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Novament, posem a la vostra disposició activitats formatives dirigides als 
professionals que interveniu en salut pública i en acció social. Com sabeu, es 
tracta de cursos impartits per persones expertes en cadascun dels àmbits i 
que us oferim de manera totalment gratuïta. 

L’objectiu és facilitar-vos  l’actualització de coneixements i competències ja 
que, des de Dipsalut, tenim clar que la formació continuada és clau a l’hora 
de millorar el disseny, la planificació, la implementació i l’avaluació de les 
polítiques i actuacions en salut pública i acció social. 

Veureu que, aquest 2020, donem continuïtat a una proposta de formació que 
ha obtingut molt bona resposta i que inclou cursos tant de salut ambiental 
com de promoció de la salut i del benestar, així com d’atenció a les persones.

Dins el primer àmbit, s’ofereix formació relacionada amb el control de les ins-
tal·lacions amb risc de transmissió de legionel·losi, amb la salubritat de les 
piscines d’ús públic, la prevenció i el control dels riscos associats a l’aigua de 
consum humà o la seguretat alimentària.

Pel que fa a la promoció de la salut i l’atenció a les persones, es proposa 
formació per al personal dinamitzador dels Parcs Urbans de Salut i les Xar-
xes d’Itineraris Saludables, cursos en primers auxilis psicològics i, també, per 
atendre adequadament víctimes d’agressions sexuals.

Dins l’àmbit de l’acció social, hem programat dos cursos nous: de prevenció 
de maltractaments a la gent gran i d’aproximació i detecció de la trata amb fi-
nalitat de prostitució forçada.  A més, tornem a oferir-vos el curs per prevenir, 
identificar i respondre davant la violència sexual contra els menors.

Finalment, us proposem diferents tipologies de cursos orientats a capacitar 
en l’ús dels desfibril·ladors i l’aplicació dels protocols de suport vital bàsic.

Desitgem que aquesta proposta formativa sigui adequada a les vostres ne-
cessitats i us emplacem a fer-nos arribar els suggeriments que considereu 
adients per tal de poder anar perfeccionant-la. 

Maria Puig i Ferrer
Presidenta de Dipsalut

PRESENTACIÓ  



6

Accions formatives dirigides a donar suport a les ac-
tuacions dels municipis destinades a preservar la salut 
davant d’agents físics, químics o biològics presents en 
el marc en el qual es desenvolupa la vida de la població.

Amb aquesta oferta formativa es vol dotar a les perso-
nes professionals de l’àmbit de la política i la promoció 
de la salut d’eines per a l’actualització dels coneixe-
ments i la creació de xarxes relacionals que permetin 
una millora global de les actuacions.

Accions formatives adreçades a professionals de 
serveis socials de les administracions locals i d’entitats 
per tal d’afavorir l’adquisició de competències i l’actua-
lització de coneixements, amb l’objectiu de donar suport 
en l’exercici de les funcions professionals i millorar la 
prestació de serveis de la demarcació. 

Dipsalut ofereix, dins del marc del programa «Girona, 
territori cardioprotegit», la formació en Suport Vital 
Bàsic (SVB) i Desfibril·lació Externa Automàtica (DEA).

SALUT 
AMBIENTAL

PROMOCIÓ DE LA 
SALUT, BENESTAR 
I ATENCIÓ A LES 
PERSONES

ACCIÓ SOCIAL

DESFIBRIL·LADORS

Informació 
pràctica

Àmbits de formació

En el marc del Catàleg de serveis de l’organisme es desenvolupen diverses 
accions formatives que acompanyen els diferents programes dels àmbits de 
la protecció i la promoció de la salut.
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INFORMACIÓ

Lloc de realització

La majoria dels cursos de Salut Ambiental, Promoció de la Salut i Acció  
Social, es realitzaran a l’aula de formació de Dipsalut:

Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Edifici Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera, 15
17003 Girona

Els cursos en Suport Vital Bàsic i desfibril·lació externa automàtica a Girona 
es realitzaran a PREVINT-CARDIOSOS:

Carrer Iberia, 4
17005 Girona

Inscripció als cursos

El període d’inscripcions comença el dia el 18 de febrer de 2020 i es tanca 
fins a cobrir les places.
Les inscripcions es realitzen a través de la web de Dipsalut 
(www.dipsalut.cat).

