per un correcte
disseny del treball muscular del sòl
pèlvic.
Equip docent:
M. José García, fisioterapeuta
+ informació
Calendari: 6 i 13 de febrer de 2019
de 9,30 a 14,30 h.
Durada: 10 hores
Nombre de participants: 25
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 30 euros (col·legiades) i
90 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 20 de desembre
de 2018 al 3 de gener de 2019
(col·legiades) i del 27 de desembre
de 2018 al 3 de gener de 2019
(no col·legiades)
Material que ha de portar
l’alumne/a: roba còmoda
(tipus xandall).
* També adreçat a LLIRS de segon
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

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, llevadora, Anna
M. Lou, infermera, Maribel Pons,
ginecòloga.
+ informació
Calendari: 5 i 12 de març de 2019 de
15,30 a 19,30 h.
Durada: 8 hores
Nombre de participants: 15
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 22 de gener al 5 de
febrer de 2019 (col·legiades) i del 29
de gener al 5 de febrer de 2019
(no col·legiades)
*Adreçat també a infermeres.
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

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 i suplements naturals
davant de possibles alteracions en la
gestació i la lactància.
Equip docent
Irene César, metgessa
+ informació
Calendari: 28 de març de 2019 de
9,30 a 13,30 i de 15,00 a 19,00 h.
Durada: 8 hores
Nombre de participants: 25
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 14 al 28 de febrer de
2019 (col·legiades) i del 21 al 28 de
febrer de 2019 (no col·legiades)
*Adreçat també a infermeres.
Activitat no acreditada pel Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries

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, infermera,
Concepció de la Fuente, infermera,
Margarita Manresa, llevadora i Ana
Pereda, ginecòloga.
+ informació
Calendari: 1 i 8 d’abril de 2019. L’1
d’abril de 9,30 a 13,30 h i de 14,30 a
18,30 h i el 8 d’abril de 14,45 a 19,45 h.
Durada: 13 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 26 euros (col·legiades) i
78 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 20 de febrer al 6 de
març de 2019 (col·legiades) i del 27
de febrer al 6 de març de 2019
(no col·legiades)
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

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, llevadora,
Marta Calveiro, llevadora, Esther
Crespo, llevadora, Susana
Fernández, ginecòloga, Merche
García, llevadora, Susanna García,
llevadora, Analía Gómez, llevadora,
Sílvia Maya, pediatra, Vanessa
Pleguezuelos, coordinadora Banc
de Llet Materna i Luís Ruíz, pediatra
+ informació
Calendari: 29, 30 d’abril de 2019 de
9,30 a 13,30 i de 15,30 a 19,30 h.
Durada: 16 hores
Nombre de participants: 25
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 32 euros (col·legiades) i
96 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 19 de febrer al 5 de
març de 2019 (col·legiades) i del 26
de febrer al 5 de març de 2019
(no col·legiades)
*Adreçat també a infermeres.
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

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, fisioterapeuta
+ informació
Calendari: 14, 21 i 28 de maig
de 2019 de 15,30 a 19,30 h.
Durada: 12 hores
Nombre de participants: 16
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 2 al 16 d’abril de 2019
(col·legiades) i del 9 al 16 d’abril de
2019 (no col·legiades)
Material que ha de portar
l’alumne/a: roba còmoda i mitjons.
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries
Programa de formació del COIB 2018-19
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SETEMBRE

inici del curs

·ASSESSORS DE SALUT PERSONAL I LABORAL (3 NIVELLS)
·GESTIÓ INFERMERA DE LA DEMANDA: LA VALORACIÓ INFERMERA I LES TÈCNIQUES BÀSIQUES
D’EXPLORACIÓ PER AL DIAGNÒSTIC INFERMER (OPCIÓ A)
·SUPORT VITAL BÀSIC (SVB) I DESFIBRIL·LACIÓ EXTERNA SEMIAUTOMÀTICA (DEA)
·SUPORT VITAL IMMEDIAT EN ADULTS (SVI)

18/09/2018

Pàgina 3

25/09/2018
10/10/2018
11/10/2018

Pàgina 8
Pàgina 27
Pàgina 27

15/10/2018
15/10/2018
15/10/2018
17/10/2018
17/10/2018
18/10/2018
18/10/2018
22/10/2018
22/10/2018
22/10/2018
23/10/2018

Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina

7
8
22
3
7
10
12
3
11
7
19

23/10/2018
24/10/2018
24/10/2018
25/10/2018
25/10/2018
29/10/2018
29/10/2018

Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina

20
8
16
7
18
11
18

30/10/2018
31/10/2018

Pàgina 4
Pàgina 19

05/11/2018
06/11/2018
06/11/2018
06/11/2018
06/11/2018
06/11/2018

Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina

06/11/2018
07/11/2018

Pàgina 8
Pàgina 4

12/11/2018
12/11/2018
14/11/2018
14/11/2018
16/11/2018
19/11/2018
20/11/2018

Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina

20/11/2018
26/11/2018
29/11/2018

Pàgina 18
Pàgina 9
Pàgina 5

11/12/2018
12/12/2018
13/12/2018
17/12/2018

Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina

09/01/2019

Pàgina 17

10/01/2019
10/01/2019
14/01/2019
14/01/2019
15/01/2019
15/01/2019
16/01/2019
17/01/2019
17/01/2019
21/01/2019
21/01/2019
28/01/2019
28/01/2019

Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina

OCTUBRE
·EL PODER DEL LLENGUATGE
·VACUNES EN L’ADULT
TERÀPIA FLORAL DR. BACH LEVEL 2 (OPCIÓ A)
·DESENVOLUPAMENT DE L’EMPATIA COM L’EINA PRINCIPAL DE LES CURES HUMANITZADES
·APRÈN A CUIDAR-TE AMB LA NUTRICIÓ AYURVÈDICA
·NUTRICIÓ EN SITUACIONS DE CRISI
·MÈTODE DE CONDICIONAMENT GENERAL I PÈLVIC A L’AIGUA
·ELABORAR UN PROJECTE DE RECERCA EN CURES INFERMERES
·ATENCIÓ INTEGRAL URGENT AL MALALT TRAUMÀTIC
SENSIBILITZACIÓ LIBERA-CARE
·PLANIFICACIÓ DELS PRIMERS AUXILIS EN L’EMPRESA
·COM DISSENYAR UN PROGRAMA D’EDUCACIÓ PER A LA SALUT DIRIGIT
A PERSONES AMB TRASTORN MENTAL
·DETERMINANTS SOCIALS DE LA SALUT I EQUITAT: DELS CONCEPTES A LA PRÀCTICA
·ATENCIÓ INTEGRAL URGENT AL MALALT TRAUMÀTIC
·APRÈN A CUIDAR-TE I A CUIDAR AMB LA RELAXACIÓ
·MASSATGE INFANTIL
·DETECCIÓ, DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE LA DISFÀGIA OROFARÍNGIA
·NUTRICIÓ DES DEL NAIXEMENT FINS A L’ADOLESCÈNCIA
·APLICACIÓ DE LA TERÀPIA DE REORGANITZACIÓ CORPORAL (TRC)
EN LES CIÈNCIES DE LA SALUT (3 NIVELLS)
·GESTIÓ DE LA INCAPACITAT LABORAL: TEMPORAL I PERMANENT

