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PRÒLEG 

 

L’Hospital Sagrat Cor, any rere any, fa un esforç considerable per tal d’oferir una formació continuada 

diversa, actualitzada i, en definitiva, de qualitat. De nou, aquest any 2022 presentem el programa 

d’activitats formatives que integra les activitats del pla de formació i l’aula docent. 

Com és ben conegut els darrers dos anys han estat una època difícil on molts aspectes del nostre 

entorn professional i inclús de les nostres vides han estat afectats per una pandèmia que 

malauradament encara és present entre nosaltres. Les activitats formatives i docents, com no podria 

ser d’una altra manera, també s’han vist afectades. Malgrat tot, hem fet un esforç per mantenir i 

prioritzar aquelles més necessàries. És previsible que el primer semestre d’aquest nou any també 

estigui molt marcat per aquesta situació, com va ser el mateix període de l’any passat i, per tant, 

haurem d’anar adaptant les accions formatives i docents previstes a la situació epidemiològica de 

cada moment.  D’aquesta manera, segons la situació, les activitats es faran en format presencial o 

telemàtic. És molt probable, un cop superada la crisi sanitària, que es consolidi un model de formació 

virtual que continuarem combinant amb activitats presencials. Haurem de ser curosos a l’hora de 

veure quin format és més adient segons el tipus de formació. 

Un any més elaborem aquest programa a partir de les propostes dels professionals recollides a través 

dels coordinadors, de les propostes aportades pels representants sindicals, de les necessitats de 

formació lligades a les demandes de l’administració sanitària, del nostre pla estratègic i en base al 

nostre Marc d’Identitat. Aquest any, com dèiem, s’ha fet una recollida única de les necessitats 

formatives i un treball posterior de coordinació entre l’Àrea de Persones i la Comissió de Docència i 

Investigació per tal d’oferir aquest pla integral de formació. 

El nou programa anual ens permetrà continuar avançant en el desenvolupament i desplegament dels 

itineraris formatius per perfils professionals. Durant l’any 2022 està previst dur a terme la clausura 

del II Itinerari formatiu d’infermeria i de la branca administrativa sanitària.  Els itineraris són un procés 

dinàmic, amb un model d’aprenentatge estructurat, que s’estén des del lloc de treball i que 

acompanya als professionals en la seva funció consolidant habilitats i competències. 

La formació continuada, el manteniment i l’adquisició d’habilitats i de nous coneixements és una 

obligació professional i ètica, inherent a les professions sanitàries i/o de les ciències de la salut, per 

garantir un nivell adequat d’atenció a les persones que tractem i cuidem. Per altra banda, cal tenir 

en compte i posar en valor la gran quantitat de recursos que la Institució dedica al pla integral de 

formació i que han de revertir en el desenvolupament dels nostres professionals. 
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Des de la Direcció i a través de l’Àrea de Persones i de la Comissió de Docència i Investigació us 

animem a participar activament d’aquesta proposta formativa construïda en gran part amb l’esforç 

de molts professionals del centre que de manera desinteressada i entusiasta comparteixen els seus 

coneixements i experteses amb la resta de companys. 

 

Aprofitem aquesta presentació per informar que properament es farà una reorganització dels òrgans 

de gestió de les activitats formatives i docents amb una visió sistèmica i integradora. 

 

 

 

 

Sra. Hortènsia Pérez      Dr. Carles Franquelo 

Directora Àrea de Persones     President de la Comissió de Docència i  

Investigació 
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INTRODUCCIÓ 

 

L’aula docent engloba conferències, sessions clíniques per línies assistencials i sessions de recerca, 

així com una part dels seminaris, cursos i tallers organitzats per la Comissió de Docència i 

Investigació. Tanmateix, també recull activitats formatives postgraduades organitzades pel nostre 

centre. 

Per assistir a les conferències i a les sessions clíniques i de recerca cal sol·licitar autorització verbal al seu 

coordinador del servei. 

En el cas de seminaris, cursos i tallers, la informació arribarà al seu coordinador/a que valorarà, en relació a 

criteris organitzatius, quins professionals han d’assistir a cada formació. 

 

El desenvolupament professional engloba les accions formatives i tallers que fins ara conformaven 

el pla de formació continuada anual, donant resposta a la millora i al desenvolupament de les 

competències professionals. També recull acciones formatives referents als àmbits institucionals i 

normatius.  

La informació de les accions formatives arribarà al seu coordinador/a que valorarà la idoneïtat de la participació 

dels professionals dels seus equips i, en relació a criteris organitzatius, quins professionals hauran d’assistir a 

cada formació. Les accions poden ser: 

Convocades: L’Àrea de Persones convoca nominalment al professional. Aquestes accions que responen a 

necessitats concretes detectades per a col·lectius o professionals, normalment són accions formatives 

recurrents en els plans de formació. El coordinador/a enviarà la sol·licitud d’inscripció dels participants a l’Àrea 

de Persones qui validarà les preinscripcions. L’Àrea de Persones inscriurà i enviarà convocatòria als participants. 

Mixtes: Acció formativa amb places convocades i  places d’inscripció lliure. Les places d’inscripció lliure 

s’oferiran als professionals que compleixin els requisits prèviament establerts en la fitxa del curs. Aquesta 

participació es considera voluntària. 

 

Els itineraris formatius engloben accions formatives relatives al sector, la nostra organització, l’àrea 

i/o unitat de treball concreta i la funció professional al meu lloc de treball. Els continguts s’han 

definit de manera biennal i són revisats i actualitzats de manera anual en funció de les necessitats. 

Actualment, als itineraris formatius hi participen professionals dels col·lectius d’infermeria i administració que 

s’han compromès a la realització d’aquestes activitats formatives durant un període de dos anys. En les 

activitats d’IF es dona prioritat a la participació d’aquests perfils professionals, però també s’ofereixen places 

addicionals a d’altres col·lectius a través dels coordinadors/es dels serveis. Cada coordinador/a valorarà la 

idoneïtat de la participació i, en relació a criteris organitzatius, quins professionals han d’assistir a cada 

formació. 
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Aquest programa s’estructura a través d’una sèrie d’àrees de coneixement: 

 

 

ÀREA INSTITUCIONAL 

Activitats formatives relacionades amb el nostre marc d’identitat institucional i el nostre model assistencial.  

 

 

ÀREA NORMATIVA 

Recull totes les activitats formatives lligades a aspectes legals i normatius (prevenció de riscos laborals, 

manipulació d’aliments, etc.). 

 

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT D’HABILITATS 

Formacions relacionades amb l’adquisició de competències transversals dels professionals (habilitats 

comunicatives, tracte, treball en equip, etc.). 

 

 

ÀREA DE FORMACIÓ TÈCNICA 

Formacions lligades a aspectes específics assistencials, especialment adreçades a l’àmbit de la salut mental i 

sociosanitari. 

 

 

ÀREA DE FORMACIÓ CONTINUADA 

Activitats formatives organitzades per la Comissió de Docència i Investigació adreçades als professionals en 

formació (residents i postgraduats).  
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ÀREA INSTITUCIONAL 

1.  CODI DE CONDUCTA             

    

OBJECTIUS: 

Integrar la cultura de l´obra hospitalària i regir la conducta professional a tots aquells/es persones que treballen 

a la Institució. 

 

CONTINGUTS: 

Introducció i objectius. Pautes generals de referència per la conducta 

Comportaments i pràctiques responsables 

La Institució i els col·laboradors 

La Institució i les seves regles. 

La Institució i el seu entorn 

La Institució i la seva activitat 

Situacions pràctiques. 

 

DESTINATARIS: 

Tots els perfils professionals/noves incorporacions. 

 

CALENDARI: 

Durant tot l´any. 

 

2.   SISTEMA SANITARI CATALÀ I PLA DE SALUT   

                 

OBJECTIUS: 

Millora del coneixement del model sanitari català i del model assistencial de l´hospital Sagrat Cor de Martorell 

Contextualitzar l´activitat assistencial habitual dintre de l´estratègia sanitària pública i del marc d´identitat 

institucional. 

 

CONTINGUTS: 

Model sanitari català 

Pla de salut 

Pla director de salut mental i pla director sociosanitari 

Model assistencial institucional 

Cartera de serveis  

Processos assistencials.  

 

DESTINATARIS: 

Diplomats/es d’infermeria i administratius/es. 

 

CALENDARI:  

1er semestre. 

 

ÍNDEX 

INICI 
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ÀREA INSTITUCIONAL 

 

3.  MANUAL D´ACOLLIDA NOVES INCORPORACIONS: MISIÓ, VISIÓ I 

VALORS (SÍNTESI)             

 

OBJECTIUS: 

Integrar una síntesi bàsica sobre Identitat Hospitalària i Marc d´identitat. 

 

CONTINGUTS: 

La nostra història 

Comunitat hospitalària 

Missió, valors, Marc d´Identitat. 

 

DESTINATARIS: 

Tots els professionals de nova incorporació. 

 

CALENDARI: 

Juny i juliol 2022. 

 

 

 

 

 

4.  INICIACIÓ AL MARC D´IDENTITAT          

    

OBJECTIUS: 

Integrar una síntesi bàsica sobre Identitat Hospitalària i Marc d´identitat. 

 

CONTINGUTS: 

Síntesi d´Identitat Hospitalària 

Síntesi document Marc d´Identitat. 