Formació gratuïta

Els cursos són totalment gratuïts per als alumnes. No obstant això, tenen un 
cost per a Dipsalut.
Per aquest motiu és important que ens comuniqueu la baixa.

Llista d’espera

Una vegada cobertes les places disponibles es tanquen les inscripcions au-
tomàticament. Per tal de poder accedir a la llista d’espera, cal que envieu un 
correu electrònic a formacio@dipsalut.cat i indiqueu el nom i cognoms de la 
persona que realitzarà el curs, un telèfon de contacte i el nom del curs.
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Nombre de places

El nombre de places és limitat i les places s’acceptaran per ordre d’inscrip-
ció. En el cas que hi hagi molta demanda i que una mateixa empresa hagi 
sol·licitat diverses inscripcions, es limitarà el nombre màxim de persones 
inscrites per organització per tal de diversificar la demanda.

En tots els casos es donarà prioritat a les persones que provenen dels ens 
locals de la demarcació de Girona, sempre que facin la inscripció dins el 
termini previst.

Baixes

És molt important que, en el cas que feu la inscripció a un curs i no pugueu 
assistir-hi, ens ho comuniqueu com més aviat millor a formacio@dipsalut.cat 
per tal de cobrir la plaça.

Anul·lació de cursos

Dipsalut es reserva el dret d’anul·lar qualsevol curs si el nombre de persones 
inscrites no arriba a la xifra mínima establerta al seu criteri.

Sistema d’avaluació

L’assistència és obligatòria al 100 %  i cal mostrar una actitud positiva durant 
el curs. Es realitzarà una prova d’avaluació escrita, si escau.

INFORMACIÓ
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Servei de traducció al llenguatge de signes

Les persones interessades a participar en un curs i necessiteu traducció al 
llenguatge de signes, una vegada feta la inscripció ens podeu sol·licitar el 
servei enviant un correu electrònic a formacio@dipsalut.cat.

INFORMACIÓ
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Març 2020

Maig 2020 Juny 2020

Abril 2020

1

2 3 4 5 6 7 8
 F101ai  F302a  F101ai  F101ai

9 10 11 12 13 14 15
 F101ai  F303a  F101ai  F303a  F101ai

16 17 18 19 20 21 22
 F202w  F212i  F202w  F212i

23 24 25 26 27 28 29
 F202w  F202w

30 31
 F103ao  F102y

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
 F101aj  F301c  F101aj  F301c  F101aj

11 12 13 14 15 16 17
 F101aj  F301c  F101aj  F301c  F101aj

18 19 20 21 22 23 24
 F105al

25 26 27 28 29 30 31
 F210ll  F210ll  F210ll

1 2 3 4 5 6 7
 F211k  F211k

8 9 10 11 12 13 14
 F108w

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

1 2 3 4 5
 F103ao  F103ao

6 7 8 9 10 11 12
 F106p  F105ak  F106p

13 14 15 16 17 18 19
F202w F202w

20 21 22 23 24 25 26
 FD208k  F302b

27 28 29 30
 F103ap  F103ap  F103ap

CALENDARI
PROGRAMES DE SALUT AMBIENTAL  
I PROMOCIÓ I ACCIÓ SOCIAL
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Març 2020

Maig 2020 Juny 2020

Abril 2020

1

2 3 4 5 6 7 8
 F5904fm  F5404t

9 10 11 12 13 14 15
 F5604bv  F5404u

16 17 18 19 20 21 22
 F5904fn  F5423b  F5425a

23 24 25 26 27 28 29
 F5904fo  F5426a  F5404v

30 31
 F5427a

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
 F5409e  F5404ab  F5604bx  F5904ft

11 12 13 14 15 16 17
 F5409f  F5904fu  F5404ac  F5425b

18 19 20 21 22 23 24
 F5904fv

25 26 27 28 29 30 31
 F5404ad

1 2 3 4 5 6 7
 F5604by  F5404ae  F5904fw  F5428a

8 9 10 11 12 13 14
 F5404af  F5403g  F5904fx

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

1 2 3 4 5
 F5404w  F5904fp

6 7 8 9 10 11 12
 F5604bw  F5404x

13 14 15 16 17 18 19
F202w  F5404y F202w  F5904fq

20 21 22 23 24 25 26
 F5404z  F5904fr

27 28 29 30
 F5904fs  F5404aa

CALENDARI
PROGRAMES DE FORMACIÓ  
PER A L’ÚS DEL DEA 
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PROGRAMES DE SALUT AMBIENTAL I PROMOCIÓ I ACCIÓ SOCIAL

