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Presentació

M’és grat adreçar-me a les infermeres i infermers col·legiats i altres professionals interessats
en aquestes activitats formatives que l’equip del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de
Barcelona ha preparat per al curs acadèmic 2011/2012. Us presentem un programa que vol
cobrir les necessitats que en l’àmbit de la formació tenen les infermeres i infermers.
La nova Junta de Govern, de la qual formo part, vol posar èmfasi en la importància de la formació infermera continuada reforçant la qualitat, per obtenir, d’aquesta manera, el màxim
reconeixement possible. En aquesta primera oferta, ja prèviament elaborada, s’ha incorporat
l’ensenyament d’anglès tècnic i s’ha augmentat la formació en teràpies complementàries.
En el transcurs dels propers mesos des del Col·legi volem impulsar una nova oferta formativa
per tal d’oferir activitats que tinguin en compte les diverses àrees professionals, especialment
en aquelles en què actualment es fa més necessari, com per exemple l’àmbit de la infermeria
del treball i la salut laboral.
El nou equip directiu del Col·legi té la voluntat de treballar per donar resposta a les necessitats formatives de les col·legiades i col·legiats, tant en les diferents àrees professionals com
de manera transversal, incorporant noves tecnologies de formació en línia, nous formats i
establint convenis i xarxes entre universitats i centres assistencials.
L’objectiu final és invertir tots els esforços per ajustar-nos a les inquietuds formatives de la
professió infermera i col·laborar en la capacitació professional contínua de les infermeres i
infermers.
Dra. Anna M. Ramió Jofre
Vocal responsable de formació de la Junta de Govern del COIB
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Normativa d’inscripció
La normativa d’inscripció del Pla de formació continuada 20112012 és la següent:

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.
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:
• Dins del termini d’inscripció de cada curs s’haurà de fer la re-

6 Una vegada abonada 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
tornarà 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.
7 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.
8 Gaudiran d’un descompte del 25% en l’import dels cursos

serva de plaça a través del telèfon gratuït d’atenció col·legial,

totes aquelles col·legiades i col·legiats amb menys de dos anys

el 900 705 705.

de col·legiació. També s’aplicarà a aquelles persones que es tro-

• Les persones amb reserva de plaça feta tindran 7 dies naturals
per fer el pagament de la matrícula a qualsevol d’aquests números de compte:

bin en situació d’atur, sempre que ho acreditin presentant un
certificat de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social. A cada curs s’admetrà un màxim del 25% d’alumnes
en aquestes condicions.

Banc Sabadell:
0081-0200-23-0001824988

9 Per obtenir el certificat d’assistència és imprescindible assistir

Caixa Catalunya:

al 100% del total d’hores dels cursos i tallers de fins a 20 hores

2013-0018-52-0201792024

de durada i com a mínim al 90% dels de més de 20 hores.

En el moment de fer la transferència cal indicar: nom i cognoms de la interessada o interessat i el codi de l’activitat que

Informació i inscripcions

es vol cursar. Un cop realitzada la transferència cal enviar una

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers
de Barcelona
C/ Pujades, 350. 08019 Barcelona

còpia del comprovant al Col·legi, mitjançant el fax del COIB
(93 212 47 74), per correu postal o bé dur-lo personalment.
4 Si la persona interessada ha reservat la plaça però, finalment,

Telèfon gratuït d’atenció col·legial
900 705 705

no fa el pagament, haurà d’avisar telefònicament al Col·legi per
tal que la seva plaça es pugui facilitar a una altra persona de la
llista d’espera al més aviat possible.
5 En el cas que es produeixi una baixa, el Col·legi avisarà per
telèfon a les persones en llista d’espera per rigorós ordre de
reserva de plaça. Disposaran de 5 dies naturals per fer el pagament de la inscripció i la tramitació, seguint les pautes comentades prèviament.
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Nota:
de la mateixa manera que ho fa el Consell Internacional d’Infermeres (CII), en aquest document quan es fa referència a la “infermera”
cal entendre que s’està al·ludint a professionals d’ambdós sexes.

Àrea clínica

Curs

Codi: 01/11-12

Curs

Codi: 03/11-12

Anestèsia en infermeria

Atenció de les úlceres per pressió
i altres ferides cròniques

Objectiu

Objectiu

Adquirir els coneixements bàsics per iniciar-se en el camp de la
infermeria d’anestèsia, reanimació i dolor.

Millorar els coneixements per establir un pla d’atenció integral en
la cura de les úlceres per pressió i altres ferides cròniques.

+ informació

+ informació

Calendari: 14, 21, 28 de març, 11, 18 i 25 d’abril de 2012. De 9 a

Calendari: 7, 9, 14, 16, 21 i 23 de febrer de 2012. De 16 a 20 h.

13 h.

Durada: 24 hores Nombre de participants: 30

Durada: 24 hores Nombre de participants: 30

Matrícula: 120 euros (col·legiades) i 162 euros (no col·legiades)

Matrícula: 120 euros (col·legiades) i 162 euros (no col·legiades)

Inscripció: del 9 al 23 de novembre de 2011 (col·legiades) i del 16
al 23 de novembre de 2011 (no col·legiades)

Inscripció: del 13 al 27 de desembre de 2011 (col·legiades) i del 20

al 27 de desembre de 2011 (no col·legiades)

Curs

Codi: 02/11-12

Curs

Codi: 04/11-12

Atenció del part extrahospitalari
i comportament davant
les emergències obstètriques
per a infermeres

Atenció infermera d’emergències
a persones intoxicades

Objectiu

Objectiu

Adquirir els coneixements per saber actuar correctament davant
les emergències obstètriques.

Adquirir coneixements, actituds i habilitats que milloren l’actuació de les infermeres amb les persones intoxicades.

+ informació

+ informació

Calendari: 16, 18, 23, 25 i 30 de gener de 2012. De 9 a 13 h.

Calendari: 12, 14, 19, 21 i 26 de març de 2012. De 9 a 13 h.

Durada: 20 hores Nombre de participants: 30

Durada: 20 hores Nombre de participants: 30

Matrícula: 116 euros (col·legiades) i 156 euros (no col·legiades)

Matrícula: 116 euros (col·legiades) i 156 euros (no col·legiades)

Inscripció: del 19 d’octubre al 2 de novembre de 2011(col·legiades)

Inscripció: de l’1 al 18 de desembre de 2011 (col·legiades) i del 8 al
18 de desembre de 2011 (no col·legiades)

i del 26 d’octubre al 2 de novembre de 2011(no col·legiades)
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Curs

Codi: 05/11-12

Taller

Codi: 08/11-12

Maneig infermer de les disfuncions
del sòl pelvià: tractament
de la incontinència

Prevenir i actuar
davant la infecció hospitalària

Objectiu

Objectiu

Proporcionar els coneixements teoricopràctics per a l’atenció adequada de la persona amb disfuncions del sòl pelvià.