 

DESTINATARIS: 

Tots els professionals de nova incorporació. 

 

CALENDARI: 

Novembre 2022. 

 

 

 

 

 

 

ÍNDEX 

INICI 
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ÀREA INSTITUCIONAL 

ÍNDEX 

INICI 

 

5.   FORMACIÓ EN VALORS HOSPITALARIS      

        

OBJECTIUS: 

Realitzar una formació continuada en el coneixement de la nostra Institució, del seu Carisma i Valors, seguit el 

model del document Marc d´Identitat. 

 

CONTINGUTS: 

Valors hospitalaris: Hospitalitat, Respecte, Confidencialitat. 

 

DESTINATARIS: 

Tots els professionals de nova incorporació. 

 

CALENDARI: 

Tot l´any. 

 

 

 

6.  LA COMUNITAT HOSPITALÀRIA         

    

OBJECTIUS: 

Arribar a detectar i identificar el significat de la Comunitat Hospitalària orientada a la missió. 

 

CONTINGUTS: 

Significat de la Comunitat Hospitalària 

Projeccions cap a la missió. 

 

DESTINATARIS: 

Tots els professionals. 

 

CALENDARI: 

Març 2022. 
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ÀREA INSTITUCIONAL 

 

 

7.  DISSENYATS PER A UNA VISIÓ GLOBAL. VALOR SALUT INTEGRAL  

         

OBJECTIUS: 

Profundització de la formació del Marc d´Identitat Institucional.  

 

CONTINGUTS: 

Reflexions sobre les aportacions que el Marc d´Identitat Institucional pot oferir en aquests moments de ciris i 

a la vegada, considerar l´oportunitat que ens brinda la realitat actual per consolidar aquest Marc d´Identitat. 

 

DESTINATARIS: 

Tots els professionals.  

 

CALENDARI: 

Octubre 2022. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDEX 

INICI 
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ÀREA NORMATIVA 

 

1.  FORMACIÓ BÀSICA EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ...................................................................................................... 14 

2.  FORMACIÓ ESPECÍFICA EN PROTECCIÓ DE DADES ...................................................................................................................... 14 

3.  PLA AUTOPROTECCIÓ SAGRAT COR/ FORMACIÓ D’ EMERGÈNCIES SERVEIS COMUNITARIS .................................. 15 

4.   PRL. BÀSICA PER CATEGORIA PROFESSIONAL I MÒDUL ESPECÍFIC HSC ............................................................. 15 

5.  FORMACIÓ EN LEGIONEL·LA ................................................................................................................................................................... 16 

6.  GESTIÓ DE RESIDUS SANITARIS ............................................................................................................................................................. 16 

7.  ESCOLA D´ESQUENA ................................................................................................................................................................................... 17 

8.  TALLER ESCOLA D´ESQUENA ................................................................................................................................................................... 17 

9.   FORMACIÓ EN MATÈRIA D´IGUALTAT ................................................................................................................................. 18 

10.  PÈRIT EXPERT EN AVALUACIONS DE CONFLICTES LABORALS PER ASSETJAMENT ........................................................ 18 

11.   MEDICINA LEGAL PER A PROFESSIONALS SANITARIS .................................................................................................. 19 

12.   PROTECCIÓ DE DADES EN EL SECTOR SANITARI I SOCIAL ........................................................................................ 19 

13.  VIOLÈNCIA DE GÈNERE: TRACTAMENT DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE PER A PROFESSIONALS DE LA SALUT ... 20 

14.  LGTBI: COM AFRONTAR LA DISCRIMINACIÓ DES DE L'ENTORN SANITARI ....................................................................... 20 

15.  SENSIBILITZACIÓ I CONCEPTES BÀSICS SOBRE L'APLICACIÓ DE LA LLEI D’EUTANÀSIA .............................................. 21 

16.  FORMACIÓ EN CARBONI .......................................................................................................................................................................... 21 

17.  FORMACIÓ FITOSANITÀRIA ..................................................................................................................................................................... 22 

18.  FORMACIÓ PRÀCTICA EN PREVENCIÓ DE TREBALLS EN ALÇADA ......................................................................................... 22 
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19.  FORMACIÓ PRÀCTICA EN TREBALLS DE RISC ELÈCTRIC ............................................................................................................... 23 

20.  PLA D’AUTOPROTECCIÓ DE L’HOSPITAL ........................................................................................................................................... 23 

 

 

 

 

 

 

INICI 
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ÀREA NORMATIVA 

 

 

1.  FORMACIÓ BÀSICA EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS     

    

OBJECTIUS: 

Proporcionar els coneixements necessaris per al desenvolupament de les funcions preventives a l´empresa de 

nivell bàsic, amb la finalitat de gestionar la prevenció de riscos laborals al centre de treball. 

 

CONTINGUTS: 

Introducció a la prevenció de riscos laborals. 

Planificació de la prevenció a l´empresa. 

Accidents i malalties professionals. 

Riscos relacionats amb les condicions de seguretat. 

Ergonomia i psicosociologia aplicada. 

Llocs de treball i condicions ambientals. 

Senyalització dels llocs de treball. 

Equips de protecció individual, incendis i primers auxilis. 

 

DESTINATARIS: 

Components del CSSL. 

 

CALENDARI: 

Juny 2022. 

 

 

2.  FORMACIÓ ESPECÍFICA EN PROTECCIÓ DE DADES    

    

OBJECTIUS: 

Ampliar coneixements de protecció de dades i resolució de dubtes amb tallers pràctics. 

 

CONTINGUTS: 

Procediment d´atenció de drets ARCOPL 

Instruccions per a la gestió d´usuaris de manera presencial o telefònica 

Resolució de dubtes. 

 

DESTINATARIS: 

Professionals d´administració i recepció. 

 

CALENDARI: 

Març 2022. 

 ÍNDEX 

INICI 
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ÀREA NORMATIVA 

 

3.  PLA AUTOPROTECCIÓ SAGRAT COR/ FORMACIÓ D’EMERGÈNCIES 

SERVEIS COMUNITARIS             

OBJECTIUS: 

Proporcionar el coneixement teòric als integrants de l´equip de primera intervenció, sobre el maneig dels 

extintors i la seva correcta utilització per posteriorment realitzar la formació pràctica. 

 

CONTINGUTS: 

Emergències 

Pla d´autoprotecció 

Funcions i responsabilitats dels treballadors 

Teoria del foc 

Introducció a primers auxilis 

Pràctica d’extintors i evacuació de pacients a una habitació 

Exercici de simulació de gestió d´una situació de crisi per emergència a l´Hospital.  

 

DESTINATARIS: 

Noves incorporacions a l´Hospital i als serveis comunitaris, i tots els professionals de serveis comunitaris del 

Berguedà. 

 

CALENDARI: 

Pendent confirmació dates. 

 

4.   PRL. BÀSICA PER CATEGORIA PROFESSIONAL I MÒDUL 

ESPECÍFIC HSC                                

OBJECTIUS: 

Cal assegurar que la plantilla del centre coneix el necessari en matèria de prevenció pel que respecta als riscs 

genèrics associats als seus llocs de treball. 

 

CONTINGUTS: 

Conceptes legals en prevenció de riscos laborals 

Avaluació de riscos, formació i informació als treballadors/es 

Investigació d´accidents de treball i malalties professionals 

Incidències en salut laboral 

Vigilància de la salut 

Riscos laborals. 

 

DESTINATARIS: 

Tots els perfils professionals/noves incorporacions. 

CALENDARI: 

Durant tot l´any 

ÍNDEX 

INICI 
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ÀREA NORMATIVA 

 

5.  FORMACIÓ EN LEGIONEL·LA        

     

OBJECTIUS: 

Compliment de la normativa i evitar la legionel·losi. 

 

CONTINGUTS: 

Importància sanitària de la legionel·losis 

Àmbit legislatiu 

Criteris generals de neteja i desinfecció 

Salut pública i salut laboral 

Instal·lacions de risc incloses en l´aplicació del RD 865/2003. 

 

DESTINATARIS: 

Professionals de manteniment. 

 

CALENDARI: 

1er semestre. 

 

 

 

 

6.  GESTIÓ DE RESIDUS SANITARIS       

     

OBJECTIUS: 

Adquirir coneixements necessaris sobre les correctes pràctiques ambientals i segregació de residus en el lloc 

de treball d´acord amb la legislació vigent. Identificar correctament els residus per evitar equívocs innecessaris. 

 

CONTINGUTS: 

Tractar la gestió de residus àmpliament des de la gestió i la seva normativa. 

 

DESTINATARIS: 

Professionals de serveis generals i àrea de sistemes. 

 

CALENDARI: 

1er semestre. 

 

 

 
ÍNDEX 

INICI 
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ÀREA NORMATIVA 

 

7.  ESCOLA D´ESQUENA           

   

OBJECTIUS: 

Proporcionar els coneixements, habilitats i actituds precises per identificar les tasques que comporten risc de 

lesió osteomuscular. 

 

CONTINGUTS: 

Manipulació de malalts:  

- Conceptes bàsics i normativa 

- Lesions múscul esquelètiques 

- Factor secundaris 

Mètode de valoració de carrega física: 

- Tècniques i pràctiques 

- Altres factors relacionats amb la càrrega de treball 

- Principals tècniques i pràctiques de mobilització de malalts. 

