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1. JUSTIFICACIÓ 

Les emocions són part de l’esser humà, són reaccions o pensaments. Quan una persona 

experimenta una emoció, cal  reconèixer-la segons el context en el qual es trobi. 

Totes les persones passen per moments complicats al llarg de la seva vida, pena, desànim, ràbia. 

Un pacient amb una malaltia crònica, aguditzada o amb mal pronòstic, seguint l’evolució, anirà 

tenint unes emocions diferents.  

Aquest curs pretén treballar amb les emocions vinculades a cada fase del procés de malaltia. 

Ensenyar estratègies per afrontar el desànim del pacient, l’ansietat, la ràbia, així com també 

reconèixer i actuar davant de les emocions dels familiars.  

 

DIRIGIT A: 

El curs està destinat a infermers/eres que vulguin adquirir coneixements sobre les reaccions 

emocionals amb pacients amb malaltia crònica, aguditzada o amb mal pronòstic. 
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2. OBJECTIU GENERAL 

Proporcionar als professionals les eines necessàries per tal d’identificar les emocions dels pacients 

durant la malaltia.  

Facilitar als professionals instruments necessaris per propiciar un ambient adient amb la família 

mitjançant una escolta activa i empàtica.  

 

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS D’APRENENTATGE  

Al finalitzar el curs l'estudiant serà capaç de: 

 Detectar les necessitats psicosocials i reaccions emocionals vinculades a les fases de la 

malaltia. 

 Detectar les diferents expressions emocionals dels pacients. 

 Actuar davant una crisi emocional del pacient i la família. 

 

4. CONTINGUTS DEL CURS 

UNITAT I | NECESSITATS PSICOSOCIALS I REACCIONS EMOCIONALS VINCULADES A LA FASE DE 

LA MALALTIA EN L’EDAT ADULTA I LA VELLESA (2 H) 

UNITAT II | ESTILS D’AFRONTAMENT I EXPRESSIÓ EMOCIONAL DELS PACIENTS (2 H) 

UNITAT III | INTERVENCIÓ DE LA INFERMERA DAVANT LA CRISI D’UN PACIENT (2 H) 

UNITAT IV | AFRONTAR LES REACCIONS EMOCIONALS QUE ES DESENVOLUPEN EN ELS 

FAMILIARS (2 H) 

UNITAT V | HABILITATS COMUNICATIVES (4 H) 

 

5. METODOLOGIA DOCENT 

S’impartiran seminaris teòrics utilitzant material audiovisual (presentacions multimèdia, vídeos, 

diapositives ), seminaris pràctics amb tallers i exercicis d’aplicació en grup. 
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6. AVALUACIÓ 

Els resultats de l’aprenentatge seran avaluats de forma continuada i formativa mitjançant tallers i 

exercicis pràctics.  

Per tal d’obtenir el certificat del curs és necessari haver assistit al 80% de les sessions.  

 

7. PROFESSORAT I COORDINACIÓ 

PROFESSORAT 

Concha Leon Pizarro 

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Certificada en Psicologia Coaching pel 

Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Formada en EMDR.  

Forma part de l'equip d'investigació de l'Institut Oncològic del Vallès i la Universitat Autònoma de 

Barcelona pel qual posseeix una àmplia producció científica centrada en l'àmbit del mindfulness.  

Membre de la International Psycho-Oncology Society (IPOS). Membre de la Societat Espanyola de 

psicooncologia (SEPO). Membre del Grup de Treball Psicòlegs de Cures Pal·liatives i de 

Psicooncologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Membre del Comitè 

Tècnic de l'AECC (Associació Espanyola Contra el Càncer). Vocal del grup de Psicooncologia a la 

Junta de la Societat d'Oncologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i 

Balears.  

Actualment és la responsable de l'atenció psicooncològica de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, 

l'Hospital de Terrassa i de l'Institut Oncològic de la Clínica Quirón-Teknon de Barcelona.  

Terapeuta voluntària de la Unitat de Salut Integrativa de l’Hospital de Terrassa. 
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COORDINACIÓ 

Anna Junqué Jiménez 
Diplomada universitària en Infermeria. Universitat de Vic. Màster en Lideratge i Gestió dels Serveis 

d’infermeria. Universitat de Barcelona. Diploma de Postgrau en Cures Integrals a les Persones amb 

Malalties Renals. EUIT. Màster en Prevenció de Riscos Laborals (Ergonomia, Higiene Industrial i 

Seguretat ).  

Compagina la seva activitat assistencial com a infermera nefrològica del Consorci Sanitari de 

Terrassa amb la Societat Europea d’Infermeria Nefrològica EDTNA/ERCA com a única representant 

nacional, Brand Ambasssador.   

Participació en múltiples activitats científiques, conferenciant en múltiples congressos nacionals i 

internacionals, membre de comitès organitzadors en seminaris, jornades i congressos. 

Col·laboradora en comitès científics de congressos nacionals i internacionals, publicacions de 

diversos articles a revistes científiques. Membre del comitè experts/editorials a la revista 

de Enfermería Nefrológica. 

 

 

8. DADES 

TOTAL HORES 12 hores (3 sessions de 4 h) 

NÚM. PLACES 20 places 

 