NOVEMBRE
·DEPRESSIÓ I SUÏCIDI: PREVENCIÓ, DETECCIÓ I MANEIG
·ATENCIÓ INFERMERA EN LA GESTIÓ DE LA IMATGE CORPORAL
·EINES WEB 2.0 I XARXES SOCIALS PER A LA CERCA I GESTIÓ D’INFORMACIÓ DE SALUT
·INFECCIONS HOSPITALÀRIES: PREVENCIÓ I ACTUACIÓ
·GESTIÓ INFERMERA: LIDERAR I GESTIONAR EQUIPS AMB VISIÓ HUMANISTA
·INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA A LA PRÀCTICA: L’EXEMPLE DE SALUT ALS BARRIS
·GESTIÓ INFERMERA DE LA DEMANDA: LA VALORACIÓ INFERMERA I LES TÈCNIQUES BÀSIQUES
D’EXPLORACIÓ PER AL DIAGNÒSTIC INFERMER (OPCIÓ B)
·ANGLÈS TÈCNIC PER A INFERMERES. NIVELL B 2
·COACHING PER A INFERMERES. UN CANVI DE PARADIGMA
EN LA MILLORA COMPETENCIAL I DE SALUT
·ATENCIÓ INFERMERA A LA PERSONA AMB HIPERTENSIÓ ARTERIAL I RISC CARDIOVASCULAR
·LA MORT I EL MORIR: AFRONTAMENT DES D’INFERMERIA COMUNITÀRIA
·ATENCIÓ A LA PARELLA AMB PROBLEMES D’ESTERILITAT I FERTILITAT
·ESPIRITUALITAT: AUTOCONEIXEMENT I AUTOCONSCIÈNCIA
·INTERPRETACIÓ RÀPIDA D’ARRÍTIMIES I DE LA SÍNDROME CORONÀRIA AGUDA
·ATENCIÓ A LA DONA SIMPTOMATOLOGIA VULVOVAGINAL
·LA CURA DEL NADÓ I L’INFANT DES D’UNA PERSPECTIVA NATURISTA
I LA INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES
·CONTROL I SEGUIMENT DE PERSONES AMB MALALTIA ARTERIAL PERIFÈRICA
·FES-TE EMPRENEDOR EN SALUT AMB IDICEMPREN

20
26
24
16
3
8

4
16
9
12
11
16
12

DESEMBRE
·EMBENATS FUNCIONALS EN LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA:
VALORACIÓ I APLICACIÓ SEGONS EL TIPUS DE LESIÓ
·ATENCIÓ DE SALUT MENTAL EN CONTEXTOS INTERCULTURALS
·TRACTAMENT DE LES DADES DE SALUT: ÈTICA I LEGISLACIÓ
·ATENCIÓ URGENT A LA PERSONA AMB DOLOR TORÀCIC I INSUFICIÈNCIA CARDÍACA (SCA)

GENER
·CURES DE FERIDES
·REFLEXOTERÀPIA: EINA ADIENT PER TENIR CURA DE LES PERSONES
I LA SEVA APLICACIÓ QUALSEVOL ÀMBIT INFERMER
·LA INFERMERA A LES XARXES SOCIALS		
·TERÀPIA FLORAL DR. BACH LEVEL 1 (OPCIÓ A)
·ATENCIÓ DE LES ÚLCERES PER PRESSIÓ I ALTRES FERIDES CRÒNIQUES
·MINDFULNESS PER FOMENTAR HÀBITS SALUDABLES I RESILIENTS
·REIKI EN LES CURES INFERMERES. NIVELL BÀSIC
·AVALUACIÓ D’INTERVENCIONS DE SALUT COMUNITÀRIA
·GESTIÓ EMOCIONAL I ADAPTACIÓ AL CANVI A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA
·TÈCNICA METAMÒRFICA. NIVELL BÀSIC
·CERCA DOCUMENTAL
·GESTIÓ DE RESPOSTES A EMERGÈNCIES HUMANITÀRIES
·ATENCIÓ INTEGRAL A L’INFANT AMB PATOLOGIA RESPIRATÒRIA
·LECTURA CRÍTICA
14
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18
21
25
17

22
25
22
11
19
23
9
9
23
5
10
18
5

LLISTAT DE CURSOS
inici del curs
·LA INFERMERA GESTORA DE LA IMATGE CORPORAL:
INTERVENCIONS EN PROCEDIMENTS MÈDICS I QUIRÚRGICS
·ACOMPANYAMENT AL FINAL DE LA VIDA
·CUIDAR DES DE LA MENT

29/01/2019
29/01/2019
31/01/2019

Pàgina 26
Pàgina 5
Pàgina 7

01/02/2019
04/02/2019

Pàgina 20
Pàgina 17

04/02/2019
06/02/2019
06/02/2019

Pàgina 21
Pàgina 20
Pàgina 23

06/02/2019

Pàgina 13

12/02/2019

Pàgina 8
Pàgina 19
Pàgina 5
Pàgina 23
Pàgina 21
Pàgina 22
Pàgina 21
Pàgina 11

FEBRER
·EPIDEMIOLOGIA, SALUT LABORAL I RECERCA CIENTÍFICA
·EMBENATS FUNCIONALS
·INTERVENCIÓ INFERMERA EN LA PREVENCIÓ I TRACTAMENT
DELS TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA
·COM INTERVENIR EN NUTRICIÓ EN L’ÀMBIT LABORAL: CONEIXEMENTS I EINES MPRESCINDIBLES
·INICIACIÓ A LA FITOTERÀPIA I PLANTES MEDICINALS
·ANÀLISI I PRÀCTICA DE LA GIMNÀSTICA POSTPART COM A MESURA DE PREVENCIÓ DE LES
DISFUNCIONS DEL SÒL PÈLVIC
·GESTIÓ INFERMERA DE LA DEMANDA: LA VALORACIÓ INFERMERA I LES TÈCNIQUES BÀSIQUES
D’EXPLORACIÓ PER AL DIAGNÒSTIC INFERMER (OPCIÓ C)
·INICIACIÓ I DESENVOLUPAMENT COMPETÈNCIA LEGAL I PERICIAL PER A LA INFERMERA DEL
TREBALL
·PARLAR EN PÚBLIC: COMUNICAR PER IMPACTAR
·MASSATGE ENERGÈTIC EN LES CURES INFERMERES
·INTERVENCIÓ EN L’ENURESI I ENCOPRESI INFANTIL I JUVENIL
·TERÀPIA FLORAL DR. BACH LEVEL 1 (OPCIÓ B)		
·INTERVENCIÓ INFERMERA EN EL MANEIG DE L’ANSIETAT AMB REALITAT VIRTUAL: SUPERAR LES PORS
·ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA GRAN