 

DESTINATARIS: 

Tots els professionals preferentment auxiliars àrea sociosanitària i professionals que han sofert un AT per 

mobilització de malalts. 

 

CALENDARI:  

Abril 2022. 

 

 

8.  TALLER ESCOLA D´ESQUENA  

 

OBJECTIUS: 

Disminuir risc de lesions múscul esquelètiques 

Proporcionar hàbits posturals correctes 

 

CONTINGUTS: 

Ergonomia i higiene postural 

Mobilització i transferència de pacients 

Estiraments i treball de core. 

 

DESTINATARIS:  

Formació complementaria a l´escola d´esquena. 

 

CALENDARI:  

Novembre 2022. 

 

ÍNDEX 

INICI 
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ÀREA NORMATIVA 

 

 

 

9.   FORMACIÓ EN MATÈRIA D´IGUALTAT               

OBJECTIUS: 

Definir i contextualitzar el concepte d´Igualtat coneixent els aspectes bàsics del Plan d´Igualtat i les seves 

estratègies, saber aplicar-los i integrar-los a la realitat de l´Hospital. 

 

CONTINGUTS: 

Conceptes d’igualtat i discriminació 

Igualtat d’oportunitat i accions positives 

Igualtat d’oportunitats a l’empresa i Pla d´Igualtat 

Prevenció de l’assetjament sexual. 

 

DESTINATARIS: 

 

Tots els professionals. 

 

CALENDARI: 

Pendent confirmació dates. 

 

10.  PÈRIT EXPERT EN AVALUACIONS DE CONFLICTES LABORALS PER 

ASSETJAMENT 

OBJECTIUS: 

Revisió de les matèries laborals de conflictes individuals o de col·lectius menors que siguin susceptibles d’ 

investigar per poder donar-li tractament i finalització, i facilitar eines per a la seva gestió. 

 

CONTINGUTS: 

Fonts del dret i aspectes jurídics de perspectiva global i de la relació laboral individual 

Les persones del problema. Altres persones que intervenen. 

La prova pericial i els pèrits a l’ordenament jurídic en l’àmbit de la relació laboral judicial. 

Casuística de l’assetjament laboral i sexual  i sistemàtica de la investigació en els casos. 

L’informe: les propostes de solució i les mesures correctores. 

Norma SGI A20, sistema de gestió i actuació en cas d´assetjament en les organitzacions. 

 

DESTINATARIS: 

Membres de la CVAT. 

 

CALENDARI: 

Pendent confirmació dates. 

 

 ÍNDEX 

INICI 
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ÀREA NORMATIVA 

 

11.   MEDICINA LEGAL PER A PROFESSIONALS SANITARIS            

OBJECTIUS: 

Analitzar els aspectes relacionats amb l´autonomia del pacient tenint en compte els condicionants jurídics de 

la praxi assistencial i analitzar les situacions que afectin la seva responsabilitat professional. Conèixer aquelles 

situacions relatives a les limitacions de la capacitat de les persones i mecanismes legals per compensar-les. 

Conèixer i analitzar aspectes jurídics relatius a l’ús de la Història Clínica i la confidencialitat. Adquirir la visió 

pràctica de les relacions entre els centres i professionals sanitaris i l´administració de justícia. 

 

CONTINGUTS: 

Confidencialitat i protecció de dades. Història Clínica. TIC´ s 

Autonomia del pacient. Alteració de la capacitat de les persones 

Els professionals sanitaris i l´administració de justícia 

La responsabilitat derivada de l´activitat sanitària 

La violència contra els professionals. 

 

DESTINATARIS: 

Metges/sses, diplomats/es d’infermeria, psicòlegs/es, treballadors/es socials. 

 

CALENDARI:  

Maig 2022. 

 

 

12.   PROTECCIÓ DE DADES EN EL SECTOR SANITARI I SOCIAL  

 

OBJECTIUS: 

Entendre conceptes bàsics de la protecció de dades personals i de la seva regulació legal, des de l´òptica de 

l’activitat que desenvolupen en el sector sanitari. Comprendre en què consisteixen les dades personals, els 

tipus existents i els que mereixen protecció especial. Presentar les dimensions de l´aplicació de la protecció de 

dades per als diversos professionals que treballen en entorns sanitaris. 

 

CONTINGUTS: 

Introducció a la protecció de dades 

Principis de protecció de dades  

Drets dels interessats 

Com organitzant els centres la protecció de dades. 

 

DESTINATARIS: 

Tots els professionals/noves incorporacions. 

 

CALENDARI: 

Durant tot l´any. 
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13.  VIOLÈNCIA DE GÈNERE: TRACTAMENT DE LA VIOLÈNCIA DE 

GÈNERE PER A PROFESSIONALS DE LA SALUT 

        

OBJECTIUS:  

Abordar l’impacte de la violència de gènere en la salut de les dones. Aprofitar les oportunitats a la consulta per 

detectar la violència de gènere a partir dels signes d’alarma. Valorar el risc de la dona mitjançant l’eina RVD. 

Millorar les habilitats de l’entrevista amb la dona que pateix violència de gènere. Aplicar la confidencialitat i 

protecció de les dades i redactar correctament un comunicat de lesions i fer un registre correcte a la història 

clínica.  

 

CONTINGUTS:  

Oportunitats de detecció i seguiment. Abordatge de la violència de gènere en la primera visita. 

Habilitats d’entrevista amb dones que pateixen violència de gènere. Abordatge de la violència de gènere 

segons el moment – El temps en situacions de violència masclista. Afectació de la Violència Masclista en la 

infància i l’adolescència. Atenció del personal GIS i protocol de seguretat a activar en casos de violència de 

gènere. 

 

DESTINATARIS:  

Tots els professionals. 

 

CALENDARI:   

Pendent confirmació dates. 

 

14.  LGTBI: COM AFRONTAR LA DISCRIMINACIÓ DES DE L'ENTORN 

SANITARI       

OBJECTIUS:  

Facilitar els coneixements bàsics sobre la construcció de gènere que permetin entendre-la i sensibilitzar el 

personal de l’entorn sanitari sobre la diversitat que hi ha pel que fa a identitat de gènere, orientació sexual i 

de quina manera la violència masclista afecta aquest col·lectiu. 

 

CONTINGUTS: 

Conèixer conceptes bàsics (sexe, gènere, identitat, LGBTI…) 

Identificar: infraccions i situacions de discriminació 

Discriminació LGBTI i violència masclista 

Actuar: la llei i la denúncia. 

 

DESTINATARIS:  

Tots els professionals de l’entorn sanitari. 

 

CALENDARI:  

Pendent confirmació dates. 

 

ÍNDEX 

INICI 



 

P à g i n a  21 | 58 

 

ÀREA NORMATIVA 

 

15.  SENSIBILITZACIÓ I CONCEPTES BÀSICS SOBRE L'APLICACIÓ DE 

LA LLEI D’EUTANÀSIA 

        

OBJECTIUS:  

Conèixer els aspectes generals de la Llei Orgànica de Regulació de l’Eutanàsia tant des del punt de vista 

normatiu, com de model de pràctica assistencial i procediment d’aplicació. 

 

CONTINGUTS: 

Aspectes normatius i del procediment d´aplicació 

Model de pràctica assistencial pel desplegament de la LORE a Catalunya 

Acompanyament i dol. 

  

DESTINATARIS:  

Metges/esses, Infermers/es, Treballadors/es socials, Psicòlegs/es  de tots els àmbits sanitaris assistencials i 

farmacèutics/es. 

 

CALENDARI: 

Diferents edicions que inicien l’ 01 febrer, 03 maig, 06 setembre i 15 novembre. 

 

 

16.  FORMACIÓ EN CARBONI 

 

OBJECTIUS: 

Identificació de la petjada de carboni 

Repàs de diferents metodologies internacionals per al càlcul de la petjada de carboni i conèixer la metodologia 

de càlcul. 

Aprendre sobre un cas real el càlcul de la petjada de carboni 

 

CONTINGUTS: 

Introducció a la petjada de carboni 

Regulació i càlcul de la petjada.  

 

DESTINATARIS:  

Professionals de serveis generals. 

 

CALENDARI: 

Del 21 al 23 de febrer. 
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17.   FORMACIÓ FITOSANITÀRIA 

 

OBJECTIUS: 

Analitzar els principals mètodes de control de plagues, malalties i males herbes que es poden emprar 

l’actualitat. 

Adquirir els criteris necessaris per realitzar pràctica correcta. 

Coneixement dels requeriments legals en la manipulació, transport i emmagatzematge dels productes 

fitosanitaris. 

 

CONTINGUTS: 

Plagues, malaltia i flora adventícia. La seva gestió en agricultura 

La malaltia i flora dels cultius 

Mètodes de protecció dels cultius 

La producció agrària integrada i la producció agrària ecològica. 

 

DESTINATARIS:  

Professionals de jardineria. 

 

CALENDARI: 

Pendent confirmació dates. 

 

18.  FORMACIÓ PRÀCTICA EN PREVENCIÓ DE TREBALLS EN ALÇADA  

 

OBJECTIUS: 

Formar sobre els riscos que comportin la realització de treballs en alçada, com les mesures preventives i 

procediments de treball a aplicar. Dotar del coneixement i habilitats necessàries en la utilització dels diferents 

dispositius i sistemes anti caiguda i elements d´amarrament. 

