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1. JUSTIFICACIÓ 

 

Aquest curs pretén ............... 

 

DIRIGIT A: 

Especificar col·lectius d’interès  

 

 

EL BURNOUT I LES 
ORGANITZACIONS: COM FEM 

PREVENCIÓ 
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1. JUSTIFICACIÓ 

El síndrome de bournout és un trastorn molt freqüent en el medi sanitari i avui en dia es cada vegada 

més conegut i diagnosticat. Aquest síndrome ha agafat tanta importància que la OMS l’ha catalogat 

com un risc laboral que provoca alteracions en la salut física i/o mental, dels individus que la 

pateixen.  

Aquesta afectació implica casi sempre a professionals que requereixen contacte directe amb les 

persones i té una filosofia humanística i de treball; però per desgràcia no només afecta al personal 

que el pateix, però també afecta als usuaris, de manera secundaria. 

Per tant, aquest curs pretén donar eines per a entendre com funciona el síndrome de burnout i 

poder treballar en la seva prevenció. 

 

 
 

DIRIGIT A: 

A tots aquells professionals sanitaris i no sanitaris que pertanyin a una institució sanitària.  
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2. OBJECTIU GENERAL 

Entendre com funciona el síndrome de burnout i adquirir eines per treballar en la seva prevenció. 

 

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS D’APRENENTATGE  

Al finalitzar el curs l'estudiant serà capaç de/d’ : 

• Detectar les causes del síndrome. 

• Identificar els símptomes. 

• Desenvolupar eines per a fer-ne prevenció a nivell intern. 

 

4. CONTINGUTS DEL CURS 

UNITAT I | IDENTIFICACIÓ: DE QUÈ ESTEM PARLANT QUAN PARLEM DE BURNOUT? 

• Tema 1: Identificació i causes 

• Tema 2: Símptomes 

• Tema 3: Diferències entre estrès i burnout 

• Tema 4: Com afecta a les organitzacions 

 

UNITAT II | PREVENCIÓ: PODEM FER ALGUNA COSA ABANS QUE APAREGUI? 

• Tema 1: Factors externs 

• Tema 2: Factors interns 

• Tema 3: El paper de la resiliència 

 

5. METODOLOGIA DOCENT 

Participativa i interactiva per a la millor assimilació dels continguts, amb sessions on es treballa més 

enllà del nivell teòric, a través de sessions pràctiques, amb recursos audiovisuals, rol-playing i 

dinàmiques de consens que permeten treballar la intel·ligència col·lectiva. 
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6. AVALUACIÓ 

Es realitzarà una prova escrita tipus test al inici i al final del curs, per a comprovar els coneixements 

adquirits.    

Per tal d'obtenir el certificat del curs és necessari haver assistit a un 80% de les sessions i haver 

superat la prova final tipus test.   
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7. PROFESSORAT I COORDINACIÓ 

PROFESSORAT 

Sara Daví Fernández.  

Llicenciatura en Dret, Universitat Autònoma de Barcelona  

Màster en Gestió i Resolució de conflictes, Les Heures. Universitat de Barcelona  

Màster Europeu de Mediació, Institut Universitari Kurt Bosch de Suiza 

Expertesa Professional 

Professora associada de la Universitat de Barcelona i docent en diversos màsters de Mediació i 

Lideratge infermer:  

• Docent del Màster en mediació en organitzacions de Salut. Consultoria en gestió de 

conflictes en la promoció. IL3 

• Co-directora del Màster en pràctiques de Mediació: sistemes de mediació en organitzacions 

Coordinadora de la Unitat de Mediació del Consorci Sanitari de Terrassa. 

Coordinadora de Projectes de l’Observatori de Mediació de la UB. 

Altres (relacionat) 

Advocada i mediadora en l’àmbit de família, salut i laboral, especialitzada en grans organitzacions 

des de 2002. 

Docent en diverses formacions de Mediació a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, Il·lustre 

Col·legi d’Advocats de Valladolid, Universitat Complutense de Madrid i Universitat de Santiago de 

Compostela. 

Directora del servicio de Mediación Intrajudicial Social de Barcelona. 

Consultora internacional en sistemes de gestió de conflictes, negociació i mediació en 

organitzacions complexes en Diálogos y Soluciones Corporativas, S.L. 

 

 

 

Alejandra Vilapriñó Courtier.  
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Formació Acadèmica 

Diplomada en Infermeria, Universitat Autònoma de Barcelona. 

Màster en Mediació en organitzacionals de Salut, Universitat de Barcelona.  

Màster oficial en gestió lideratge als serveis d’infermeria,  Universitat de Barcelona. 

Expertesa Professional 

Col·laboradora de l’Observatori de Mediació de la Universitat de Barcelona com a mediadora. 

Mediadora de la Unitat de Mediació Sanitària del Consorci Sanitari de Terrassa 

Coach amb PNL i trainer en PNL, certificada per l’Associació espanyola de AEPNL (Asociación 

Española de Programación Neurolingüística).  

 

Sandra Vázquez Varela.  

Formació Acadèmica 

Llicenciatura en Dret, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

Postgrau “convivència i transformació del conflicte”, EPSI, UAB. 

Màster “gestió integral de conflictes i promoció de la convivència”, EPSI, UAB. 

Expertesa Professional 

Mediadora de l’Observatori de Mediació de la Universitat de Barcelona. 

Mediadora de la Unitat d e Mediació Sanitària del Consorci Sanitari de Terrassa. 

Docent en diversos màsters: 

• Màster en Organitzacions amb Pràctiques Avançades, Universitat de Barcelona. 

• Màster en Direcció de Recursos Humans: organització i gestió del talent, IL3. 

Altres (relacionat) 

Advocada i mediadora en l’àmbit salut i laboral, especialitzada en grans organitzacions des de 2010. 

Mediadora del Servei de Mediació Intrajudicial Social de Barcelona. 

Consultora internacional en sistemes de gestió de conflictes, negociació i mediació en 

organitzacions complexes en Diálogos y Soluciones Corporativas, S.L. 
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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 

Màsters en Prevenció de riscos laborals ( Ergonomia, Higiene Industrial i Seguretat ). 

Compagina la seva activitat assistencial com infermera Nefrològica del Consorci Sanitari de Terrassa 

amb la Societat Europea d’infermeria Nefrológica 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 09 hores (3 sessions de 3h) 

NÚM. PLACES 20 places 

MÉS INFORMACIÓ formaciocontinuada@euit.fdsll.cat 

 