18/02/2019
18/02/2019
20/02/2019
21/02/2019
21/02/2019
25/02/2019
26/02/2019

MARÇ
·LECTURA RADIOGRÀFICA AVANÇADA
·ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ ENDOVENOSA A PEDIATRIA
·INTRODUCCIÓ A LA SINOLOGIA: ATENCIÓ EN LA PREVENCIÓ DE PATOLOGIA MAMÀRIA
·LESIONS MUSCULOESQUELÈTIQUES MÉS FREQÜENTS A L’ÀMBIT LABORAL
·APRENDRE A GESTIONAR L’ESTRÈS AMB LA SOFROLOGIA. NIVELL BÀSIC
·PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA CONTRA L’ESTRÈS LABORAL
·ENFOCAMENT MARC LÒGIC: APLICACIÓ PROJECTES COOPERACIÓ EN SALUT
·INTERVENCIÓ INFERMERA DE SALUT MENTAL EN L’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA I COMUNITÀRIA
·ELECTROCARDIOGRAFIA BÀSICA DINS L’EXAMEN DE SALUT
·LA IMATGE SOCIAL DEL COS/COSSOS I EL TENIR CURA PROFESSIONAL DE LA SALUT
·CURES INFERMERES EN GERIATRIA: PERSONES GRANS AMB TRASTORNS COGNITIUS I CONDUCTUALS
·ANESTÈSIA EN INFERMERIA (BÀSIC)
·ALIMENTACIÓ, SUPLEMENTS NATURALS I BIOLÒGICS PER A LA GESTACIÓ I LA LACTÀNCIA
·FONAMENTS DE FÍSICA QUÀNTICA PER A LES TERÀPIES COMPLEMENTÀRIES

ABRIL
·LESIONS PERINEALS D’ORIGEN OBSTÈTRIC: PREVENCIÓ, DIAGNÒSTIC, REPARACIÓ I REHABILITACIÓ
·SÍNDROMES GERIÀTRIQUES
·ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA EN CIÈNCIES DE LA SALUT I EL PROGRAMARI ESTADÍSTIIC R
·SUTURES I RETIRADA DE PUNTS
·GESTIÓ INFERMERA DE LA DEMANDA: LA VALORACIÓ INFERMERA I LES TÈCNIQUES BÀSIQUES
D’EXPLORACIÓ PER AL DIAGNÒSTIC INFERMER (OPCIÓ D)
·COMUNICACIÓ PER A UNA RELACIÓ ASSISTENCIAL MÉS HUMANA
·MESOTERÀPIA
·BONES PRÀCTIQUES EN L’ALLETAMENT MATERN
·DRENATGE LIMFÀTIC
·REFLEXOTERÀPIA: APROFUNDIMENT TEÒRIC I PRÀCTIC PER ABORDAR DIFERENTS SITUACIONS
DE SALUT DE LES PERSONES

04/03/2019
05/03/2019
05/03/2019
05/03/2019
06/03/2019
07/03/2019
11/03/2019
14/03/2019
18/03/2019
19/03/2019
26/03/2019
26/03/2019
28/03/2019
29/03/2019

01/04/2019
02/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
09/04/2019
24/04/2019
25/04/2019
29/04/2019
29/04/2019

Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina

13
12
6
17

Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina

8
6
26
13
24

Pàgina 24

02/05/2019
02/05/2019
06/05/2019

Pàgina 22
Pàgina 10
Pàgina 12
Pàgina 19

07/05/2019
08/05/2019
13/05/2019
14/05/2019
17/05/2019
29/05/2019

Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina

24
17
13
22
9

Pàgina 26

JUNY
·MESOTERÀPIA AVANÇADA 		

17
19
13
20
23
7
10
21
20
26
11
16
13
23

29/04/2019

MAIG
·TERÀPIA FLORAL DR. BACH LEVEL 2 (OPCIÓ B)
·IMMOBILITZACIONS, EMBENATS I TÈCNIQUES DE SUTURES PER A INFERMERES COOPERANTS
·CURES PAL·LIATIVES EN GERIATRIA
·BULLYING. EL PAPER CLAU DE LA INFERMERA EN LA PREVENCIÓ, DETECCIÓ I ACTUACIÓ
DE L’ASSETJAMENT ENTRE IGUALS
·INFERMERIA INTEGRATIVA DES DE LA PERSPECTIVA BIOENERGÈTICA I INSTRUMENTS
D’INTERVENCIÓ. CIÈNCIA I CONSCIÈNCIA
·ATENCIÓ INFERMERA A LA PERSONA ATESA AMB CREMADES EN L’ÀMBIT DE L’EMERGÈNCIA I
L’ATENCIÓ PRIMÀRIA
·ESFERODINÀMIA PER A GESTANTS
·FORMACIÓ BÀSICA EN INTERVENCIÓ FAMILIAR
·CONSELL CONTRACEPTIU A L’ÀMBIT COMUNITARI

Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina

20/06/2019
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MÈDICO-QUIRÚRGIC
Atenció integral urgent
al malalt traumàtic
Objectiu general
Adquirir els coneixements generals
i específics dels diferents tipus
de traumatismes, a l’igual que
interioritzar i assimilar la guia
d’actuació estandarditzada per
a cada tipus de trauma per tal de
minimitzar la morbimortalitat de la
persona i millorar com a part del
equip assistencial, tant hospitalari
com extrahospitalari, l’assistència
integral de la persona atesa.
Equip docent
Yolanda de Toro, infermera
+ informació
Calendari: 22, 23 i 24 d’octubre de
2018 de 9,30 a 14 h. i de 15 a 19,45 h. ,
llevat del dia 24 d’octubre que serà
de 9,30 a 14 h.
Durada: 23 hores
Nombre de participants: 25
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 46 euros (col·legiades) i
138 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 6 al 20 de setembre
de 2018 (col·legiades) i del 13 al 20
de setembre de 2018
(no col·legiades)
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

Infeccions hospitalàries:
prevenció i actuació
Objectiu general
Desenvolupar les competències
infermeres en l’àmbit de la prevenció
i el control de les infeccions
nosocomials.
Equip docent
Benito Almirante, metge i Marisa
Anglès i M. Carmen Ferrer,
infermeres
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+ informació
Calendari: 6, 13, 20, 27 de novembre,
11 i 18 de desembre de 2018.
De 16 a 19 h.
Durada: 15 hores
Nombre de participants: 25
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 30 euros (col·legiades) i
90 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 20 de setembre al 4
d’octubre de 2018 (col·legiades) i
del 27 de setembre al 4 d’octubre de
2018 (no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Atenció infermera
a la persona amb
hipertensió arterial i risc
cardiovascular
Objectiu general
introduir 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,
infermeres
+ informació
Calendari: 12 i 13 de novembre de
2018 de 15,45 a 19,45 h.
Durada: 8 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 26 de setembre al 10
d’octubre de 2018 (col·legiades) i del
3 al 10 d’octubre de 2018
(no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Interpretació ràpida
d’arrítmies i de la
Síndrome Coronària
Aguda i el seu
tractament clínic
estandarditzat
Objectiu general
Interpretar correctament les arítmies,
bloqueigs, imatges de SCASEST
i SCAEST en un 100% i realitzar
l’assistència sanitària a la perfecció.
Equip docent
Yolanda de Toro i M. Carmen
Godino, infermeres
+ informació
Calendari: 19, 20 i 21 de novembre
de 2018 de 9,30 a 14 i de 15 a 19 h,
llevat del dia 21 de novembre que
serà de 9,30 a 12,30 h.
Durada: 20
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 4 al 18 d’octubre de
2018 (col·legiades) i de l’11 al 18
d’octubre de 2018 (no col·legiades)
Es sol·licitarà acreditació al Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries

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, infermera
+ informació
Calendari: 26 de març, 2, 9, 25, 30
d’abril i 7 de maig de 2019
de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 24 hores
Nombre de participants: 30
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 48 euros (col·legiades) i
144 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 12 al 26 de febrer de
2019 (col·legiades) i del 19 al 26 de
febrer de 2019 (no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Atenció urgent a la
persona atesa amb dolor
toràcic i insuficiència
cardíaca (Síndrome
Coronària Aguda)
Objectiu general
Adquirir i interioritzar tots els
coneixements necessaris per poder
fer una assistència d’alta qualitat a
les persones ateses que presentin
dolor toràcic, cardiopatia isquèmica
i/o Síndrome coronària aguda.
Equip docent
Yolanda de Toro i Ma Carmen
Godina, infermeres
+ informació
Calendari: 17, 18 i 19 de desembre
de 2018 de 9,30 a 14 i de 15 a 19 h,
llevat del dia 19 de desembre que
serà de 9,30 a 12,30 h.
Durada: 20 hores
Nombre de participants: 25
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 31 d’octubre al 15 de
novembre de 2018 (col·legiades) i
del 8 al 15 de novembre de 2018
(no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Cures de 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
a les persones ateses. Economitzar
en la utilització dels materials de
cura.
Equip docent:
Josep Maria Petit i Xavier Teixidó,
infermers
+ informació
Calendari: 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 de
gener i 4 de febrer de 2019 de 9,30 a
13,30 h.
Durada: 32 hores
Nombre de participants: 25
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 64 euros (col·legiades) i
192 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 23 de novembre al 7
de desembre de 2018 (col·legiades)
i del 30 de novembre al 7 de
desembre de 2018 (no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

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, infermer i fisioterapeuta
+ informació
Calendari: 4 i 11 de febrer de 2019.
De 10 a 14 h.
Durada: 8 hores
Nombre de participants: 24
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 18 de desembre
de 2018 a l’1 de gener de 2019
(col·legiades) i del 25 de desembre
de 2018 a l’1 de gener de 2019
(no col·legiades)
Material que ha de portar
l’alumne/a: roba còmoda (tipus
xandall), tisores i tovallola petita.
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

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, els
principals riscos i els coneixements
i recursos per interpretar els
estudis radiològics més habituals
i aprofundir en la interpretació
radiogràfica, diferenciant les imatges
normals i les principals alteracions de
la normalitat en estudis radiogràfics,
estudis de radiologia contrastada,
estudis de Tomografia Computada
(TC) i de Ressonància Magnètica
(RM).
Equip docent
Jordi Galimany, infermer
+ informació
Calendari: 4, 6, 11, 13, 18, 20 i 25 de
març de 2019. De 15,45 a 19,45 h.
Durada: 28 hores
Nombre de participants: 25
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 56 euros (col·legiades) i
168 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 22 de gener al 5 de
febrer de 2019 (col·legiades) i del 29
de gener al 5 de febrer de 2019
(no col·legiades)

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,
infermers
+ informació
Calendari: 4 d’abril de 2019 de 9,30
a 13,30 h i de 15,30 a 19,30 h.
Durada: 8 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 32 euros (col·legiades) i
96 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 21 de febrer al 7 de
març de 2019 (col·legiades) i del 28
de febrer al 7 de març de 2019
(no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Atenció a la persona
atesa amb cremades 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. Saber realitzar la
valoració correcte.
Equip docent
Josep M. Petit i Xavier Teixidó,
infermers
+ informació
Calendari: 13, 15, 20, 22, 27 i 29 de
maig de 2019 de 15,30 a 19,30 h.
Durada: 24 hores
Nombre de participants: 25
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 48 euros (col·legiades) i
144 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 28 de febrer al 14 de
març de 2019 (col·legiades) i del 7 al
14 de març de 2019 (no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries
Programa de formació del COIB 2018-19
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INFÀNCIA
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, infermera
+ informació
Calendari: 25 d’octubre, 8, 15, 22 i
29 de novembre de 2018 de 9,30 a
13,30 h.
Durada: 20 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 12 al 26 de setembre
de 2018 (col·legiades) i del 19 al 26
de setembre de 2018
(no col·legiades)
Material que ha de portar
l’alumne/a: una nina, si pot ser mida
nadó o més gran i preferiblement
tova.
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

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, Noemi Cuenca i
Cristina Soldevilla, infermeres
+ informació
Calendari: 29 d’octubre, 5, 12, 19 i
26 de novembre de 2018 de 15,30 a
19,30 h.
Durada: 20 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona).
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 14 al 28 de setembre
de 2018 (col·legiades) i del 21 al 28
de setembre de 2018
(no col·legiades)
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries
18
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La cura del nadó i l’infant
des d’una perspectiva
naturista i la informació a
les famílies
Objectiu general
Conèixer les teràpies naturals i
complementàries i el seu mecanisme
d’acció en la promoció de la salut i
la prevenció de la malaltia per poder
informar i aconsellar les famílies dels
nadons i infants petits (0-3 anys), en
qualitat d’Infermeres.
Equip docent
Montserrat Bayego, infermera
+ informació
Calendari: 22, 29 de novembre, 13 i
20 de desembre de 2018 de 15,30 a
19,30 h.
Durada: 16 hores
Nombre de participants: 25
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona).
Matrícula: 32 euros (col·legiades) i
96 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 9 al 23 d’octubre de
2018 (col·legiades) i del 16 al 23
d’octubre de 2018 (no col·legiades)
Activitat no acreditada pel Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries

Embenats funcionals
en la infància i
l’adolescència: valoració
i aplicació segons el
tipus de lesió
Objectiu general
Assolir els coneixements per 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 del
processos inflamatoris, així com en
la regeneració del teixit conjuntiu
per tal de poder incorporar-los a la
pràctica assistencial dels diferents
participants.
Equip docent
Carlos González, fisioterapeuta

+ informació
Calendari: 11 i 12 de desembre de
2018, l’11 de desembre de 9,30
a 13,30 h i de 15 a 19 h i el 12 de
desembre de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 12 hores
Nombre de participants: 24
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 30 d’octubre al 13 de
novembre de 2018 (col·legiades) i
del 6 al 13 de novembre de 2018
(no col·legiades)
Material que ha de portar
l’alumne/a: roba còmoda (tipus
xandall) i tisores.
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

Atenció integral
infermera a l’infant amb
patologia respiratòria
Objectiu general
Adquirir els coneixements bàsics
pel maneig, sobretot hospitalari,
de l’usuari pediàtric amb patologia
respiratòria.
Equip docent
Alejandro Bosch, infermer
+ informació
Calendari: 28, 29 i 30 de gener de
2019 de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 12 hores
Nombre de participants: 25
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 13 al 27 de desembre
de 2018 (col·legiades) i del 20 al 27
de desembre de 2018
(no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Administració de
medicació endovenosa a
pediatria
Objectiu general
Unificar els criteris de preparació
i administració de medicació
endovenosa a pediatria.
Equip docent Material l’han de
portar elles
Mar Fernández, Esther Nuñez,
Diana Sansano i Patricia Timoneda,
infermeres
+ informació
Calendari: 5 i 7 de març de 2019 de
9,30 a 14,30 h.
Durada: 10 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 32 euros (col·legiades) i
96 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 22 de gener al 5 de
febrer de 2019 (col·legiades) i del 29
de gener al 5 de febrer de 2019
(no col·legiades)
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