Millorar l’expertesa en l’àmbit de la prevenció i el control de les
infeccions nosocomials.

+ informació

+ informació

Calendari: 28 de febrer, 6, 13, 20 i 27 de març de 2012. De 16 a

20 h.

Calendari: 7, 14, 21, 28 de novembre i 12 de desembre de 2011.
De 16 a 19 h.

Durada: 20 hores Nombre de participants: 20

Durada: 15 hores Nombre de participants: 25

Matrícula: 151 euros (col·legiades) i 203 euros (no col·legiades)

Matrícula: 105 euros (col·legiades) i 140 euros (no col·legiades)

Inscripció: del 12 al 27 de desembre de 2011(col·legiades) i del 19

Inscripció: del 12 al 23 de setembre de 2011(col·legiades) i del 19
al 23 de setembre de 2011 (no col·legiades)

al 27 de desembre de 2011 (no col·legiades)

Taller

Codi: 06/11-12

Taller

Codi: 09/11-12

Cures i embenats
a la persona cremada

Sutures i retirada de punts

Objectiu

Objectiu

Capacitar per poder dispensar una atenció millor a les persones amb
cremades, d’acord amb els materials i criteris actualitzats, tant en un
servei d’urgència com en una consulta infermera.

Ser capaç de valorar correctament una ferida, fer-ne la sutura, així
com oferir la informació i les cures necessàries a la persona.
+ informació

+ informació

Calendari: 7 de febrer de 2012. De 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a

Calendari: 3 de novembre de 2011. De 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a

19.30 h.

19.30 h.

Durada: 8 hores Nombre de participants: 20

Durada: 8 hores Nombre de participants: 25

Matrícula: 97 euros (col·legiades) i 129 euros (no col·legiades)

Matrícula: 51 euros (col·legiades) i 65 euros (no col·legiades)

Inscripció: del 9 al 23 de novembre de 2011(col·legiades) i del 16
al 23 de novembre de 2011(no col·legiades)

Inscripció: del 2 al 16 de setembre de 2011 (col·legiades) i del 9 al

16 de setembre de 2011 (no col·legiades)

Taller

Codi: 07/11-12

Embenats funcionals

Objectiu

Capacitar per desenvolupar les habilitats tècniques per fer els embenats en funció dels moviments i la biomecànica.
+ informació
Calendari: 14 i 21 de novembre de 2011. De 10 a 14 h. (Susceptible
de canvi per l’agenda professional del docent)
Durada: 8 hores Nombre de participants: 24
Matrícula: 98 euros (col·legiades) i 130 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 6 al 20 de setembre de 2011 (col·legiades) i del 13 al
20 de setembre de 2011 (no col·legiades)
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Material que ha de portar l’alumne/a: roba còmoda (tipus xandall),
tisores i tovallola petita.

més informació a l’apartat de formació www.coib.cat

Àrea
de cooperació

Curs

Codi: 10/11-12

Taller

Codi: 12/11-12

Immobilitzacions, embenats
i tècniques de sutura
per a infermeres cooperants

Enfocament marc lògic: aplicació
en projectes de cooperació en salut

Objectiu

Objectiu

Capacitar en tècniques alternatives i substitutòries en immobilització, embenat i sutura quan hi ha mancances en el material sanitari
disponible en l’entorn cooperant.

Treballar els conceptes i les eines bàsiques de l’enfocament del
marc lògic per a una bona gestió de projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit sanitari.

+ informació

+ informació

Calendari: 27, 28 d’octubre, 4, 11, 18 i 25 de novembre de 2011.

Calendari: 15 i 16 de desembre de 2011. De 16 a 20 h.

De 16 a 20 h.

Durada: 8 hores Nombre de participants: 30

Durada: 24 hores Nombre de participants: 25

Matrícula: 49 euros (col·legiades) i 62 euros (no col·legiades)

Matrícula: 237 euros (col·legiades) i 322 euros (no col·legiades)

Inscripció: del 3 al 14 d’octubre de 2011 (col·legiades) i del 10 al
14 d’octubre de 2011 (no col·legiades)

Inscripció: del 5 al 19 de setembre de 2011(col·legiades) i del 12 al

19 de setembre de 2011 (no col·legiades)

Curs

Material que ha de portar l’alumne/a: tisores i retoladors de colors.

Codi: 11/11-12

Detecció i prevenció
de la mutilació genital femenina

Objectiu

Capacitar per prevenir i detectar la mutilació genital femenina.
+ informació
Calendari: 7, 8, 9, 10 i 11 de maig de 2012. De 16 a 20 h.
Durada: 20 hores Nombre de participants: 30
Matrícula: 116 euros (col·legiades) i 156 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 7 al 21 de febrer de 2012 (col·legiades) i del 14 al 21
de febrer de 2012 (no col·legiades)

7

Curs

Àrea de
desenvolupament
professional

Codi: 15/11-12

Taxonomies NANDA, NOC i NIC
en la pràctica infermera

Objectiu

Desenvolupar habilitats en la utilització de les taxonomies NANDA
(North American Nursing Diagnosis Association), NOC (Nursing
Outcomes Classification) i NIC (Nursing Intervention Classification), les seves interrelacions i l’aplicació assistencial.
+ informació
Calendari: 19, 24, 26 i 31 de gener de 2012. De 9 a 14 h.
Durada: 20 hores Nombre de participants: 20
Matrícula: 174 euros (col·legiades) i 233 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 27 d’octubre al 10 de novembre de 2011 (collegiades) i del 3 al 10 de novembre de 2011 (no col·legiades)

Curs

Codi: 13/11-12

Curs

Codi: 16/11-12

Anglès tècnic aplicat a la infermeria
(nivells 1 i 2)

Tècniques i habilitats de negociació
per a infermeres

Objectiu

Objectiu

Proporcionar vocabulari i estructures bàsiques per interpretar textos tècnics i comunicar-se amb la persona estrangera.

Oferir eines de treball que permetin aprofundir i millorar l’art de la
negociació intel·ligent en les diverses situacions que es produeixen
en el marc de les cures infermeres.

+ informació
Calendari: de gener a abril de 2012. Dimecres tarda. La continuïtat serà d’abril a juliol els dimecres tarda.

+ informació

Durada: 26 hores (2 hores setmanals) Nombre de participants: 20

Durada: 24 hores Nombre de participants: 20

Matrícula: 224 euros (col·legiades) i 303 euros (no col·legiades)

Matrícula: 207 euros (col·legiades) i 280 euros (no col·legiades)

Calendari: 8, 10, 15, 17, 22 i 24 de novembre de 2011. De 9 a 13 h.