 

CONTINGUTS: 

Introducció 

Factor de risc possibles 

Mesures preventives. 

 

DESTINATARIS: 

Professionals de serveis generals. 

 

CALENDARI: 

1er semestre. 
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19.  FORMACIÓ PRÀCTICA EN TREBALLS DE RISC ELÈCTRIC 

 

OBJECTIUS: 

Dotar del coneixement i habilitats necessàries per a la realització de treballs de baixa tensió, així com treballs 

no elèctrics en proximitat de quadres elèctrics, centres de transforació, subestacions elèctriques, etc. Capacitar 

als treballadors en les competències necessàries per a la seva habilitació a l´empresa com treballador autoritzat 

respecte al risc elèctric. 

 

CONTINGUTS: 

Nocions bàsiques 

R.D. 614/2001 Risc Elèctric 

Formació i informació dels treballadors. Capacitació mínima per treballs amb risc elèctric 

Equips de protecció individual i col·lectiva 

Actuació en cas d´accident elèctric. Primer auxilis. 

 

DESTINATARIS: 

Professionals de serveis generals. 

 

CALENDARI: 

2on semestre. 

 

20.  PLA D’AUTOPROTECCIÓ DE L’HOSPITAL 

 

OBJECTIUS: 

Conèixer el pla d’autoprotecció del centre 

Classificació general de les emergències en funció dels riscos identificats. 

Protocols establerts per actuació en cas d’emergència. 

CONTINGUTS: 

Què és el pla d'autoprotecció 

Riscos de l'Hospital Sagrat Cor 

Classificació de les emergències 

Equips d’intervenció, actuació i operativa 

Fases d'una emergència 

DESTINATARIS: 

Professionals de serveis generals. 

 

CALENDARI: 

2on semestre. 
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1.   TELEASSISTÈNCIA I HABILITATS COMUNICATIVES          

OBJECTIUS: 

Treballar de manera pràctica i totalment adaptada a la realitat dels assistents, l´atenció telefònica i en línia als 

pacients. 

CONTINGUTS: 

La comunicació interpersonal a distància amb els pacients: elements a tenir en compte 

Aspectes claus per demostrar interès exercint una escolta activa i empàtica 

Tècniques per portar el control de la conversa, dirigida als objectius assistencials. 

 

DESTINATARIS: 

Metges/esses, Infermers/es de comunitària, Treballadors/es socials, Psicòlegs/es i grups de famílies 

d´hospitalització.  

 

CALENDARI: 

2 semestre. 

 

 

2.   SESSIÓ DE SEGUIMENT I TANCAMENT PROJECTE ITINERARIS 

FORMATIUS           

OBJECTIUS: 

Seguiment de l´estat del projecte d´itinerari formatiu i presentació del projecte final d´itinerari, compartint-lo 

amb els companys que també hi participen. Practicar amb l´exposició oral la competència d´habilitats 

comunicatives i de parlat en públic. 

 

CONTINGUTS: 

Realitzar una presentació dels projectes. 

Realitzar una dinàmica d´equip “Metaplan” per valorar en referència a tots els continguts que han tractat durant 

l´itinerari, quin era el punt de partida i quin és ara després de la realització del programa, classificant i avaluant 

cada un dels temes. 

 

DESTINATARIS: 

Diplomats/es d’infermeria i administratius/es (IF). 

 

CALENDARI: 

Març/abril 2022. 
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3.   MANEIG DE L´ESTRÈS I LA FATIGA MENTAL            

  

OBJECTIUS: 

Conèixer que és l´estrès, les seves causes i situacions activadores, així com les alteracions fisiològiques que 

provoca. Practicar les habilitats i competències necessàries per prevenir l´estrès laboral. 

 

CONTINGUTS: 

Definicions 

Causes i factor generadors de l´estrès 

NORMA ISO 10075: definició i conceptes, conseqüències i prevenció de la càrrega mental. 

Efectes de l´estrès laboral. 

 

DESTINATARIS: 

Places reservades per diplomats/es d’infermeria i administratius/es (IF) i tots els perfils professionals. 

 

CALENDARI: 

Pendent confirmació data. 

 

 

4.   TALLERS PSICO-EDUCATIUS I DE GESTIÓ DE L´ESTRÈS                                  

          

OBJECTIUS: 

Promoure la implantació de tècniques per prevenir i afrontar l´estrès saludablement. 

 

CONTINGUTS: 

Definicions 

Procés de l’estrès. Principis fonamentals de la psicologia positiva i l´enfocament cognitiu conductual. 

Estratègies i tècniques que afavoreixen la prevenció i control de l’estrès. 

 

DESTINATARIS: 

Tots els perfils professionals. 

 

CALENDARI: 

2on semestre. 
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5.   FORMACIÓ ESPECÍFICA D'ATENCIÓ A SEGONES VÍCTIMES 

 

OBJECTIUS: 

Emmarcar el paper de les organitzacions sanitàries en el fenomen de la segona víctima, i proporcionar 

algunes recomanacions per tal de millorar en el nivell de cultura de seguretat i de l’atenció que proporcionen 

als professionals implicats en incidents.  

 

CONTINGUTS: 

Conèixer la definició de segona víctima en l´àmbit de la Seguretat del pacient 

Conèixer les respostes dels professionals sanitaris,  després d’un incident relacionat amb la Seguretat del 

pacient (IRSP). 

Potenciar les habilitats bàsiques per donar suport als acompanyants afectats 

Conèixer les bases dels primers auxilis psicològics per donar suport emocional davant un IRSP. 

 

DESTINATARIS: 

Metges/esses, psicòlegs/es, diplomats/es en infermeria i treballadors/es socials de salut mental. 

 

CALENDARI: 

Pendent confirmació data. 

 

6.   FORMACIÓ IMPACTE COVID 19 

 

OBJECTIUS: 

Introduir als i les participants en la potenciació de recursos de resiliència pre i postcrisi. 

 

CONTINGUTS: 

Crisis sanitàries i l’impacte sobre les diverses poblacions. Conceptes claus, estudis i 

evidències a partir de l’experiència COVID-19 publicada sobre el personal sociosanitari. 

Eines per identificació dels afectats directes i indirectes. 

Bones pràctiques d’actuació institucional davant de Crisis sanitàries que afavoreixen reduir l’impacte emocional 

i promoure la resiliència individual i col·lectiva. 

Activitat de disseny individual i/o grupal, sobre creació de guies d’actuació davant de crisis sanitàries, en els 

nivells de prevenció primària, secundària i terciària de l’impacte emocional, focalitzats sobre la Resiliència. 

 

DESTINATARIS: 

Professionals de l’àrea sociosanitària. 

 

CALENDARI 

maig 2022. 
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7.    FORMACIÓ TUTORS DE RESIDENTS 

 

OBJECTIUS:  

 

Conèixer la normativa i el marc regulatiu de la figura del tutor. Comprendre el rol i què s’espera de la funció 

tutorial de residents. Incorporar un canvi de visió en la tasca tutorial. Incorporar valors i cultura de l’organització 

amb relació a la tasca tutorial. Identificar les diferents fases del procés de tutorització i prendre les decisions 

pertinents en cadascuna d’elles. Conèixer estratègies i eines per a planificar i gestionar el programa de formació 

individual. 

Aprofundir en diferents eines i estratègies docents i saber-les implementar en el context adient. 

 

CONTINGUTS: 

Rol, responsabilitats, funcions, drets i deures del tutor. 

La funció tutorial com a peça de l’engranatge de l’organització. Formació i retenció de talent. 

El tutor des de la perspectiva del resident.  

Pla d’Acció Tutorial: del Programa Oficial de l’especialitat (com a guia bàsica) al disseny d’un itinerari i un pla 

individual. 

 

DESTINATARIS:  

Nous tutors de residents. 

 

CALENDARI 

Pendent confirmació data. 

  

 

8.   FORMACIÓ PRÀCTICA EN GESTIÓ ECONÒMICA I DE PROCESSOS 

DE RRHH 

 

OBJECTIUS:  

Adquirir conceptes bàsics de gestió econòmica i de processos de RRHH. 

 

CONTINGUTS: 

Coneixements bàsics i aspectes rellevants 

Conveni col·lectiu: implicacions   

Coneixement dels circuits de procediments de RRHH. 

 

DESTINATARIS:  

Comandaments i responsables.   

 

CALENDARI 

Pendent confirmació data. 
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9.  INTERVENCIÓ FARMACOLÒGICA, PSI/SOCIAL EN LA 

DESHABILITACIÓ DEL TABAC 

 

 

OBJECTIUS: 

 

 Capacitar en l'abordatge pel cessament del tabac del pacient fumador amb malaltia mental 

 

CONTINGUTS: 

Epidemiologia i impacte del tabaquisme en el pacient amb malaltia mental. 

Aspectes específics del tabaquisme en persones amb malaltia mental. Tractament 

La implantació d’un centre de psiquiatria sense fum 

Casos teoricopràctics i role – playing. 

 

DESTINATARIS:  

Diplomats/es d’infermeria i metges/es. 