Bullying. El paper
clau de la infermera
en la prevenció,
detecció i actuació de
l’assetjament entre
iguals
Objectiu general
Aportar eines claus a les infermeres
per a la prevenció, detecció i
actuació davant l’assetjament entre
iguals als entorns educatius.
Equip docent
Ramiro-Andrés Ortegón, infermer

SALUT LABORAL
Planificació dels primers
auxilis a l’empresa
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, infermer
+ informació
Calendari: 23, 30 d’octubre, 6 i 13 de
novembre de 2018 de 16,30 a 19,30 h.
Durada: 12 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona).
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 10 al 21 de setembre
de 2018 (col·legiades) i del 17 al 21
de setembre de 2018
(no col·legiades)

Mindfulness per
fomentar hàbits
saludables i resilients
Objectiu general
Fomentar hàbits saludables i
resilients.
Equip docent
Berta Sindreu, psicòloga
+ informació
Calendari: 15, 22 i 29 de gener de
2019 de 16,30 a 19,30 h.
Durada: 9 hores
Nombre de participants: 15
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona).
Matrícula: 18 euros (col·legiades) i
54 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 4 al 18 de desembre
de 2018 (col·legiades) i de l’11 al 18
de desembre de 2018
(no col·legiades)
Material que ha de portar
l’alumne/a: roba còmoda i abrigada
per a la 3a sessió.

Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Matèria no acreditable pel Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries

Gestió de la incapacitat
laboral: temporal i
permanent

Iniciació i
desenvolupament
de la competència
legal i pericial per a la
infermera del treball

Objectiu general
Proporcionar un marc teòric i pràctic
sobre l’Avaluació de la Capacitat
Laboral.
Equip docent
Eva Segura, metgessa

+ informació
Calendari: 7, 14, 21 i 28 de maig de
2019 de 16,30 a 19,30 h.
Durada: 12 hores
Nombre de participants: 25
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona).
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 26 de març al 9 d’abril
de 2019 (col·legiades) i del 2 al 9
d’abril de 2019 (no col·legiades)

+ informació
Calendari: 31 d’octubre de 2018 de
15,45 a 19,45 h.
Durada: 4 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona).
Matrícula: 8 euros (col·legiades) i 24
euros (no col·legiades)
Inscripció: del 17 al 28 de setembre
de 2018 (col·legiades) i del 24 al 28
de setembre de 2018
(no col·legiades)

Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Objectiu general
Saber realitzar una correcta valoració
pericial de les cures infermeres en un
àmbit competencial de la infermeria
molt desconegut.
Equip docent
Esperanza M. Alonso, infermera i
Francisco I. De la Puente, metge
+ informació
Calendari: 18 de febrer de 2019 de
9,30 a 13,30 h i de 15 a 19 h.
Durada: 8 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 4 al 18 de gener de
2019 (col·legiades) i de l’11 al 18 de
gener de 2019 (no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries
Programa de formació del COIB 2018-19
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Epidemiologia, salut
laboral i recerca
científica
Objectiu general
Identificar els conceptes de salut
laboral i epidemiologia general
aplicades al camp de la salut laboral
(epidemiologia laboral). Ser capaç
de reconèixer i d’aplicar els mètodes
i instruments adequats utilitzats en
epidemiologia, així com identificar
i interpretar diferents dissenys
d’estudis epidemiològics i poder-los
aplicar al camp de la salut laboral.
Equip docent
Laura Serra, matemàtica i Mònica
Ubalde, biòloga
+ informació
Calendari: 1, 8, 25, 22 de febrer i 1 de
març de 2019 de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 20 hores
Nombre de participants: 25
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 17 al 28 de desembre
de 2018 (col·legiades) i del 24 al 28
de desembre de 2018
(no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Electrocardiografia
bàsica dins l’examen
de salut
Objectiu general
Assolir coneixements
d’electrocardiografia, amb la
finalitat de realitzar correctament
l’electrocardiograma, així com
els criteris bàsics de normalitat/
anormalitat que permetin diferenciar
aquelles alteracions que poden
suposar un perill per a la persona
atesa.
Equip docent
Diego Fonfría, infermer
+ informació
Calendari: 18, 19, 27, 28 de març i 1
d’abril de 2019 de 15,30 a 19,30 h.
Durada: 20 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 6 al 20 de febrer de
2019 (col·legiades) i del 13 al 20 de
febrer de 2019 (no col·legiades)

20

Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries
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Com intervenir en
nutrició en l’àmbit
laboral: coneixement i
eines imprescindibles
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, infermera
+ informació
Calendari: 6, 13, 20 i 27 de febrer de
2019 de 16,30 i 19,30 h.
Durada: 12 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 19 de desembre
de 2018 al 2 de gener de 2019
(col·legiades) i del 26 de desembre
de 2018 al 2 de gener de 2019
(no col·legiades)
Material que ha de portar
l’alumne/a: calculadora.
Es sol·licitarà acreditació al Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries

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, infermer
+ informació
Calendari: 5 i 7 de març de 2019 de
15,45 a 19,45 h.
Durada: 8 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona).
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 24 de gener al 7 de
febrer de 2019 (col·legiades) i del 31
de gener al 7 de febrer de 2019
(no col·legiades)
Material que ha de portar
l’alumne/a: roba còmoda (tipus
xandall) i tisores.
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

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, infermera
+ informació
Calendari: 23 i 25 d’octubre de 2018
de 10 a 14 h.
Durada: 8 hores
Nombre de participants: 25
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 12 al 26 de setembre
de 2018 (col·legiades) i del 19 al 26
de setembre de 2018
(no col·legiades)
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

Depressió i suïcidi:
prevenció, detecció i
maneig
Objectiu general
Adquirir coneixements i incorporar
les eines per millorar l’atenció
infermera a la persona atesa amb
risc suïcida i trastorns afectius amb
simptomatologia depressiva.
Equip docent
Nerea Jauregui, infermera
+ informació
Calendari: 5 i 12 de novembre de
2018 de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 8 hores
Nombre de participants: 25
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 25 de setembre al 9
d’octubre de 2018 (col·legiades) i del
2 al 9 d’octubre de 2018
(no col·legiades)
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

Atenció de salut
mental en contextos
interculturals
Objectiu general
Conèixer el model infermer
transcultural. Entendre què és la
competència cultural i les cures
culturals. Tenir una visió holística
sobre la diversitat cultural i les cures
infermeres. Assolir els coneixements
i habilitats requerits per donar
una correcta atenció a la població
immigrant en un trastorn mental.
Equip docent
Mercedes Espinal, infermera
+ informació
Calendari: 12 i 19 de desembre de
2018 de 15,15 a 19,45 h.
Durada: 9 hores
Nombre de participants: 25
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 18 euros (col·legiades) i
54 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 30 d’octubre al 13 de
novembre de 2018 (col·legiades) i
del 6 al 13 de novembre de 2018
(no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

SALUT MENTAL
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 21 de desembre
de 2018 al 4 de gener de 2019
(col·legiades) i del 28 de desembre
de 2018 al 4 de gener de 2019
(no col·legiades)
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