Inscripció: del 3 al 17 de novembre de 2011 (col·legiades) i del 10

Inscripció: del 8 al 22 de setembre de 2011(col·legiades) i del 15 al
22 de setembre de 2011 (no col·legiades)

Curs

Taller

al 17 de novembre de 2011 (no col·legiades)
Altres dades d’interès: el curs estarà dividit en dos nivells. Per tal
de determinar el grup més adient al participant, abans de l’inici
es farà una prova de nivell. Prova de nivell: 30 de novembre de
2011. De 16 a 20 h.
Codi: 14/11-12

Codi: 17/11-12

Gestió i lideratge d’equips humans

Parlar en públic
en l’àmbit de la salut

Objectiu

Objectiu

Donar les eines i els coneixements necessaris relacionats amb la
gestió de les cures infermeres.

Desenvolupar recursos i habilitats personals per millorar la comunicació oral en l’àmbit de la salut, utilitzant els termes i el discurs
més adient, i saber emmarcar-lo en la justificació més precisa.

+ informació
Calendari: 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2011. De 16 a 20 h.

+ informació

Durada: 20 hores Nombre de participants: 30

Calendari: 26 d’abril, 3, 10 i 17 de maig de 2012. De 16 a 19 h.

Matrícula: 116 euros (col·legiades) i 156 euros (no col·legiades)

Durada: 12 hores Nombre de participants: 15

Inscripció: del 7 al 21 de setembre de 2011 (col·legiades) i del 14 al
21 de setembre de 2011 (no col·legiades)

Matrícula: 142 euros (col·legiades) i 187 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 28 de febrer al 13 de març de 2012 (col·legiades) i
del 6 al 13 de març de 2012 (no col·legiades)
Nota: activitat sense reconeixement d’interès sanitari.
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més informació a l’apartat de formació www.coib.cat

Àrea
gerontològica

Curs

Codi: 18/11-12

Taller

Codi: 20/11-12

Educació corporal per a les
mobilitzacions i transferències
en la tasca assistencial

Contencions físiques
i farmacològiques

Objectiu

Objectiu

Adquirir les competències bàsiques que necessita la infermera per
a la mobilització adequada de la persona amb manca d’autonomia,
promocionant la salut del professional en matèria d’ergonomia.

Aprofundir en les consideracions ètiques, legals, pràctiques, tècniques i alternatives sobre les contencions físiques i farmacològiques.

+ informació

+ informació

Calendari: 6, 8, 13 i 15 de març de 2012. De 9 a 14 h.
Durada: 20 hores Nombre de participants: 20

Calendari: 30 i 31 de gener de 2012. De 9.30 a 14 h i de 16 a 20 h.
El dia 31 de gener de 9.30 14 h.

Matrícula: 174 euros (col·legiades) i 233 euros (no col·legiades)

Durada: 12 hores Nombre de participants: 30

Inscripció: del 27 de desembre de 2011 al 12 de gener de 2012
(col·legiades) i del 4 al 12 de gener de 2012 (no col·legiades)

Matrícula: 71 euros (col·legiades) i 93 euros (no col·legiades)

Curs

Codi: 19/11-12

Inscripció: del 2 al 16 de novembre de 2011 (col·legiades) i del 9 al
16 de novembre de 2011 (no col·legiades)

Taller

Codi: 21/11-12

La persona amb demència:
abordatge de les seves necessitats

Diagnòstics infermers en l’àmbit
de l’atenció a la gent gran

Objectiu

Objectiu

Millorar la capacitat d’identificar els signes d’alarma en els àmbits
cognitiu, funcional i/o conductual.

Aprofundir en l’elaboració dels diagnòstics infermers més freqüents en l’atenció a la gent gran en l’àmbit residencial.

+ informació

+ informació

Calendari: 2, 9, 16, 23 i 30 de maig de 2012. De 16 a 20 h.

Calendari: 12 i 13 de desembre de 2011. De 10 a 13.30 h.

Durada: 20 hores Nombre de participants: 20

Durada: 7 hores Nombre de participants: 30

Matrícula: 174 euros (col·legiades) i 233 euros (no col·legiades)

Matrícula: 43 euros (col·legiades) i 54 euros (no col·legiades)

Inscripció: del 8 al 22 de febrer de 2012 (col·legiades) i del 15 al 22

Inscripció: del 20 de setembre al 4 d’octubre de 2011 (col·legiades)
i del 27 de setembre al 4 d’octubre de 2011 (no col·legiades)

de febrer de 2012 (no col·legiades)
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Àrea
infantil

Taller

Codi: 22/11-12

Curs

Codi: 23/11-12

Patologies psiquiàtriques
més freqüents en geriatria:
alteracions cognitives i trastorns
de la conducta

Nutrició des del naixement
fins a l’adolescència

Objectiu

Objectiu

Aprofundir en el coneixement, la detecció i els possibles tractaments i/o actituds per millorar l’atenció de les persones amb
patologies psiquiàtriques (alteracions cognitives i trastorns de
conducta).

Conèixer la importància que té l’alimentació en el desenvolupament de la persona amb l’objectiu d’aconseguir una alimentació
adequada a cada edat.

+ informació

Calendari: 3, 10, 17, 24 i 31 de maig de 2012. De 9.30 a 13.30 h.

Calendari: 15 de novembre de 2011. De 16 a 20 h.

Durada: 20 hores Nombre de participants: 20

Durada: 4 hores Nombre de participants: 30

Matrícula: 139 euros (col·legiades) i 187 euros (no col·legiades)

Matrícula: 26 euros (col·legiades) i 31 euros (no col·legiades)

Inscripció: del 6 al 20 de febrer de 2012 (col·legiades) i del 13 al 20
de febrer de 2012 (no col·legiades)

Inscripció: del 6 al 20 de setembre de 2011 (col·legiades) i del 13 al

+ informació

20 de setembre de 2011 (no col·legiades)
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Àrea
de llevadores
Els cursos d’aquesta àrea s’adrecen exclusivament a llevadores.
Trobareu més formació d’interès per a la millora de l’expertesa en la
pràctica de les llevadores als apartats: Àrea clínica i Àrea de teràpies
complementàries.
* També adreçat a infermeres.
** També adreçat a LLIR.
*** També adreçat a LLIR de segon curs.

Curs

Codi: 24/11-12

Taller

Codi: 26/11-12

Reproducció humana assistida

Atenció a la dona
amb simptomatologia vulvovaginal*

Objectiu

Objectiu

Capacitar per atendre les persones que necessiten reproducció humana assistida.

Adquirir nous coneixements, habilitats i actituds davant la dona
amb simptomatologia vulvovaginal.