 

 

CALENDARI 

 

Pendent confirmació data.
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SESSIONS CLÍNIQUES, SESSIONS DE RECERCA I CONFERÈNCIES     
 

1.  SESSIONS CLÍNIQUES I DE RECERCA              

   

9 febrer  Serveis d’Atenció Comunitària en Salut Mental. Referent: Dr. Fernando Boatas 

2 març  Sessió d´investigació: FIDMAG. Referent Dr. Sánchez  

9 març  Hospitalització. Referent: Dr. Sánchez 

13 abril  Psicogeriatria. Referent: Sr. Josep Tristany 

11 maig   Infantojuvenil. Referent: Dra. Almiñana  

14 setembre  Rehabilitació. Referent Sr. Josep Tristany. 

5 octubre  Sessió investigació. 

Dr. Manel Sánchez. Subdirector mèdic. Hospital Sagrat Cor. 

   Dra. Clàudia Avella. Metgessa resident. Hospital Sagrat Cor. 

9 novembre  Dual/toxicomanies. Referent: Dr. Chesa 

 

 

 

Coordinació:  Dr. Carles Franquelo 

   Dr. Fernando Boatas 

   Dr. Santiago Bernades 

Lloc:   Aula docent. Hospital Sagrat Cor. 

Horari:  12.30 a 14.00 hores. 

 

 

Recomanacions per a la presentació de CASOS CLÍNICS: 

a. Casos d’interès, ja sigui per la seva complexitat, dubtes diagnòstics i/o terapèutics o interès formatiu. 

b. Es recomana que hagin requerit intervencions a diferents nivells i serveis assistencials. 

c. la informació teòrica no ha de suposar més del 25% de la sessió donat que es tracta de presentacions eminentment 

clíniques. 

15 dies abans s’ha de comunicar a secretaria docent: títol, ponent/s i breu descripció temàtica. 
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2.  CONFERÈNCIES                   

   

26 gener  Modelos de Atención Domiciliaria.  

   Dr. Tomás Castelló. Psiquiatra. Coordinador Urgències. Hospital Sagrat Cor. 

23 febrer  Filosofía del Cuidado Libre de Sujeciones. 

   Dra. Ana Urrutia Beaskoa. Presidenta de la Fundación “Cuidados Dignos”.  

23 març  Mort Digna i Eutanàsia. 

   Dr. Joan Beltran. Hospital Sant Rafael. Barcelona.   

6 abril   Model de futur de l´Atenció Intermèdia. 

   Dr. Sebastià Santaeugènia. Director programa d´atenció integrada social i sanitària. Dp.Salut 

27 abril  Les modificacions legislatives i el canvi de paradigma en l´exercici de la capacitat de 

les persones amb discapacitat. 

 Sra. Judith Franco Arrese. Advocada del Col·lectiu Ronda. 

4 maig  Rehabilitació Cardiorespiratòria. 

   Sr. Carles Flotats. Fisioterapeuta del Servei de Rehabilitació. Hospital Sagrat Cor.  

1 juny   Optimització del tractament antibiòtic a l´àmbit Sociosanitari. 

   Dra. Mª de los LLanos Mira. Médico geriatra. Hospital Sagrat Cor 

   Sra. Felicitas Gutiérrez. Farmacèutica. Hospital Sagrat Cor. 

8 juny   Mente Cerebro. 

   Dr. Manel Sánchez. Subdirector mèdic. Coordinador Àrea Hospitalització en Salut Mental.  

   Hospital Sagrat Cor. 

28 setembre  Més enllà de la variabilitat de gènere: transsexualitat. 

Equip professional Servei “Trànsit”.  

Creadora i responsable del Servei: Dra. Rosa Almirall Oliver, ginecòloga. 

26 octubre  Red de Psiquiatria Penitenciaria de Catalunya. 

Dr. Álvaro Muro, coordinador de los Servicios de psiquiatria penitenciaria de Sant Joan de 

Déu.  

2 novembre  Atenció Integral i Rehabilitació en l´Ictus. 

   Dr. Luis Gil. Neuròleg. Hospital Sagrat Cor. 

23 novembre Experiència d´implantació d´un equip guia (PAICSAMAEC). 

   Dr. Josep Salavert. Hospital Sant Rafael. Barcelona. 

14 desembre Terapias mediante realidad virtual. 

   Sra. Nuria Jaurrieta. Psicòloga. CSMA Sant Feliu de Llobregat.  

 

 

Coordinació:  Dr. Carles Franquelo 

   Dr. Fernando Boatas 

   Dr. Manel Sánchez 

Lloc:   Aula docent. Hospital Sagrat Cor. 

Horari:  12.30 a 14.00 hores.  
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CURSOS, SEMINARIS I TALLERS    
 

 

1.  SEMINARI DE CLÍNICA INFANTO-JUVENIL: GÈNERE I SEXUALITAT: 

NOVES CLÍNIQUES         

 

OBJECTIU: 

Fer una mirada sobre les presentacions actuals del gènere i la sexualitat. 

 

CONTINGUTS: 

Des de les aportacions més clàssiques sobre el tema (Stoller, Blanchard, Lacan) fins a l´anàlisi de casos actuals 

publicats.  

 

DESTINATARIS: 

Tots els professionals de l’Hospital Sagrat Cor interessats en la clínica psicoanalítica infantil. 

 

DOCENT: 

Sr. Enric Berenguer. Psicòleg clínic i psicoanalista. 

 

CALENDARI: 

De gener 2022 a juny 2022. Tercer divendres de mes. 

De 11.15 a 12.45 h. 

 

LLOC: 

Sessions On-line. 
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2.  PLA DE PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI I CODI RS           

 

OBJECTIU: 

Aquest seminari pretén oferir coneixements entorn la valoració del risc de suïcidi, les eines i instruments de 

registre (Codi Risc Suïcidi) i els seus resultats. 

 

CONTINGUTS: 

 

Valoració del risc de suïcidi 

Eines de registre: utilitat clínica 

Codi Risc Suïcidi (CRS) 

Resultats des de la implementació del CRS 

Línies futures. 

 

DESTINATARIS: 

Metges, psicòlegs, terapeutes i personal d´infermeria. Hospital Sagrat Cor.  

 

DOCENT: 

Dr. Diego Palao. Cap Servei de Psiquiatria Hospital Parc Taulí. Sabadell. 

 

 

CALENDARI: 

22 de febrer 2022, de 09.00 a 13.00 h. 

 

LLOC: 

Telemàtic. 
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3.  SEMINARI DE BIOÈTICA                  

   

OBJECTIUS:  

Introduir-se i familiaritzar-se en conceptes i procediment de la bioètica en l´actualitat.  

 

CONTINGUTS: 

- Bioètica: origen i principis 

 - CEA Sagrat Cor 

-  Metodologia d’anàlisi de casos 

- Taller de casos. 

 

DESTINATARIS:  

Professionals de l’Hospital Sagrat Cor interessats a adquirir coneixements en la presa de decisions clíniques 

incloent la deliberació bioètica. 

 

DOCENTS:  

Dr. David Lorenzo. Doctor en Humanitats. Professor de bioètica i antropologia a l´escola d´infermeria Sant Joan 

de Déu.  Consultor CEA. Hospital Sagrat Cor. 

Sr. Miguel Ruiz. Psicòleg clínic. Màster en bioètica. Secretari del CEA. Hospital Sagrat Cor. 

 

CALENDARI: 

Dia 01 de març de 2022, de 9.00 a 14.00 hores. 

 

LLOC: 

Aula docent (presencial)/ telemàtic (segons circumstàncies). 
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4.  TALLER: SAFE WORDS   

 

OBJECTIUS:  

- Adquisició de coneixements sobre el model safewards 

- Aprenentatge per gestionar conflictes a l´hospitalització de salut mental 

- Entrenament de l´equip assistencial en les respostes emocionals. 

 

CONTINGUTS: 

Exposició del model Safewards amb explicació dels sis dominis. 

Aprofundiment en l´ àrea de l´equip professional  

Promoció d´ambients segurs a les unitats d´hospitalització de salut mental.  

 

DESTINATARIS:  

Professionals de les àrees de salut mental d´hospitalització 

 

DOCENT:  

Sra. Anna Moreno. Infermera Supervisora de Psiquiatria de l´Hospital Universitari Germans Tries i Pujol. 

 

CALENDARI: 

22 de març de 2022, de 10.00 a 14.00 h. 

 

LLOC: 

Aula Docent.  
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5.  PLANIFICACIÓ DE DECISIONS ANTICIPADES EN SALUT MENTAL      

   

 

OBJECTIUS:  

- Formar i sensibilitzar sobre les voluntats anticipades en salut mental. 

- Explicar el model teòric de la planificació de decisions anticipades i la seva elaboració. 

- Sensibilitzar sobre el seu desenvolupament a la pràctica assistencial en salut mental. 

 

CONTINGUTS: 

Introducció  i història. 

Referents legals i ètics. 

Definició i tipus de voluntats anticipades. 

Model i elaboració de la Planificació de voluntats anticipades (PDA). 

Beneficis i oportunitats. Dificultats i necessitats pel seu desenvolupament. Límits ètics i legals de la PDA. 

Implicació i rol dels diferents professionals sanitaris. 

 

 

DESTINATARIS:  

Obert a tots els professionals de l´Hospital Sagrat Cor.  