Intervenció en l’enuresi
i encopresi infantil i
juvenil
Objectiu general
Adquirir els coneixements i habilitats
bàsics per a la detecció, tractament
i maneig dels infants i joves amb un
transtorn de l’enuresi.
Equip docent
M. Carmen Naranjo, infermera
+ informació
Calendari: 21 de febrer de 2019 de
14,30 a 19,30 h.
Durada: 5 hores
Nombre de participants: 25
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 10 euros (col·legiades) i
30 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 8 al 22 de gener de
2019 (col·legiades) i del 15 al 22 de
gener de 2019 (no col·legiades)

Intervenció infermera en
la prevenció i tractament
dels trastorns de la
conducta alimentària

Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Objectiu general
Adquirir els coneixements i habilitats
bàsics per a la prevenció, detecció,
tractament i maneig de les persones
amb un trastorn de la conducta
alimentària (TCA).
Equip docent
Lola Domene, infermera

Intervenció infermera en
el maneig de l’ansietat
amb realitat virtual:
superar les pors

+ informació
Calendari: 4 i 7 de febrer de 2019 de
15,30 a 19,30 h.
Durada: 8 hores
Nombre de participants: 25
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)

+ informació
Calendari: 25 de febrer de 2019 de
15,45 a 19,45 h.
Durada: 4 hores
Nombre de participants: 25
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 8 euros (col·legiades)
i 24 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 14 al 25 de gener de
2019 (col·legiades) i del 21 al 25 de
gener de 2019 (no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Intervenció infermera
de Salut Mental en
l’atenció domiciliària i
comunitària
Objectiu general
Conèixer els àmbits d´actuació
i les intervencions en els que
les infermeres d´Hospitalització
Domiciliària i del Pla de Seguiment
Individualitzat tenen competència en
el seu rol propi.
Equip docent
Judith Balaguer, David López i
Sònia Mulero, infermeres
+ informació
Calendari: 14 i 21 de març de 2019
de 15,30 a 19,30 h.
Durada: 8 hores
Nombre de participants: 25
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 16 euros (col·legiades) i
48 euros (no col·legiades)
Inscripció: de l’1 al 15 de febrer de
2019 (col·legiades) i del 8 al 15 de
febrer de 2019 (no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Objectiu general
Reconèixer els diferents trastorns
d’ansietat i què fer en cadascun
d’ells. Ser capaç d’establir un
programa terapèutic per superar
les pors. Conèixer com les noves
tecnologies poden ajudar a superar
les fòbies.
Equip docent
Sílvia Rosado, infermera
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Formació bàsica en
intervenció familiar
Objectiu general
Conèixer els conceptes fonamentals
del model sistèmic d’atenció a
les famílies. Adquirir habilitats per
realitzar intervencions familiars
orientades al canvi en diferents
contexts.
Equip docent
Mar Bodas, infermera
+ informació
Calendari: 17, 24 i 31 de maig de
2019 de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 12 hores
Nombre de participants: 25
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 3 al 17 d’abril de 2019
(col·legiades) i del 10 al 17 d’abril de
2019 (no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Teràpia floral del Dr.
Bach. Level 2
Objectiu general
Aprofundir en el coneixement
teòric i pràctic de la teràpia floral
del Dr. Edward Bach, seguint el
procés formatiu cap a l’assoliment
del Bach Practitioner acreditat pel
Bach Centre d’Anglaterra (BIEP) al
COIB, que faculta a les infermeres
com a terapeutes florals de Bach
reconegudes a nivell internacional
(BFRP).
Equip docent
Montserrat Bayego, infermera
+ informació
Opció A
Calendari: 15, 22, 29 d’octubre,
5, 12, 19, 26 de novembre i 3 de
desembre de 2018 de 15,30 a 19,30 h.
Inscripció: del 4 al 18 de setembre
de 2018 (col·legiades) i del 12 al 18
de setembre de 2018
(no col·legiades)
Opció B
Calendari: 2, 9, 16, 23, 30 de maig,
6, 13 i 20 de juny de 2019 de 9,30 a
13,30 h.
Inscripció: del 19 de març al 2 d’abril
de 2019 (col·legiades) i del 26 de
març al 2 d’abril de 2019
(no col·legiades)
Durada: 32 hores
Nombre de participants: 10
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona).
Matrícula: 64 euros (col·legiades) i
192 euros (no col·legiades)
Acreditació del Centre Bach

Reflexoteràpia, una eina
adient per tenir cura
de la persona i la seva
aplicació en qualsevol
àmbit infermer
Objectiu general
Iniciar-se en el coneixement teòric
i pràctic de la reflexoteràpia, així
com mostrar les seves possibles
aplicacions en qualsevol àmbit
infermer.
Equip docent
Montserrat Bayego, infermera
22
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+ informació
Calendari: 10, 17, 24, 31 de gener, 7 i
14 de febrer de 2019 de 9,30 a 13,30 h.
Durada: 24 hores
Nombre de participants: 16
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 48 euros (col·legiades) i
144 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 28 de novembre al 12
de desembre de 2018 (col·legiades) i
del 5 al 12 de desembre de 2018
(no col·legiades)
Material que ha de portar
l’alumne/a: roba còmoda.
Activitat no acreditada pel Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries

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, infermera
+ informació
Opció A
Calendari: 14, 21, 28 de gener, 4, 11,
18, 25 de febrer i 4 de març de 2019
de 15,30 a 19,30 h.
Inscripció: del 30 de novembre al 14
de desembre de 2018 (col·legiades) i
del 7 al 14 de desembre de 2018
(no col·legiades)
Opció B
Calendari: 21, 28 de febrer, 7, 14, 21,
28 de març, 4 i 11 d’abril de 2019 de
9,30 a 13,30 h.
Inscripció: del 8 al 22 de gener de
2019 (col·legiades) i del 15 al 22 de
gener de 2019 (no col·legiades)
Durada: 32 hores
Nombre de participants: 15
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona).
Matrícula: 64 euros (col·legiades) i
192 euros (no col·legiades)
Acreditació del Centre Bach

TERÀPIES NATURALS
I COMPLEMENTÀRIES
Reiki en les cures
infermeres. Nivell bàsic
Objectiu general
Conèixer els fonaments teòrics i
pràctics del mètode Reiki. Aportar
les eines necessàries per aplicarlo a nivell terapèutic a les cures
infermeres i a nivell personal a la vida
diària dels professionals.
Equip docent
Aurora López, infermera
+ informació
Calendari: 15, 22, 29 de gener, 5,
12 i 19 de febrer de 2019 de 15,30 a
19,30 h.
Durada: 24 hores.
Nombre de participants: 16
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 48 euros (col·legiades) i
144 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 3 al 14 de desembre
de 2018 (col·legiades) i del 10 al 14
de desembre de 2018
(no col·legiades)
Material que ha de portar
l’alumne/a: roba còmoda i manta de
viatge.
Activitat no acreditada pel Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries

Tècnica metamòrfica.
Nivell bàsic

Objectiu general
Aprendre bases per practicar la
tècnica metamòrfica. Proporcionar
el coneixement de la importància
que tenen l’etapa prenatal i
el cos emocional en el futur
desenvolupament psíquic, mental i
emocional de l’individu.
Equip docent
M. Carmen Martínez, metgessa
+ informació
Calendari: 17, 24, 31 de gener, 7 i 14
de febrer de 2019. De 15,45 a 19,45 h.
Durada: 20 hores
Nombre de participants: 16
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 40 euros (col·legiades)
i 120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 27 de novembre a l’11
de desembre de 2018 (col·legiades) i
del 4 a l’11 de desembre de 2018
(no col·legiades)