+ informació

+ informació

Calendari: 12, 19 d’abril, 3, 10 i 17 de maig de 2012. De 9.30 a

Calendari: 15 i 22 de febrer de 2012. De 9.30 a 14.30 h.

13.30 h.

Durada: 10 hores Nombre de participants: 15

Durada: 20 hores Nombre de participants: 20

Matrícula: 119 euros (col·legiades) i 156 euros (no col·legiades)

Matrícula: 174 euros (col·legiades) i 233 euros (no col·legiades)

Inscripció: del 10 al 24 de novembre de 2011 (col·legiades) i del 17
al 24 de novembre de 2011 (no col·legiades)

Inscripció: del 12 al 26 de gener de 2012 (col·legiades) i del 19 al

26 de gener (no col·legiades)

Taller

Codi: 25/11-12

Taller

Codi: 27/11-12

Bones pràctiques
en l’alletament matern

Eines per a l’abordatge del dolor
en el treball de part***

Objectiu

Objectiu

Incrementar i millorar els coneixements i les habilitats de les infermeres en relació amb l’alletament matern a fi de poder donar un
suport més competent a les dones ateses tant als centres d’atenció
primària com als hospitals.

Millorar l’atenció davant de la situació de dolor que es produeix i
es viu en el procés de part amb l’objectiu que les dones assoleixin
més seguretat i autonomia.

+ informació
Calendari: 16 i 23 de novembre de 2011. De 9.30 a 13.30 h i de 15

Calendari: 20 d’octubre de 2011. De 15.30 a 19.30 h. 21 d’octubre
de 9 a 14 h i de 15 a 18 h.

+ informació

a 19 h.

Durada: 12 hores Nombre de participants: 16

Durada: 16 hores Nombre de participants: 25

Matrícula: 116 euros (col·legiades) i 152 euros (no col·legiades)

Matrícula: 112 euros (col·legiades) i 149 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 7 al 21 de setembre de 2011 (col·legiades) i del 14 al

Inscripció: de l’1 al 15 de setembre de 2011 (col·legiades) i del 8 al
15 de setembre de 2011 (no col·legiades)

21 de setembre de 2011(no col·legiades)

Material que ha de portar l’alumne/a: tisores i retoladors de colors.
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Taller

Codi: 28/11-12

Taller

Codi: 31/11-12

El perineu femení: part i postpart***

La mobilitat de la pelvis i el part.
M1. Curs d’anatomia i preparació
al part***

Objectiu

Objectiu

Capacitar per donar a la dona els coneixements necessaris perquè
en el moment del part el seu perineu pugui ser prou elàstic i en el
postpart suficientment tònic.

Estudiar l’anatomia de la pelvis, la seva mobilitat intrínseca i com,
a partir de determinats moviments i posicions, podem influir en el
desenvolupament del pas del bebè per l’excavació.

+ informació

+ informació

Calendari: 26 i 27 d’abril. De 9.30 a 13.30 h i de 15 a 19 h. El dia
27 d’abril s’acabarà a les 18 h.

Calendari: 23 i 24 de maig de 2012. De 9.30 a 13.30 h i de 15 a 19 h.

Durada: 15 hores Nombre de participants: 18

Durada: 15 hores Nombre de participants: 15

Matrícula: 127 euros (col·legiades) i 169 euros (no col·legiades)

Matrícula: 153 euros (col·legiades) i 203 euros (no col·legiades)

Inscripció: del 31 de gener al 14 de febrer de 2012 (col·legiades) i
del 7 al 14 de febrer de 2012 (no col·legiades)

Inscripció: del 22 de febrer al 7 de març de 2012 (col·legiades) i del
29 de febrer al 7 de març de 2012 (no col·legiades)

Material que ha de portar l’alumne/a: roba còmoda (tipus xandall) i mitjons gruixuts.

Material que ha de portar l’alumne/a: roba còmoda (tipus xandall), mitjons gruixuts i manta de viatge.

Taller

Taller

Codi: 29/11-12

El dia 24 de maig s’acabarà a les 18 h.

Codi: 32/11-12

Esferodinàmia

Tècniques de respiració i part.
M3. Curs d’anatomia i preparació
al part*

Objectiu

Objectiu

Adquirir els coneixements de la pràctica de l’esferodinàmia.

Conèixer i comprendre l’acte de respirar i la seva funció en les diferents etapes del part per poder escollir el gest respiratori que més
convingui a cada dona.

+ informació
Calendari: 23, 24, 30 i 31 de gener de 2012. De 9.30 a 13.30 h.
Durada: 16 hores Nombre de participants: 16
Matrícula: 152 euros (col·legiades) i 203 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 27 d’octubre al 10 de novembre de 2011 (col-

legiades) i del 3 al 10 de novembre de 2011 (no col·legiades)
Material que ha de portar l’alumne/a: roba còmoda (tipus xandall).

+ informació
Calendari: 13 i 14 de juny de 2012. De 9.30 a 13.30 h i de 15 a 19 h.

El dia 14 de juny s’acabarà a les 18 h.
Durada: 15 hores Nombre de participants: 15
Matrícula: 153 euros (col·legiades) i 203 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 21 de març al 5 d’abril de 2012 (col·legiades) i del
28 de març al 5 d’abril de 2012 (no col·legiades)
Material que ha de portar l’alumne/a: roba còmoda (tipus xandall) i mitjons gruixuts.

Taller

Codi: 30/11-12

Introducció a la teràpia neural
per a llevadores* i **

Objectiu

Oferir eines per a l’abordatge i la millora de les «cicatrius» del part.
+ informació
Calendari: 20 de març de 2012. De 9.30 a 13.30 h i de 15 a 19 h.
Durada: 8 hores Nombre de participants: 20
Matrícula: 73 euros (col·legiades) i 93 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 14 al 28 de desembre de 2011 (col·legiades) i del 21
al 28 de desembre de 2011 (no col·legiades)
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Àrea de recerca

Per inscriure’s als cursos de recerca cal presentar una fotocòpia del
DNI a una cara. Els alumnes rebran una certificació amb crèdits universitaris expedida per la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna
de la Universitat Ramon Llull.