 

DOCENTS:  

Dra. Imma Ruiz. Psiquiatra. Membre CEA Hospital Sagrat Cor Martorell. 

Sra. Meritxell Argemí. Infermera. Membre CEA Hospital Sagrat Cor Martorell. 

Sra. Glòria López. Treballadora Social. Membre CEA Hospital Sagrat Cor Martorell.  

Dra. Belén Gias. Psiquiatra. Benito Menni serveis de salut mental.  

 

CALENDARI: 

26 d´abril 2022, de 9.00 a 14.00 h. 

 

LLOC: 

Aula docent  (presencial) / telemàtic (segons circumstàncies). 
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6.   MANEIG CLÍNIC DE LES PERSONES AFECTES DE TRASTORNS DE 

LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA. INTERVENCIONS EN ELS DIFERENTS 

ÀMBITS                     

 

OBJECTIUS:  

Millorar l´abordatge del pacient amb TCA en els diferents recursos assistencials. 

 

CONTINGUTS: 

- Model integral d´intervenció en TCA 

- Diagnòstic, valoració inicial i pla de tractament 

- Intervenció des de l´àmbit ambulatori (Unitat especialitzada/unitats de salut mental/atenció primària) 

- Intervenció a l´àmbit hospitalari (unitat especialitzada/unitat d´aguts) 

- Intervenció a hospitalització parcial (unitat especialitzada/hospital de dia SM). 

 

DESTINATARIS:  

Professionals de l’àmbit hospitalari i comunitari que facin atenció a pacients TCA.  

 

DOCENTS:  

Dr. Fernando Fernández-Aranda. Psicòleg clínic, Catedràtic UB i director Unitat Trastorns Alimentaris, Servei de 

Psiquiatria, Hospital Universitari de Bellvitge.  

Dra. Isabel Sánchez. Psicòloga clínica, responsable Hospital de Dia UTCA, Servei de Psiquiatria, Hospital 

Universitari de Bellvitge.  

 

CALENDARI: 

Dia 17 de maig de 2022, de 9.00 a 14.00 hores. 

 

LLOC: 

Aula Docent (presencial)/telemàtic (segons circumstàncies).  
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7.  FIGURES RELLEVANTS DEL PENSAMENT PSIQUIÀTRIC   

             

OBJECTIU: 

Conèixer les figures clàssiques en Psiquiatria, les serves aportacions, els seus models de malaltia i l´actualització 

del seu pensament a la psiquiatria actual.  

 

CONTINGUTS: 

Presentació del pensament psiquiàtric de:  

- Sigmud Freud i la psicoanàlisi. 

- Carl G Jung i els arquetips. 

- Jacques Lacan i el llenguatge. 

- Emil Kraepelin i la classificació psiquiàtrica. 

- Henri Ey i la psiquiatria francesa. 

- Albert Ellis i la teràpia cognitiva. 

- David Cooper i l´Antipsiquiatria. 

- German Berrios i l´epistemologia. 

 

DESTINATARIS: 

Interessats en coneixement de les fonts clàssiques de la psiquiatria. 

 

DOCENTS: 

Experts/coneixedors de les diferents figures clàssiques 

Dr. Horaci Briansó, Dr. Pedro Yscadar, Sra. Carmen Muñoz, Dr. Tomás Castelló, Dr. Fernando Boatas, Dr. Jose 

Luis Trujillo, Dra. Àgueda Solivellas, Dr. Manuel Sánchez. 

Hospital Sagrat Cor. 

 

CALENDARI: 

11 i 18 d´octubre 2022, de 9.00 a 13.00 h.  

 

LLOC: 

Aula docent/telemàtic (segons circumstàncies)  
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8.  SEMINARI D´INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ EN SALUT 

MENTAL 

 

OBJECTIU: 

Aquest seminari pretén oferir coneixements bàsics per a la planificació d’un treball d’investigació en context 

clínic en salut mental. S’aborden conceptes bàsics d’investigació, tipus d’investigació possible, diferents tipus 

de disseny i tipologia d’eines metodològiques d’ús freqüent en la recerca. Aquesta formació pot resultar 

especialment útil per a la iniciació en la recerca en un entorn d’activitat assistencial i, també, per a la 

comprensió i interpretació crítiques d’altres investigacions o publicacions relacionades amb el mateix camp 

d’interès. 

 

CONTINGUTS: 

Per què investigar? 

- Preguntes bàsiques en investigació en salut mental. 

- Com fer investigació: el projecte de recerca. 

- Recursos per investigar: 

Utilització i accés a la bibliografia 

 Metodologia estadística 

- Dissenys més freqüents en la investigació en salut mental. 

o Estudis cas-control 

o Assaig clínic 

o Revisions sistemàtiques 

o Metanàlisi 

- Exercici pràctic 

DESTINATARIS: 

Metges, psicòlegs, terapeutes i personal d’infermeria. Hospital Sagrat Cor. 

DOCENTS: 

Dr. Manel Sánchez. Subdirector mèdic. Coordinador Àrea Hospitalització en Salut Mental. Hospital Sagrat 

Cor. 

Dra. Clàudia Avella. Metgessa adjunta. CSMIJ de Martorell. 
 

CALENDARI: 

22 de novembre 2022, de 9.00 a 14.00 h. 

 

LLOC: 

Aula docent. Hospital Sagrat Cor. 
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9.  CODI RISC SUÏCIDI              

    

OBJECTIUS: 

Millorar el coneixement del personal sanitari implicat en la implantació del codi risc suïcidi. 

 

CONTINGUTS: 

Identificació del risc suïcidi 

Codi Risc 

Activació codi 

Abordatge i seguiment de pacients amb risc. 

 

DESTINATARIS: 

Metges/sses, diplomats/des d’infermeria i psicòlegs/es. 

 

CALENDARI: 

 

Pendent confirmació data. 

 

 

10.  TALLERS DE CONTENCIÓ VERBAL - EQUIPAMENTS COMUNITARIS      

                 

OBJECTIUS: 

Dotar als professionals de les pautes generals d´abordatge en situacions de risc d´agressivitat i prevenció de 

conflictes. Autoavaluació i anàlisi del maneig de les situacions de crisi. 

CONTINGUTS: 

Contenció verbal: comunicació, tipus de comunicació i funcions de la comunicació 

Factors que influeixen en la comunicació Professional-Pacient. 

Estratègies de comunicació per a la contenció psicològica. Tècniques verbals assertives 

Reaccionar davant les males notícies. Actitud davant les crítiques i converses delirants. 

 

DESTINATARIS: 

Administratius/es, treballadors/es socials, educadors/es socials, tècnics/es especialistes. 

 

CALENDARI: 

1er semestre – 2on semestre. 
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11.  SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS DE L´USUARI      

    

OBJECTIUS: 

Crear una cultura de seguretat dels usuaris/es en tota l´organització. 

 

CONTINGUTS: 

Qualitat i seguretat de l´usuari/ària 

Els determinants de la seguretat del pacient 

La seguretat del pacient com a problema de salut pública 

La perspectiva individual de l´estudi dels esdeveniments adversos i la seva prevenció 

L´atenció centrada a l´usuari. 

 

DESTINATARIS: 

Metges/-esses i diplomats/es infermeria. 

 

CALENDARI: 

1er semestre. 

 

 

12.   SUPORT VITAL BÀSIC I DEA          

         

OBJECTIUS: 

Adquirir la formació per l’ús d´aparells desfibril·ladors externs automàtics. Reconèixer una parada 

cardiorespiratòria, realitzar correctament un suport vital bàsic i maniobrar adequadament el DEA.  

 

CONTINGUTS: 

Suport vital bàsic 

Utilització del desfibril·lador extern automàtic. 

 

DESTINATARIS: 

Metges/sses, diplomats/es d’infermeria i auxiliars d’infermeria. 

 

CALENDARI: 

1er semestre.  
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13.   SUPORT VITAL INTERMEDI                 

  

OBJECTIUS: 

Formar als intervinents en la detecció precoç del deteriorament d´un pacient i aplicar les mesures inicials, en 

espera de l´arribada dels Equips d´emergències Mèdiques que puguin realitzar el SVA. 

 

CONTINGUTS: 

Aprenentatge de les habilitats no tècniques 

Reconeixement del pacient crític i prevenció de l´aturada cardiorespiratòria 

Ressuscitació en centre o àrea sanitària 

Algoritme del Suport Vital Avançat adaptat al SVI 

Maneig de la via aèria i de la ventilació. Arrítmies, monitoratge i reconeixement 

Desfibril·lació. Vies d´administració de fàrmacs. 

Fàrmacs  

Curs post – ressuscitació. 

 

DESTINATARIS: 

Metges/sses, diplomats/es d’infermeria que s’hagin fet la formació en suport vital bàsic. 

 

CALENDARI: 

2on semestre. 

 

 

14.   ACTUALITZACIÓ SAVAC                

  

OBJECTIUS: 

Reforçar i actualitzar funcionalitats del maneig de SAVAC. 

 

CONTINGUTS: 

Explotació de dades al fer una recerca 

Tractar les pestanyes genèriques, indicant quina funció tenen 

Fitxers adjunts 

Millora en l´actualització quant a “exitus” 

Programació i recerca de visites del pacient. 

 

DESTINATARIS: 

Administratius/es de l’àmbit assistencial. 