Material que ha de portar
l’alumne/a: roba còmoda, manta
petita de sofà i tovallola de mans.
Activitat no acreditada pel Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries

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, metgessa i Rosa
Maria Torres, infermera
+ informació
Calendari:
Classes presencials: 6, 13, 27 de
febrer, 6, 20, 27 de març i 10 d’abril
de 2019 de 17,45 a 19,45 h.
Classes en línia: 20 de febrer, 13 de
març i 3 d’abril de 2019.
Durada: 20 hores (14 presencials i 6
treball en línia)
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 27 de desembre
de 2018 al 10 de gener de 2019
(col·legiades) i del 3 al 10 de gener
de 2019 (no col·legiades)
Activitat no acreditada pel Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries

Matrícula: 48 euros (col·legiades) i
144 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 9 al 23 de gener de
2019 (col·legiades) i del 16 al 23 de
gener de 2019 (no col·legiades)
Material que ha de portar
l’alumne/a: roba còmoda i manta de
viatge.
Activitat no acreditada pel Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries

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.
Equip docent
Rosa Cabello, infermera
+ informació
Calendari: 6, 13, 20, 27 de març i 3
d’abril de 2019 de 9,30 a 13,30 h
Durada: 20 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 24 de gener al 7 de
febrer de 2019 (col·legiades) i del 31
de gener al 7 de febrer de 2019
(no col·legiades)

Massatge energètic en
les cures infermeres

Activitat no acreditada pel Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries

Objectiu general
Donar a conèixer el massatge
energètic per a la seva aplicació en
l’àmbit de la infermeria.
Equip docent
Wai Wai Cho Sum i Esther Vernet,
infermeres

Fonaments de
física quàntica
per a les teràpies
complementàries

+ informació
Calendari: 20, 27 de febrer, 6, 13, 20,
27 de març, 3 i 10 d’abril de 2019 de
10 a 13 h.
Durada: 24 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)

Objectiu general
Assolir una base científica sòlida
dins l’àmbit de la Física Quàntica i
Biofísica Quàntica en relació amb
l’estudi de l’ésser humà i l’exercici de
les teràpies complementàries.
Programa de formació del COIB 2018-19
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Equip docent
Teresa Versyp, física
+ informació
Calendari: 29 de març, 5 i 12 d’abril
de 2019. De 10 a 14 h.
Durada: 12 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 18 de febrer a l’1 de
març de 2019 (col·legiades) i del 25
de febrer a l’1 de març de 2019
(no col·legiades)
Activitat no acreditada pel Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries

Drenatge limfàtic
Objectiu general
Adquirir els coneixements pràctics
del drenatge per millorar la pràctica
infermera.
Equip docent
Anna Ros, infermera
+ informació
Calendari: 29 d’abril, 6, 13, 20, 27
de maig, 3 i 17 de juny de 2019 de
16,30 a 19,30 h (llevat del dia 29
d’abril que serà de 16,30 a 18,30 h).
Durada: 20 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 18 al 29 de març de
2019 (col·legiades) i del 25 al 29 de
març de 2019 (no col·legiades)
Activitat no acreditada pel Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries

Reflexoteràpia:
aprofundiment teòric
i pràctic per abordar
diferents situacions de
salut de les persones
Objectiu general
Millorar la pràctica de la
Reflexoteràpia i ampliar el
coneixement necessari per
implementar tractaments.
Equip docent
Montserrat Bayego, infermera
24
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+ informació
Calendari: 29 d’abril, 6, 13, 20, 27 de
maig i 3 de juny de 2019 de 9,30 a
13,30 h.
Durada: 24 hores
Nombre de participants: 16
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 48 euros (col·legiades) i
144 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 19 de març al 2 d’abril
de 2019 (col·legiades) i del 26 de
març al 2 d’abril de 2019
(no col·legiades)
Material que ha de portar
l’alumne/a: roba còmoda.
Activitat no acreditada pel Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries

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,
infermeres.
+ informació
Calendari: 8, 15, 22, 29 de maig i 5
de juny de 2019 de 10 a 14 h.
Durada: 20 hores
Nombre de participants: 25
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 26 de març al 9 d’abril
de 2019 (col·legiades) i del 2 al 9
d’abril de 2019 (no col·legiades)
Activitat no acreditada pel Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries

Eines web 2.0 i xarxes
socials per a la cerca i
gestió d’informació de
salut
Objectiu general
Dotar als alumnes de les habilitats
pràctiques necessàries per a la
utilització, en diferents àmbits
d’activitat, de les tecnologies de
la informació i comunicació (TIC)
com a recolzament en l’atenció de
les persones en el treball clínic, de
docència i de recerca.
Equip docent
Miguel Angel Mayer, Diplomat en
Disseny i Estadística en Ciències de
la Salut
+ informació
Calendari: 6 i 8 de novembre de
2018 de 16 a 19 h.
Durada: 6 hores
Nombre de participants: 14
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 12 euros (col·legiades) i
36 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 25 de setembre al 9
d’octubre de 2018 (col·legiades) i del
2 al 9 d’octubre de 2018
(no col·legiades)
Curs acreditat pel Consell Català
de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries

E-SALUT
Tractament de les dades
de salut: ètica i legislació

La infermera a les xarxes
socials

Objectiu general
Dotar a les infermeres dels
coneixements necessaris en matèria
d’ètica i legislació aplicada al
tractament de dades de salut i aplicat
a la seva activitat professional.
Equip docent
Rosa Pérez, infermera

Objectiu general
Dotar a les infermeres de les
habilitats necessàries per a la
utilització de les xarxes socials en la
seva activitat professional i personal.
Equip docent
Rosa Pérez, infermera

+ informació
Calendari: 13 de desembre de 2018
de 9,30 a 13,30 hores.
Durada: 4 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 8 euros (col·legiades) i 24
euros (no col·legiades)
Inscripció: del 30 d’octubre al 13 de
novembre de 2018 (col·legiades) i
del 6 al 13 de novembre de 2018
(no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

+ informació
Calendari: 10 de gener de 2019 de
9,30 a 13,30 h i de 15 a 17 h.
Durada: 6 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 12 euros (col·legiades) i
36 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 28 de novembre al 12
de desembre de 2018 (col·legiades) i
del 5 al 12 de desembre de 2018
(no col·legiades)
Activitat no acreditada pel Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries

FORMACIÓ ONLINE
AulaDAE

El Col·legi posa a l’abast de totes les
infermeres i infermers, la següent
oferta de formació online a través
d’empreses especialitzades en
formació professional sanitària a
distància. Aquesta oferta formativa
online es pot anar ampliant i/o
modificant al llarg del curs.
Per a més informació adreceuvos a www.coib.cat/formacio, on
trobareu el programa de cada curs i
el calendari.