Codi: 33/11-12

Cerca documental

Objectiu

Mostrar les diferents bases de dades bibliogràfiques i ensenyar les
tècniques més útils en la recollida d’informació per començar un
projecte de recerca.
+ informació
Calendari: 24 i 26 gener de 2012. De 15 a 20 h.
Durada: 10 hores Nombre de participants: 25
Lloc: Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. C/ Padilla, 326
(Barcelona)
Matrícula: 72 euros (col·legiades) i 93 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 21 de novembre al 2 de desembre de 2011 (col·legiades) i del 28 de novembre al 2 de desembre de 2011 (no collegiades)
Codi: 34/11-12

Disseny d’un estudi
de recerca quantitativa

Objectiu

Ensenyar les principals característiques i avantatges dels diferents
dissenys epidemiològics per tal d’escollir el disseny més apropiat
en funció de l’objectiu de la recerca.
+ informació
Calendari: 5 i 12 de març de 2012. De 15 a 20 h.
Durada: 10 hores Nombre de participants: 25
Lloc: Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. C/ Padilla, 326
(Barcelona)
Matrícula: 72 euros (col·legiades) i 93 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 16 al 28 de gener de 2012 (col·legiades) i del 23 al
28 de gener de 2012 (no col·legiades)
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Àrea de salut
comunitària

Curs

Codi: 35/11-12

Taller

Codi 37/11-12

Educació per a la salut a l’escola

Fibromiàlgia. Desenvolupament
d’un pla de cures infermer

Objectiu

Objectiu

Donar a conèixer les bases de l’educació per a la salut a l’escola i
proposar estratègies per al desenvolupament de programes d’educació en aquest àmbit.

Desenvolupar actituds i habilitats professionals davant la persona
diagnosticada de fibromiàlgia.

+ informació

Calendari: 22 de maig de 2012. De 9.30 a 13.30 h.

Calendari: 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 i 30 de novembre de 2011. De

Durada: 4 hores Nombre de participants: 15

9.30 a 13.30 h.

+ informació

Matrícula: 52 euros (col·legiades) i 62 euros (no col·legiades)

Durada: 32 hores Nombre de participants: 25
Matrícula: 220 euros (col·legiades) i 299 euros (no col·legiades)

Inscripció: de l’1 al 15 de març de 2012 (col·legiades) i del 8 al 15
de març de 2012 (no col·legiades)

Inscripció: del 2 al 16 de setembre de 2011(col·legiades) i del 9 al
16 de setembre de 2011 (no col·legiades)

Taller

Codi: 36/11-12

Codi: 38/11-12

Entrevista motivacional i tabac

Síndrome de la fatiga crònica.
Desenvolupament d’un pla
de cures infermer

Objectiu

Objectiu

Formar en els principis teòrics i en l’aplicació pràctica de les tècniques de l’entrevista motivacional.

Desenvolupar actituds i habilitats professionals davant la persona
diagnosticada de síndrome de fatiga crònica.

+ informació

+ informació

Calendari: 7, 14 i 21 de febrer de 2012. De 15 a 19 h.

Calendari: 22 de novembre de 2011. De 9.30 a 13.30 h.

Durada: 12 hores Nombre de participants: 20

Durada: 4 hores Nombre de participants: 15

Matrícula: 79 euros (col·legiades) i 104 euros (no col·legiades)

Matrícula: 52 euros (col·legiades) i 62 euros (no col·legiades)

Inscripció: del 23 de novembre al 7 de desembre de 2011 (col-

Inscripció: del 15 al 29 de setembre de 2011 (col·legiades) i del 22
al 29 de setembre de 2011 (no col·legiades)

legiades) i del 30 de novembre al 7 de desembre de 2011 (no collegiades)
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Taller

Àrea
de salut mental

Codi: 41/11-12

Intervenció psicoeducativa
en familiars de persones amb
trastorns límit de la personalitat
(TLP)
Objectiu

Aprofundir en els coneixements i les intervencions infermeres
relacionades amb l’abordatge de les famílies de persones afectades
de TLP.
+ informació
Calendari: 11, 18 i 25 de maig de 2012. De 9 a 14 h.
Durada: 15 hores Nombre de participants: 20
Matrícula: 132 euros (col·legiades) i 175 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 20 de febrer al 2 de març de 2012 (col·legiades) i del
27 de febrer al 2 de març de 2012 (no col·legiades)
Adreçat a: infermeres especialistes en salut mental i infermeres
que puguin tenir contacte amb familiars de persones amb TLP.

Curs

Codi: 39/11-12

Taller

Codi: 42/11-12

Intervenció infermera
en persones amb trastorns límit
de la personalitat (TLP)

Intervenció psicoeducativa
en persones amb trastorns
d’ansietat i/o depressió

Objectiu

Objectiu

Proporcionar un marc teòric i pràctic sobre la intervenció infermera en persones amb TLP.

Saber aplicar els coneixements i les tècniques de cures en salut
mental per desenvolupar intervencions psicoeducatives individuals i/o grupals en trastorns que cursen amb simptomatologia
ansiosa i/o depressiva.

+ informació
Calendari: 28 d’octubre, 4, 11, 18 i 25 de novembre de 2011. De

9 a 14 h.

+ informació

Durada: 25 hores Nombre de participants: 20

Calendari: 8, 15, 22 i 29 de febrer de 2012. De 16 a 20 h.

Matrícula: 216 euros (col·legiades) i 292 euros (no col·legiades)

Durada: 16 hores Nombre de participants: 15

Inscripció: de l’1 al 15 de setembre de 2011 (col·legiades) i de 8 al
15 de setembre de 2011 (no col·legiades)

Matrícula: 187 euros (col·legiades) i 249 euros (no col·legiades)

Adreçat a: infermeres especialistes en salut mental i infermeres

Inscripció: de l’11 al 25 de novembre de 2011 (col·legiades) i del
18 al 25 de novembre de 2011 (no col·legiades)

que puguin tenir contacte amb persones amb TLP.

Taller

Codi: 40/11-12

Taller

Codi: 43/11-12

Actuació de la infermera de salut
mental davant els secundarismes
i les discinèsies: farmacovigilància

Mesures de contenció emocional
i física de la persona agitada

Objectiu

Objectiu

Conèixer els diferents fàrmacs psicotròpics existents actualment, els
seus mecanismes d’acció (farmacocinètica i farmacodinàmica), efectes desitjats, efectes secundaris i la seva detecció, control i millora.

Actualitzar els coneixements i les eines per abordar situacions
d’agitació del malalt psiquiàtric.

+ informació

Calendari: 12 i 16 d’abril de 2012. De 15 a 20 h.

Calendari: 1 de juny de 2012. De 9 a 14 h.

Durada: 10 hores Nombre de participants: 16

Durada: 5 hores Nombre de participants: 15

Matrícula: 112 euros (col·legiades) i 146 euros (no col·legiades)

Matrícula: 63 euros (col·legiades) i 78 euros (no col·legiades)

Inscripció: del 25 de gener al 8 de febrer de 2012 (col·legiades) i de
l’1 al 8 de febrer de 2012 (no col·legiades)

Inscripció: del 19 al 30 de març de 2012 (col·legiades) i del 26 al
30 de març de 2012 (no col·legiades)
Adreçat a: infermeres de l’àmbit de la salut mental.