 

CALENDARI: 

1er semestre. 
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15.  ÚS D´EINES INFORMÀTIQUES CORPORATIVES                

 

OBJECTIUS: 

Reforçar el coneixement i ús de les eines institucionals (correu, intranet, portal del treballador). 

 

CONTINGUTS: 

Accés ordinador i entorn Windows, unitats de xarxa, programes i icones d´inici (intranet) 

Inici Minerva, pestanya informa´t 

Mòdul tasques 

Àrea de persones, correu 

Ús bàsic de OWA. 

 

DESTINATARIS: 

Professionals que vulguin reforçar o ampliar el coneixement i ús de les eines bàsiques corporatives. 

 

CALENDARI: 

2on semestre. 

 

 

 

 

 

16.  EMERGÈNCIES I PRIMERS AUXILIS              

  

OBJECTIUS: 

Distingir aquelles situacions que poden comportar un risc per a la vida del pacient/usuari o company de feina, 

realitzant maniobres bàsiques. 

 

CONTINGUTS: 

Actuació en cas d’emergència. 

Parada cardiorespiratòria. 

Suport vital bàsic. 

Desobstrucció i tractament de la via aèria 

Hemorràgies 

Traumatismes. 

 

DESTINATARIS: 

Metges/sses, diplomats/es d’infermeria i auxiliars d’infermeria. 

 

CALENDARI: 

1r semestre.  
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17.   CONTENCIÓ VERBAL I ESCOLTA ACTIVA      

 

OBJECTIUS: 

Reduir el nombre d´agressions mitjançant l’augment de coneixements en contenció psicològica i tècniques de 

desescalada aprendre el maneig de situacions. Aprendre el maneig de situacions tenses de pre agitació i 

resolució de conflictes. Millorar la capacitat d’autoavaluació i anàlisi d´erros habituals en el maneig de les 

situacions de crisi. 

 

CONTINGUTS: 

Usuari agitat: el pacient violent/agressiu, la relació d´ajuda, la comunicació. Estratègies per la contenció 

psicològica, la comunicació: atenció amb usuaris, mesures de seguretat, tipus de contenció 

Conceptes bàsics i maneigs d´usuaris disruptius: introducció a la psicopatologia, introducció a la 

psicofarmacologia, abordatge VS patologia, maneig de conflictes mitjançant Role-play i anàlisis grupals. 

 

DESTINATARIS: 

Personal assistencial, preferentment de l’àrea de salut mental. 

 

CALENDARI: 

2on semestre. 

 

18.   MOBILITZACIÓ DE MALALTS        

        

OBJECTIUS: 

Dotar als professionals d´atenció directa del coneixement de l´anatomia humana per l´aplicació de les tècniques 

de mobilització d´usuaris, evitant així les possibles lesions tant del personal com dels pacients. 

 

CONTINGUTS: 

El cos humà en el seu conjunt 

Anatomia de les cintures  

Concepte de moviment 

Biomecànica de la columna vertebral 

Lesions d´esquena per sobrecàrrega 

Mobilització dels usuaris 

Reeducació motora. 

 

DESTINATARIS: 

Diplomats/es d’infermeria i auxiliars d’infermeria. 

 

CALENDARI: 

1r semestre. 
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19.   MANEIG D´AGRESSIONS EN L’ÀMBIT SANITARI          

  

OBJECTIUS: 

Dotar als professionals que atenen a col·lectius potencialment violents dels coneixements necessaris per 

afrontar situacions on es poden presentar actituds i/o conductes agressives. 

 

CONTINGUTS: 

Definició d´agressivitat/violència 

La conducta violenta/agressiva: característiques que la defineixen 

Tipus de conducta agressiva 

Trastorns mentals amb major potència agressiva 

Com avaluar i predir el risc de violència 

Com intervenir amb pacients amb potencial agressiu. 

 

DESTINATARIS: 

Tots els perfils professionals/ noves incorporacions. 

 

CALENDARI: 

Durant tot l´any. 

 

 

 

 

20.   CONEIXEMENTS SOBRE LA SALUT MENTAL I LES 

DIFERENTS MALALTIES             

OBJECTIUS: 

Incrementar coneixements sobre el tractament en pacients amb TP i identificar els abordatges terapèutics 

grupals més eficients en aquests pacients. 

 

CONTINGUTS: 

Trastorns de la personalitat i dinàmica grupal amb pacients. 

 

DESTINATARIS: 

 

Diplomats/es d’infermeria. 

 

CALENDARI: 

Març 2022. 
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21.  FIDMAG -METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA  

      

OBJECTIUS: 

Dotar als professionals de l’àmbit de l’assistència sanitària de tors els centres de Germanes Hospitalàries, 

especialment al personal d’infermeria, de conceptes bàsics de metodologia de la investigació i d’estadística  

per a la seva aplicació en investigació i l´elaboració de projectes. 

 

CONTINGUTS: 

Fonaments de la Investigació. Mètode científic i etapes. Objectius de la investigació 

L´estadística com eina d´investigació.  

Disseny de la investigació I,II. Procediment estadístic amb exercicis pràctics. Problemes de l´estadística. 

Gestió i procediments de referències bibliogràfiques 

Comunicacions i presentacions científiques. Propostes per noves investigacions en infermeria. 

 

DESTINATARIS: 

Diplomats/es d’infermeria. 

 

CALENDARI: 

Maig-juny 2022. 

 

 

22.  FIDMAG -ESTADÍSTICA BÀSICA PER A CIÈNCIES DE LA SALUT    

     

OBJECTIUS: 

Dotar als professionals de les Ciències de la Salut de conceptes bàsics de l´estadística. 

 

CONTINGUTS: 

Estadística descriptiva amb Excel 

Estadística inferencial amb Excel 

Pràctica de bioestadística I 

Pràctica de bioestadística II. 

 

DESTINATARIS: 

Llicenciats/es i diplomats/es.  

 

CALENDARI: 

Maig 2022. 
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23.  FIDMAG -CURS TEÒRIC-PRÀCTIC EN TERÀPIA CONVULSIVA   

      

OBJECTIUS: 

Capacitar al participant en la utilització eficient de la teràpia electró convulsiva moderna des d´un punt de vista 

multidisciplinari, basat en l´evidència i perseguint l’excel·lència. 

 

CONTINGUTS: 

Coneixements bàsics, filosofia de la TEC, funcionament de l´aparell i tècniques d´aplicació 

Nota històrica-anestesia. 

Cures d’infermeria 

Efectes cognitius. Contraindicacions, interaccions i efectes secundaris. 

TEC de manteniment. Pacient refractari a la TEC.  

TEC en el pacient ancià 

Aspectes legals. 

 

DESTINATARIS: 

Llicenciats/es i diplomats/es. 

 

CALENDARI: 

Abril 2022. 

 

24.  FIDMAG – JORNADES DE PATOLOGIES RESISTENTS 

 

OBJECTIUS:  

Analitzar les causes de refractarietat i profunditzar en el coneixement d´estratègies terapèutiques per a pacients 

que no responen a tractaments habituals. 

 

CONTINGUTS: 

Trastorn bipolar 

Trastorn obsessiucompulsiu 

Esquizofrènia 

Trastorn depressiu bipolar. 

 

DESTINATARIS: 

Llicenciats/es. 

 

 

CALENDARI: 

 

Novembre 2022. 
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25.  FORMACIÓ ON LINE ICTUS 

 

OBJECTIUS: 

Que l'atenció a la persona afectada es realitzi amb la major celeritat possible per evitar la progressió de la 

malaltia i les seves seqüeles. Atendre a les persones en fase aguda d’un accident vascular cerebral. 

 

CONTINGUTS: 

Identificació del risc ictus 

Codi Ictus 

Organització territorial 

Tractament. 

 

DESTINATARIS: 

Diplomats/es en infermeria, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals. 

 

CALENDARI: 

Abril 2022. 

 

26.   GESTIÓ DEL TALENT 

 

 

OBJECTIUS: 

Descobrir com es vincula la matriu del talent a la gestió de persones 

Comprendre què aporta la representació visual del talent de l’equip al lideratge 

Conèixer com gestionar des del lideratge les persones que estan en els diferents espais de la matriu 

Saber aplicar la matriu de mapa del talent al propi equip. 

 

CONTINGUTS: 

Els comandaments com a responsables del talent de l’equip 

La matriu del talent 

Estratègies de lideratge i desenvolupament en funció de la ubicació en la matriu del talent. 

 

DESTINATARIS: 

Professionals de l’àrea de persones. 

 

CALENDARI: 

Pendent confirmació dates. 
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27.  TALLER PRÀCTIC AÏLLAMENT I MICROORGANISMES MULTI 

RESISTENTS  

 

OBJECTIUS: 

Clarificar les mesures més importants per a la prevenció de les infeccions nosocomials i reduir el risc de 

transmissió dels microorganismes. 

 

CONTINGUTS: 

Definició d'aïllament 

Definició d'infecció nosocomial 

Mecanismes de transmissió 

Precaucions estàndard 

Tipus d'aïllaments 

Actuació segons tipus d'aïllament. 

 

DESTINATARIS: 

Diplomats/es d´infermeria i auxiliars d´infermeria. 

 

CALENDARI: 

 Maig 2022. 

