
Observació de nens per a metges i infermeres pediàtriques

Segons i Quarts dimecres, de 19:30-21:00 h.
Durada: del mes de març al mes de maig de 2019

Inici: 13 de març i finalització 22 de maig

OBJECTIUS
Es tracta d’ajudar al cos sanitari d’atenció primària i/o hospitalària (a nivell
pediàtric) a acostar-se al món intern del nen durant el procés de les consultes o
dels ingressos.
Comprendre allò que li està passant i sentint al nen, fa que els professionals es
puguin situar al nivell de relació adequada amb ell i la seva família. Alhora això
afavoreix que tant els metges com les infermeres s’estressin menys i quedin més
lliures per abordar la seva tasca, al comprendre millor i més a fons el seu petit
pacient i família.

ADREÇAT A:
Psicòlegs, Psiquiatres i Personal sanitari d’atenció pediàtrica.

Docent

Carmen Amorós Azpilicueta

Psicòloga clínica. Psicoterapeuta.
Consultora Model Tavistock. Autora del Mètode AcSent.
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Informació General
IMPORT             215,- euros

Pels alumnes dels Màsters i Diplomes EPL període 18-19 i membres de Col·legis Professionals el preu
serà de 185,- euros.
(En aquest últim cas, serà imprescindible adjuntar una còpia del carnet de col·legiat/ada a la documentació de
formalització de matrícula)

INSCRIPCIÓ

Per formalitzar la inscripció és necessari descarregar i emplenar la butlleta que trobareu a l'arxiu
adjunt i remetre-la per e-mail, conjuntament amb una fotocòpia del DNI i el comprovant d'ingrés de
l'import del curs a l'adreça electrònica: rparramon@santpau.cat.
No es considerarà formalitzada la matrícula en un curs fins que la documentació no hagi estat
rebuda.

Les places són limitades i s'adjudicaran per ordre d'inscripció. Abans de matricular-se al curs cal
sol·licitar la disponibilitat de places per correu electrònic a l'adreça: epl@santpau.cat

El pagament mitjançant transferència bancària s'ha de fer a:
Núm. compte ES45 2100-5000-5102-0003-7912
Entitat Bancària La Caixa
Titular del compte Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
(és imprescindible posar en el resguard del banc el nom i cognoms de l'alumne i el nom del curs al
que es matricula).

També es pot fer el pagament mitjançant targeta de crèdit directament a la Secretaria de l'Escola
(dimarts i dijous de 16.00 a 19.00).

ACREDITACIÓ:
Al finalitzar el curs s'entregarà un certificat d'assistència atorgat per l'Escola de Patologia del
Llenguatge de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, i per Grup Acsent.

IMÉS INFORMACIÓ

ESCOLA DE PATOLOGIA DEL LLENGUATGE
Tel. 93 553 73 37
epl@santpau.cat
http://www.epl.cat

GRUP ACSENT
grupacsent@gmail.com

IPSI
centreipsi@comb.cat
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