+ informació
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Taller

Codi: 44/11-12

Taller

Codi: 46/11-12

Mindfulness, una eina d’intervenció
infermera en salut mental

Psicometria en infermeria
de salut mental

Objectiu

Objectiu

Aportar els coneixements de la relaxació i introduir en la tècnica
del Mindfulness com a intervenció infermera en l’abordatge de
l’ansietat.

Conèixer les diferents proves psicomètriques per obtenir informació més específica, imprescindible per proporcionar una atenció
infermera adequada, tant en l’àmbit biològic, social i psicopatològic com en les activitats de la vida diària.

+ informació
Calendari: 3, 10 i 17 de febrer de 2012. De 9.30 a 13.30 h.

+ informació

Durada: 12 hores Nombre de participants: 20

Calendari: 20 de febrer de 2012. De 9 a 13 h.

Matrícula: 106 euros (col·legiades) i 140 euros (no col·legiades)

Durada: 4 hores Nombre de participants: 15

Inscripció: del 12 al 23 de desembre de 2011(col·legiades) i del 19

Matrícula: 52 euros (col·legiades) i 62 euros (no col·legiades)

al 23 de desembre de 2011 (no col·legiades)

Inscripció: del 23 de novembre al 7 de desembre de 2011 (collegiades) i del 30 de novembre al 7 de desembre de 2011 (no collegiades)

Taller

Codi: 45/11-12

Taller

Codi: 47/11-12

Patologia dual

Trastorns de l’Espectre Autista
(TEA) per a infermeres

Objectiu

Objectiu

Aportar coneixements i eines per millorar l’atenció a les persones
amb patologia dual i saber-hi adaptar les propostes terapèutiques.

Definir i conèixer les dimensions de l’espectre i les seves afectacions clíniques.

+ informació

+ informació

Calendari: 3, 10, 17 i 24 de novembre de 2011. De 16 a 20 h, llevat del dia 24 de novembre que serà de 16 a 19 h.

Calendari: 15, 22 i 29 de novembre de 2011. De 16 a 20 h.

Durada: 15 hores Nombre de participants: 15

Matrícula: 106 euros (col·legiades) i 140 euros (no col·legiades)

Matrícula: 175 euros (col·legiades) i 233 euros (no col·legiades)

Inscripció: de l’1 al 15 de setembre de 2011 (col·legiades) i del 8 al
15 de setembre de 2011 (no col·legiades)

Inscripció: del 6 al 20 de setembre de 2011 (col·legiades) i del 13 al

Durada: 12 hores Nombre de participants: 15

20 de setembre de 2011 (no col·legiades)
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Curs

Àrea de teràpies
complementàries

Codi: 48/11-12

Aprendre a gestionar l’estrès
amb la sofrologia**

Objectiu

Donar a conèixer el mètode utilitzat per la sofrologia i aportar
eines psicofísiques per aplicar de manera preventiva i terapèutica
en l’àmbit professional.
+ informació
Calendari: 31 d’octubre, 7, 14, 21 i 28 de novembre de 2011. De

16 a 20 h.
Durada: 20 hores Nombre de participants: 20
Matrícula: 174 euros (col·legiades) i 233 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 5 al 16 de setembre de 2011 (col·legiades) i del 12 al
16 de setembre de 2011 (no col·legiades)

* Activitat d’interès específic també per a llevadores.

Curs

** Activitat d’interès específic també per a infermeres especialistes
en salut mental.

Introducció a l’homeopatia

Codi: 49/11-12

*** Adreçat a infermeres que hagin fet el curs de nivell bàsic o que
ja tinguin un mínim de coneixements referents a la pràctica de la
reflexoteràpia podal.
Objectiu

Conèixer les lleis i les bases que sostenen l’homeopatia, els criteris
que s’utilitzen per a la prescripció, i què se sap i com s’estudien els
medicaments homeopàtics.
+ informació
Calendari: 12, 19, 26 d’abril, 3,10 i 17 de maig de 2012. De 9.30 a

13.30 h.
Durada: 24 hores Nombre de participants: 20
Matrícula: 216 euros (col·legiades) i 292 euros (no col·legiades)
Inscripció: de l’1 al 15 de febrer de 2012 (col·legiades) i del 8 al 15
de febrer de 2012 (no col·legiades)

Curs

Codi: 50/11-12

Massatge infantil*

Objectiu

Donar a conèixer diferents possibilitats d’aplicació del massatge
infantil en l’exercici de la professió infermera.
+ informació
Calendari: 12, 19, 26 de gener, 2, 9, 16, 23 de febrer i 1 de març de
2012. De 9.30 a 13.30 h.
Durada: 32 hores Nombre de participants: 20
Matrícula: 239 euros (col·legiades) i 325 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 26 d’octubre al 9 de novembre de 2011 (collegiades) i del 2 al 9 de novembre de 2011 (no col·legiades)
Material que ha de portar l’alumne/a: una nina, si pot ser de la
mida d’un nadó o més gran, i preferiblement tova.
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Curs

Codi: 51/11-12

Curs

Codi: 53/11-12

Reflexoteràpia podal i la seva
aplicació en l’àmbit hospitalari
i l’atenció primària.
Nivell avançat***

Tècnica metamòrfica.
Nivell bàsic

Objectiu

Objectiu

Desenvolupar els aspectes tècnics, teòrics i pràctics apresos al curs
de nivell bàsic per dotar l’alumne de les eines necessàries per desenvolupar la pràctica terapèutica en tota la seva complexitat.

Aprendre les bases per practicar la tècnica metamòrfica.

+ informació

20 h.

Calendari: 11, 13, 18, 20, 25, 27 d’abril, 2, 4, 9 i 11 de maig de
2012. De 16 a 20 h.

Durada: 20 hores Nombre de participants: 16

+ informació
Calendari: 14, 21, 28 de febrer, 6 i 13 de març de 2012. De 16 a

Durada: 40 hores Nombre de participants: 20
Matrícula: 370 euros (col·legiades) i 506 euros (no col·legiades)

Matrícula: 217 euros (col·legiades) i 292 euros (no col·legiades)
Inscripció: del 30 de novembre al 14 de desembre de 2011 (collegiades) i del 7 al 14 de desembre de 2011 (no col·legiades)

Inscripció: del 3 al 17 de febrer de 2012 (col·legiades) i del 10 al 17
de febrer de 2012 (no col·legiades)
Material que ha de portar l’alumne/a: roba còmoda i llapis o retoladors de colors.