 

 

 

28.   TALLER CONTENCIÓ MECÀNICA I REDUCCIÓ FÍSICA 

 

OBJECTIUS: 

 

Homogeneïtzar pautes d'abordatge durant la reducció física. 

Evitar les reduccions físiques anàrquiques 

Evitar les accions individualistes de reducció física i fomentar la idea de grup. 

Evitar en la mesura del possible lesions a l'usuari o al mateix professional. 

 

CONTINGUTS: 

Identificació agressions i causes 

Proporcionalitat en l’ús de contenció 

Aplicació de les cintes 

Taller pràctic. 

 

DESTINATARIS: 

Personal assistencial, preferentment de l’àrea de salut mental. 

 

CALENDARI:  

 Maig 2022. 
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29.   CURES DE FERIDES, NAFRES PER PRESSIÓ i NAFRES VASCULARS 

 

OBJECTIUS: 

Actualització de tractament i cures de ferides i úlceres. 

 

CONTINGUTS: 

Estructura i funció de la pell 

Prevenció de lesions en el pacient hospitalitzat 

Detecció de factors de risc 

Classificació de les úlceres per pressió i valoració 

Tècniques i cures d’úlceres per pressió. 

 

DESTINATARIS: 

Diplomats/es d’infermeria. 

 

CALENDARI: 

2on semestre. 

 

 

 

 

30.  TÈCNIQUES BÀSIQUES D´INFERMERIA, CURES PAL.LIATIVES I 

SEGUIMENT 

 

 

OBJECTIUS: 

Millorar les habilitats tècniques i el seguiment.  

 

CONTINGUTS: 

Millorar el control de seroteràpia 

Sondes nasogàstriques 

Recollida de mostres. 

 

DESTINATARIS: 

Auxiliars d´infermeria. 

 

CALENDARI: 

 

2on semestre. 
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31.  FORMACIÓ EN EXCELL 

 

OBJECTIUS: 

Aprenentatge bàsic de l´eina. 

 

CONTINGUTS: 

Introducció: llibres, fulles i disseny de pàgines 

Introducció de dades a les cel·les. Gràfics 

Fórmules. 

 

DESTINATARIS:  

Coordinadors/es d´infermeria. 

 

CALENDARI: 

Pendent confirmació dates. 

 

 32.  CURS DE DESENVOLUPAMENT PRÀCTIC EN LEAN MANAGEMENT     

 

OBJECTIUS: 

Conèixer el Lean Management (filosofia, principis i eines), identificar com pot ser útil per a la feina del “dia a 

dia, aconseguir motivació pel seu desenvolupament, saber implantar millores i canvis graduals, adquirir el 

compromís “de no parar”, de millora continua, saber liderar una iniciativa Lean, difondre i seguir impartint a la 

resta de l´organització allò après i veure l´aplicació real d´eines Lean.  

 

CONTINGUTS: 

Introducció a la filosofia Lean Manegement i a les seves principals eines, Mostrar com pot ser útil per a la feina 

del “dia a dia”, i aconseguir motivació per al seu desenvolupament.   

 

DESTINATARIS: 

Tots els professionals de l´Hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARI: 

Pendent confirmació dates. 
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ÀREA DE FORMACIÓ CONTINUADA 

1.  FORMACIÓ CONTINUADA POSTGRADUADA           

  

19 gener  Nuevos tratamientos para la depresión resistente: Esketamina. 

   Dra. Alba Martínez  

2 febrer  Una aproximación a la intervención en TLP. 

   Sra. Sara Pérez 

16 febrer  Addicció a noves tecnologies. 

   Dr. Samuel Jesús Suárez  

16 març  Salud mental en población infanto-juvenil durante el covid-19. 

   Sra. Ana del Portillo 

20 abril Un acercamiento a la psicooncología. 

  Sr. Matías Vergel 

18 maig Papel del factor BDNF en los trastornos mentales. 

  Dra. Mónica López 

25 maig  Nervio vago como modulador en trastornos psiquiátricos. 

   Dr. Kenny Marty Chavez 

15 juny  La identidad de genero en la infància y adolescencia. 

   Sra. Marina Pardo 

21 setembre  Trastornos de la conducta alimentaria y el impacto del Covid. 

   Sra. Griselda Corine 

19 octubre  Riesgo metabólico y psicosis de inicio temprano.  

   Dr. Diego Paiva 

16 novembre EMAR. 

   Dra. Karla Fernández de Betoño 

30 novembre Psicosis y embarazo. 

   Sra. Gala Alias   

21 desembre Variables predictives en primeros episodios psicóticos. 

   Dra. Camila Velázquez   

 

 

Coordinació:  Dr. Fernando Boatas 

   Sra. Francesca Amores 

   Dra. Àgueda Solivellas 

   Sra. María Plana 

Lloc:   Aula docent. Hospital Sagrat Cor. 

Horari:  12.30 a 14.00 hores. 
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ÀREA DE FORMACIÓ CONTINUADA 

2.  SUPERVISIÓ DE CASOS DE PSICOTERÀPIA           

   

Coordinació:  Sr. Roger Ballescà 

Lloc:   Aula docent. Hospital Sagrat Cor. 

Freqüentació: 1r i 3r dimecres de mes. 

Horari:  8.15 a 9.30 hores. 

Destinataris:  PIR 

 

 

3.  SUPERVISIÓ EXTERNA PIR          

         

Coordinació:  Sra. Francesca Amores 

Lloc:   Aula docent. Hospital Sagrat Cor. 

Freqüentació: 2n dimecres de mesos alterns. 

Horari:  8.15 a 9.30 hores. 

Destinataris:  PIR 

 

 

4.  SUPERVISIÓ EXTERNA MIR         

          

Coordinació:  Dra. Àgueda Solivellas 

Lloc:   Aula docent. Hospital Sagrat Cor. 

Freqüentació: 2n dimecres de mesos alterns. 

Horari:  8.15 a 9.30 hores. 

Destinataris:  MIR 

 

 

5.  SEMINARI DE PSICOPATOLOGIA       

           

Coordinació:  Dr. Javier Valls 

Lloc:   Aula docent. Hospital Sagrat Cor. 

Freqüentació: 2n dimecres de mesos alterns. 

Horari:  10.30 a 11.30 hores. 

Destinataris:  MIR 
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ÀREA DE FORMACIÓ CONTINUADA 

 

6.  SESSIONS BIBLIOGRÀFIQUES             

  

Revisions bibliogràfiques i discussió de literatura científica. Constaran del comentari crític d’un article original, 

preferiblement publicat dins de l’últim any, procedent de les revistes i publicacions existents a la biblioteca o 

bé d’altres, incloses les publicacions electròniques: 

   American Journal of Psychiatry 

   British Journal o Psychiatry 

   Archives of General Psichiatry 

   Schizophrenia Bulletin 

   New Englanc Journal of Medicine 

   Medicina Clínica 

   Journal of Neurology and Geriatric Psychiatry 

   Revista de Neurología 

   Anales de Psicología 

   British Journal of Clinical Psychology 

 

 

En finalitzar la sessió deixar una còpia de l’article a la biblioteca al lloc destinat. 

 

Coordinació:  Dr. Manel Sánchez 

Lloc:   Biblioteca. Hospital Sagrat Cor. 

Freqüentació: Tots els dimecres de sessió docent. 

Horari:  9.30 a 10.30 hores. 

Destinataris:  PIR, MIR, EIR 

 

 

7.  SUPERVISIÓ DE CASOS CLÍNICS PSICOLOGIA          

   

Coordinació:  Sr. José Luis Trujillo 

Lloc:   Sala reunions Unitat de Patologia Dual. Hospital Sagrat Cor. 

Freqüentació: 1r, 3r i 5è dimecres de mes. 

Horari:  10.30 a 11.30 hores. 

Destinataris:  PIR 
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ÀREA DE FORMACIÓ CONTINUADA 

 

8.  SUPERVISIÓ DE CASOS CLÍNICS PSIQUIATRIA     

           

Coordinació:  Dr. Pedro Yscadar 

Lloc:   Aula docent. Hospital Sagrat Cor. 

Freqüentació: 4t dimecres de mes. 

Horari:  10.30 a 11.30 hores. 

Destinataris:  PIR, MIR, EIR 

 

 

9.  SEMINARI DE PSIQUIATRIA LEGAL             

   

Coordinació:  Dr. Tomás Castelló 

Lloc:   Aula docent. Hospital Sagrat Cor. 

Freqüentació: 2n dimecres de mesos alterns. 

Horari:  11.30 a 12.30 hores. 

Destinataris:  PIR, MIR, EIR 

 

 

 

10.  SEMINARI DE PSICOFARMACOLOGIA            

   

Coordinació:  Dra. Àgueda Solivellas 

Lloc:   Aula docent. Hospital Sagrat Cor. 

Freqüentació: 1r i 3r dimecres de mes. 

Horari:  11.30 a 12.30 hores. 

Destinataris:  MIR, EIR 

 

 

11.  HISTÒRIA DE LA PSIQUIATRIA        

        

Coordinació:  Dr. Tomàs Castelló 

Lloc:   Aula docent. Hospital Sagrat Cor. 

Freqüentació: 2n dimecres de mesos alterns.. 

Horari:  11.30 a 12.30 hores. 

Destinataris:  PIR, MIR, EIR 
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