Fàrmacs d'ús freqüent en infermeria
Infermeria en quiròfan
Cures al malalt crònic: cardiovasculars,
respiratoris i digestius
Actuació i cures d'infermeres en urgències vitals
Cures avançades en infermeria traumatològica
Cures en ostomies per infermeria
Actualització en cures geriàtriques per a infermeria
Cures d'infermeres en malalts crònics pediàtrics
Actualització en infermeria del treball
			
Salusplay
Introducció a les pràctiques basades en evidències
Introducció a la metodologia de la investigació
en ciències sanitàries
Investigació qualitativa i mètodes mixtos en
ciències sanitàries
Cerca eficaç d'evidència en cures
Investigació quantitativa en ciències sanitàries
Formació completa en metodolgia de la investigació

eDocens

Introducció a l'electrocardiografia per a infermeria
Atenció immediata en situacions d'urgències
hospitalàries i d'atenció primària
Atenció al malalts amb ICTUS agut
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GESTIÓ DE LA IMATGE
CORPORAL
Atenció infermera en
la gestió de la imatge
corporal
Objectiu general
Conèixer el perfil de la infermera
gestora de la infermera gestora de la
imatge corporal.
Equip docent
Rosa Bayot, infermera
+ informació
Calendari: 6,20,27 de novembre
i 4 de desembre de 2018
de 15.30 a 19.30 h.
Durada: 16 hores.
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 32 euros (col·legiades) i
96 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 21 de setembre
al 5 d’octubre de 2018(col·legiades)
i del 28 de setembre al 5 d’octubre
de 2018(no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

Mesoteràpia
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, infermera
+ informació
Calendari: 25 d’abril, 2, 9, 16, 23, 30
de maig, 6 i 13 de juny de 2019 de
10 a 14 hores
Durada: 32 hores
Nombre de participants: 24
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 64 euros (col·legiades) i
192 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 12 al 26 de març de
2019 (col·legiades) i del 19 al 26 de
març de 2019 (no col·legiades)
Activitat no acreditada pel Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries
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Mesoteràpia avançada
Objectiu general
Aprofundir en el coneixement
teòric i pràctic dels mecanismes
d´actuació de la mesoteràpia així
com en les contraindicacions i
efectes secundaris, sempre des de la
visió infermera com a gestores de la
imatge corporal i d’acord als criteris
de la normo-praxi.
Equip docent
Núria Saez, infermera
+ informació
Dates: 20, 27 de juny i 4 de juliol de
2019 de 10 a 14 hores.
Durada: 12 hores
Nombre de participants: 24
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 24 euros (col·legiades) i
72 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 7 al 21 de maig de
2019 (col·legiades) i del 14 al 21 de
maig de 2019 (no col·legiades)
Activitat no acreditada pel Consell
Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries

La infermera gestora
de la imatge corporal:
intervencions en
procediments mèdics i
quirúrgics
Objectiu general
Conèixer les intervencions en
procediments mèdics i quirúrgics
que realitza la infermera en l’àmbit
de la gestió de la imatge corporal
Equip docent
Elisabet Tort, infermera
+ informació
Calendari: 29 de gener, 5,12 i 19
de febrer del 2019 de 14.30 a 19.30 h.
Durada: 20 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 40 euros (col·legiades) i
120 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 10 al 21 de desembre
de 2018(col·legiades) i del 17 al 21
de desembre de 2018
(no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

La imatge social del cos/
cossos i el tenir-cura
professional de la salut
Bloc 1
Objectiu
Explorar la construcció sòcio-cultural
dels cossos, per tal de contribuir a
sensibilitzar-nos respecte als usos
i significats dels cossos, en les
societats complexes.
Contingut
El cos, la corporalitat, la cosificació
i la corpolatria. Somatocentrisme.
Significat i percepció corporal.
Simbolismes i usos del cos.
Biopoder. Control corporal. La
construcció sòcio-cultural dels
cossos. Presentació social del COS.
Diversitat corporal.
Bloc 2
Objectiu
Analitzar les diferents realitat
corporals des d’una perspectiva
dinàmica i plural, així com
les diferents estratègies de
modificació corporal.
Contingut
La percepció del COS. Interacció
corporal i llenguatges. Imatge i
moda. El culte al cos. Bellesa vs
vellesa. Estereotips corporals:
Cossos ortodoxos versus cossos
“fràgils” i cossos “no normatius”.
Diversitat corporal i diversitat
funcional. Transformacions
i modificacions corporals,
voluntàries i involuntàries.
Bloc 3
Objectiu
Identificar la dimensió del rol
infermer en la gestió corporal, així
com en les estratègies de gestió dels
usos del cos.
Contingut
Grups identitatis: “cos social”.
Identitats de gènere. Tenir-cura dels
COSSOS. Manipulació corporal.
Medicalització del cos i la salut.
Violències corporals: usos i abusos
del cos.
Equip docent
Lourdes Mestres, infermera
+ informació
Calendari: 19,21,26,28 de març, 2,4 i
9 d’abril del 2019 de 15.30 a 19.30 h.
Durada: 28 hores
Nombre de participants: 20
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 56 euros (col·legiades) i
168 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 5 al 19 de febrer de
2019 (col·legiades) i del 12 al 19 de
febrer de 2019(no col·legiades)
Es sol·licitarà l’acreditació al
Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries

SUPORT VITAL
Suport vital bàsic (SVB)
i desfibril·lació externa
semiautomàtica (DEA)
Objectiu general
Identificar i tractar a un usuari agut
greu mitjançant l’aproximació
“ABCDE” (via Aèria, Respiració,
Circulació, Discapacitat, Exposició).
Identificar i tractar a un usuari en
aturada càrdio-respiratòria amb
desfibril·lació externa automàtica o
manual, amb material instrumental
de la via aèria i accés vascular
d’urgència, en espera de l’arribada
d’assistència més especialitzada.
Identificar les arrítmies periaturada
segons l’estructuració del mòdul
d’arrítmies dels cursos de Suport
Vital Avançat (SVA). Incorporar-se
com a membre de l’equip d’SVA si
fos necessari.
Equip docent
Dídac Fonfria, infermer
+ informació
Dates: 10 d’octubre de 2018 de
14 a 20 hores.
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 180 euros (col·legiades) i
230 euros (no col·legiades)

Suport vital immediat en
adults (SVI)
Objectiu general
Procedir a alertar als serveis
d’emergència i posar en pràctica
les tècniques de reanimació càrdiorespiratòria (RCP) i d’utilització de
la DEA. Dotar dels coneixements
suficients per detectar una aturada
càrdio-respiratòria (PCR).
Equip docent
Dídac Fonfria, infermer
+ informació
Dates: 11 d’octubre de 2018 de
10 a 13 i 14,30 a 19,30 hores.
Lloc: c/ Pujades, 350 (Barcelona)
Matrícula: 75 euros (col·legiades) i
98 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 5 d’agost al 5 de
setembre de 2018 (col·legiades) i del
13 d’agost al 5 de setembre de 2018
(no col·legiades)
Consulteu a coib.cat les noves
propostes d’aquesta formació
durant el curs acadèmic.

Inscripció: del 10 de setembre al 3
d’octubre de 2018 (col·legiades) i del
17 d’octubre al 3 d’octubre del 2018
(no col·legiades)
Consulteu a coib.cat les noves
propostes d’aquesta formació
durant el curs acadèmic.
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CURS
2018
2019
c/ Pujades, 350. 08019 Barcelona
Tel. 900 705 705
Segueix-nos a:

@COIBarcelona
@infermeria

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