Curs

Codi: 52/11-12

Codi: 54/11-12

Teràpia floral del Dr. Bach.
Nivell bàsic

Oligoteràpia: introducció
i aplicació en la pràctica infermera

Objectiu

Objectiu

Donar a conèixer la teràpia floral del Dr. Bach com a nou instrument de suport terapèutic.

Donar a conèixer els fonaments de l’oligoteràpia i la seva aplicació en la pràctica infermera per regular trastorns funcionals de la
persona.

+ informació

+ informació

Calendari: 20, 27 d’octubre, 3, 10, 17, 24 de novembre, 1 i 15 de
desembre de 2011. De 9.30 a 13.30 h.

Calendari: 31 de maig i 7 de juny de 2012. De 9.30 a 13.30 h.

Durada: 32 hores Nombre de participants: 30

Durada: 8 hores Nombre de participants: 20

Matrícula: 188 euros (col·legiades) i 256 euros (no col·legiades)

Matrícula: 73 euros (col·legiades) i 93 euros (no col·legiades)

Inscripció: de l’1 al 15 de setembre de 2011 (col·legiades) i del 8 al

Inscripció: del 8 al 22 de març de 2012 (col·legiades) i del 15 al 22
de març de 2012 (no col·legiades)

15 de setembre de 2011 (no col·legiades)
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Taller

més informació a l’apartat de formació www.coib.cat

Relació de cursos
biennals

Per al present pla, i seguint els suggeriments dels mateixos
docents, col·legiats i experts en l’avaluació dels processos en
el marc de la ISO 9001:2008, s’han identificat aquelles activitats d’interès però amb poca demanda col·legial per desenvolupar-les amb una periodicitat biennal. Tot seguit us en
presentem la relació segons les àrees de coneixement.

Àrea clínica
Curs
Sinologia per a l’atenció integral de la dona amb càncer de
mama
Tallers
Alimentació i nutrició en persones amb malaltia celíaca
Eines i estratègies comunicatives davant la cura de persones
amb drogodependència en recursos sanitaris generalistes

Àrea de desenvolupament professional
Cursos
Mètode per a l’elaboració de trajectòries clíniques
Tenir cura de les persones al final de la vida, espai de reflexió
ètica

Àrea gerontològica
Cursos
Alimentació de la gent gran
Assistència a les persones amb trastorns cognitius

Àrea de llevadores
Curs
Preparació maternal a l’aigua
Taller
Naixement creatiu

Àrea de salut mental
Curs
Alteracions de la conducta en la infància

Àrea de teràpies complementàries
Cursos
Drenatge limfàtic
Els mètodes de kinesiologia aplicats a les cures infermeres
Massatge ayurvèdic
Massatge terapèutic
Reflexoteràpia podal i la seva aplicació en l’àmbit hospitalari
i l’atenció primària. Nivell bàsic
Tècnica floral del Dr. Bach. Nivell avançat
Tècnica metamòrfica. Nivell avançat
Taller
La fitoteràpia
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Índex de docents
Albalat, Xavier infermer. Consultoria i gestió. Consorci Hospitalari de Catalunya.

Ferrer, M. Carmen infermera. Control d’infeccions. Hospital
Universitari Vall d’Hebron. Institut Català de la Salut.

Almirante, Benito metge de malalties infeccioses. Hospital
Universitari Vall d’Hebron.

Font, Pere psicòleg i infermer. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella.

Amores, Ascensión infermera. Departament de Neonatologia
de l’Hospital de Terrassa.

Fort, Ingrid infermera. Atenció primària. Institut Català de
la Salut.

Andreu, Núria infermera. Experta en reproducció humana
assistida.

Franco, Agustín uròleg. Unitat d’Urodinàmia Urològica. Institut Clínic de Nefrologia i Urologia. Hospital Clínic.

Anglès, Marisa infermera de riscos laborals. Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Fuentes, Beatriu infermera. EAP J. Soler. Institut Català de la
Salut.

Anguera, Marta infermera. Diplomada en dietètica i nutrició
humana (Universitat de Nancy).

García, Susanna llevadora adjunta de l’ASSIR Baix Llobregat
Centre. Institut Català de la Salut.

Armengol, Jordi infermer i psicòleg. Secretaria Tècnica del
Consorci Sanitari de Barcelona. Direcció de Planificació, Compra i Avaluació. Regió Sanitària de Barcelona. Servei Català de
la Salut.

Giné, Lluís ginecòleg. Hospital Universitari de Bellvitge. Institut Català de la Salut.

Barneto, Matilde metge. Hospital de la Santa Creu de Vic.
Barri, Pedro tocoginecòleg. Institut Dexeus.
Bastidas, Anna infermera. Institut Clínic de Neurociències de
l’Hospital Clínic de Barcelona.
Bayego, Montserrat infermera. Àmbit infantil, llevadora, fisioterapeuta i antropòloga.
Bayot, Rosa infermera d’anestèsia. Coordinadora de formació
de l’Associació Catalana d’Establiments Sanitaris (ACES).
Biel, Stephan infermer. Coach de qualitat assistencial. Soci
fundador de Tioman & partners.
Bové, Toni infermer i fisioterapeuta. F.C. Barcelona.
Busquets, Ester infermera. Llicenciada en filosofia. Professora
de bioètica. Universitat de Vic.

González, Carlos pediatre. President de l’Associació Catalana
Pro Alletament Matern (ACPAM).
Grau, Elisabet infermera. Diplomada en fisioteràpia.
Guardiola, Joana infermera. Reflexòloga per l’Escola Hanne
Marquardt.
Guerrero, Alberto infermer. Podòleg. Centre d’Atenció Primària Terrassa Nord. Institut Català de la Salut.
Hilari, Ainoa psicòloga.
Homs, Jordi metge. Cap de la Base Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) de l’Hospital de Terrassa.
Iglesias, Lourdes infermera. Unitat d’Urodinàmia Urològica.
Hospital de Bellvitge. Institut Català de la Salut.
Kaplan, Adriana antropòloga. Professora de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Cabello, Rosa infermera. Màster en sofrologia caycediana,
postgrau en Teràpies Naturals Orientals i Occidentals.

Lacima, Glòria cirurgiana general. Coloproctòloga. Unitat
de Motilitat Digestiva. Institut Clínic de Malalties Digestives.
Hospital Clínic.

Cararach, Montserrat ginecòloga. Centre Ginecològic Santiago
Dexeus. Expresidenta de l’AEPCC.

Lucas, Bénedicte jurista i investigadora.

Carretero, Cristina psicòloga. Fundació Imatge i autoestima.
Casellas, Montse infermera. Hospital de la Santa Creu de Vic.
Costa, Francina treballadora social. Sida Studi.
Crespo, Esther llevadora. ASSIR Eixample Esquerra. Institut
Català de la Salut.
Creus, Sílvia infermera, psicòloga i psicoterapeuta gestàltica.
Cruells, Joan metge psiquiatre. Director de la Fundació AsilHospital de la Garriga.
Cubilla, Julio infermer. Docent de l’Institut Homeopàtic de
Catalunya.
Daví, Sara advocada i mediadora.
Díaz, Sílvia llevadora. Assistència al part a casa. Coordinadora.
Hospital d’Olot.
Espuña, Montserrat ginecòloga. Institut Clínica de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia. Patologia del sòl pelvià. Hospital Clínic.
Esteban, Joaquín responsable tècnic comercial de Virmedic.
Estrada, Joan M. infermer. Docent de fisiopatologia a la Escola
Universitària d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.
Febrero, Sílvia psicòloga.
Fernández, M. Eulàlia ginecòloga. Hospital Universitari de
Bellvitge. Coordinadora ASSIR Baix Llobregat Centre. Institut
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Llamas, Àngels, llevadora. ASSIR Baix Llobregat Centre. Institut Català de la Salut.
Marieges, Àlex infermer. Màster en Salut Mental i Psiquiatria. Màster en Salut Mental i Trastorns Psicopatològics en
Immigrants Refugiats i Minories. Supervisor d’Infermeria de
la Unitat Integrada de Psiquiatria d’Adults de l’Hospital Sant
Rafael - Hospital Universitari Vall d’Hebron. Institut Català de
la Salut.
Martínez, Maribel llevadora. Parc Taulí.
Martínez, M. Carmen infermera. Metge homeòpata. Terapeuta de tècnica metamòrfica i tècnica floral i emocional.
Martínez, Montserrat llevadora. Servei d’Obstetrícia de l’Hospital de Terrassa.
Martínez, Sandra terapeuta corporal. Experta en massatges
per a embarassades, esferodinàmia i reflexologia podal infantil
per a nadons i nens. Hotel Balneari Blancafort.
Martínez-Borso, Andrea infermera. ONG Consejo Interhospitalario de Cooperación.
Massagué, Àngels mestra. Formadora de l’equip d’Anatomía
para el Movimiento®. Especialitzada en la preparació física del
part i la prevenció i recuperació del perineu femení.
Matamala, Montserrat infermera. Terapeuta Neural. Centre
de Medicina Natural.
Molins, Jacint metge. Cap del Servei de Rehabilitació de la
Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla. Tarragona.

Montoro, Maria infermera. Especialista en salut mental. Servei
de Salut Mental del Consorci Sanitari de Terrassa.

Tarrés, Yolanda infermera. Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Morera, Vicente llicenciat en filologia anglesa.

Teixidó, Xavier infermer. Servei d’Urgències i de la Unitat de
Grans Cremats de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron.
Infermer de l’SCUB 061. Docent i fundador de Formació Directa SCP. Fundador de Bionom-i SCP.

Naval, Esther llevadora. Assistència del part a casa. Hospital
Santa Caterina. Girona.
Oliveras, Mercè psicòloga clínica. Clínica Eugin i Centre Bonanova.
Palau, M. José infermera. UFISS Geriatria i cures pal·liatives.
Hospital Clínic.
Peláez, Enric psicòleg. Promoció i Desenvolupament Social.

Tomàs, Manel infermer. Bombers de Barcelona. Responsable
de l’Àrea de Cooperació del COIB.
Trepat, Rita infermera. Especialista en salut mental. Servei de
Salut Mental del Consorci Sanitari de l’Anoia.

Pereda, Noemí doctora en psicologia. Facultat de Psicologia.
Universitat de Barcelona.

Urrutia, Ana especialista en gestió i eliminació de subjeccions.
Creadora de la Norma Liber-Ger i el “Modelo Vida y Persona”.
Presidenta de la Fundación Cuidados Dignos.

Pérez, M. Amèlia infermera. Fisioterapeuta. Reflexòloga per
l’Escola Hanne Marquardt.

Valdearcos, Juan Carlos infermer. Especialista en Salut Mental. Coordinador d’Infermeria del CSMA Nou Barris.

Pérez, Amèlia infermera. Institut Clínic de Ginecologia,
Obstetrícia i Neonatologia. Patologia del sòl pelvià. Hospital
Clínic.

Vives, Núria pedagoga. Terapeuta psicomotricista. Coordinadora d’Anatomía para el Movimiento® a Espanya.

Pérez, Diego infermer de salut mental infantil i juvenil. Fundació Althaia de Manresa.

Docents de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna.
Universitat Ramon Llull

Pérez, Francisca infermera. Professora de l’EUI Sant Joan de
Déu. Vocal de Catalunya de l’Asociación Espanyola de Nomenclaturas, Taxonomías y Diagnósticos de Enfermería.
Pérez, Iratxe fisioterapeuta col·laboradora. Servei de Ginecologia. Patologia del sòl pelvià. Hospital Clínic.
Peris, Teresa infermera. Diplomada en nutrició i dietètica humana. MUTUAM.
Petit, Josep M. infermer. Unitat de Grans Cremats de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Docent i fundador de Formació
Directa SCP. Fundador de Binom-i SCP. Membre del Comitè
Assessor de GNEAUPP.
Pons, Pilar fisioterapeuta. Clínica Tecknogin.
Portos, Jesús infermer en salut mental. Unitat d’aguts, SJD-3.
Puigdevall, Elena infermera. Àrea de Salut Mental - Direcció
de Planificació, Compra i Avaluació. Regió Sanitària de Barcelona. Servei Català de la Salut.
Quílez, Jordi infermer. CSMA Ciutat Vella. Sant Joan de Déu,
Serveis de Salut Mental.
Ramal, Toni infermer. CSM Horta-Guinardó.
Romeu, Maria infermera. CSM Horta-Guinardó.
Rueda, Justo infermer. CAP Terrassa Nord. Membre del Comitè Director de GNEAUPP.
Rull, Anna infermera. Hospital Universitari de Bellvitge. Institut Català de la Salut.
Saldaña, Ester infermera. Unitat de Patologia del Sòl Pelvià.
Clínica Sagrada Família.
Salgado, Isabel llevadora. Gestora assistencial del Departament Maternoinfantil de l’Hospital General de l’Hospitalet.
Sánchez, Joan homeòpata. Director de l’Institut Homeopàtic
de Catalunya.
Serrano, Isabel infermera. Unitat d’Urodinàmia Pediàtrica.
Hospital de Sant Joan de Déu
Solà, Mercè metge de família. EAP Les Planes. Institut Català
de la Salut. Membre del Grup de Reumatologia de la Societat
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
Soldevilla, Cristina infermera. Diplomada en dietètica i nutrició humana (Universitat de Nancy).
Tajada, Mauricio tocoginecòleg.
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