 F101: Curs de gestió i control d’instal·lacions de baix i alt risc de 
transmissió de la legionel·losi

 F105: Curs bàsic de prevenció de legionel·losi en instal·lacions 
sanitàries d’alt i baix risc

 F106: Renovació del curs de gestió i control d’instal·lacions de baix i alt 
risc de transmissió de la legionel·losi

 F102: Curs per al personal manipulador de les xarxes d’aigües 
d’abastament de consum humà

 F103: Curs per a personal operador i mantenidor de piscines d’ús públic

 F108: Curs bàsic de formació per a personal manipulador d’aliments del 
comerç minorista i la restauració

 F202: Curs de primers auxilis psicològics en situacions d’emergència

 F210: Curs d’intervenció psicològica d’urgència per a víctimes de 
violència sexual

 F211: Curs d’autoprotecció psicològica i tècniques de destraumatització 
per a personal integrant dels equips d’emergència

 FD208: Curs a distància de primers auxilis psicològics en situacions 
d’emergència

 F212: Curs de marxa nòrdica per a personal dinamitzador de les Xarxes 
d’Itineraris Saludables

 F301: Curs l’abús sexual infantil: trenquem amb el silenci

 F302: Curs de prevenció maltractaments a les persones grans

 F303: Curs d’aproximació i detecció a la intervenció de la Trata amb 
finalitats de prostitució forçada

PROGRAMES DE FORMACIÓ PER A L’ÚS DEL DEA

 F54: Curs de formació per a ús del DEA

 F56: Curs de formació base 

 F59: Curs de formació continuada
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Resum 
de cursos

Formació de Salut Ambiental

F101 Curs de gestió i control d’instal·lacions de baix i alt risc de transmissió 
de la legionel·losi.

CODI HORES DATES MUNICIPI PÀG.

F101ai
De 10:00 a 14:00h  

 el 13 de març  
de 09:00 a 14:00h

2,4,6,9,11 i 13 de març Girona 20

F101aj
De 10:00 a 14:00h  

i el 15 de maig  
de 09:00 a 14:00h

4,6,8,11,13 i 15 de 
maig Girona 20

F105 Curs bàsic de prevenció de legionel·losi en instal·lacions sanitàries d’alt 
i baix risc

CODI HORES DATES MUNICIPI PÀG.

F105ak De 10:00 a 14:00h 7 d’abril Girona 22

F105al De 10:00 a 14:00h 18 de maig Girona 22

F106 Renovació del curs de gestió i control d’instal·lacions de baix i alt risc 
de transmissió de la legionel·losi

CODI HORES DATES MUNICIPI PÀG.

F106p De 09:00 a 14:00h 6 i 8 d’abril Girona 24
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CURSOS

F102 Curs per al personal manipulador de les xarxes d’aigües d’abastament 
de consum humà

CODI HORES DATES MUNICIPI PÀG.

F102y De 09:00 a 14:00h 31 de març Girona 26

F103  Curs per a personal operador i mantenidor de piscines d’ús públic

CODI HORES DATES MUNICIPI PÀG.

F103ao De 9:30 a 13:00h 30 de març,  
1 i 3 d’abril Girona 28

F103ap  De 9:30 a 13:00h 27, 28 i 29 d’abril Girona 28

F108  Curs bàsic de formació per a personal manipulador d’aliments del co-
merç minorista i la restauració

CODI HORES DATES MUNICIPI PÀG.

F108w De 10:00 a 14:00h 8 de juny Girona 31

Formació de Promoció de la Salut, Benestar i 
Atenció a les persones

F202 Curs de primers auxilis psicològics en situacions d’emergència

CODI HORES DATES MUNICIPI PÀG.

F202w De 10:00 a 14:00h 16,18,23  
i 25 de març Girona 34
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CURSOS

F210 Curs d’intervenció psicològica d’urgència per a víctimes de violència 
sexual

CODI HORES DATES MUNICIPI PÀG.

F210ll De 10:00 a 14:00h 25,26 i 27 de maig Girona 36

F211 Curs d’autoprotecció psicològica i tècniques de destraumatització per 
a personal integrant dels equips d’emergència

CODI HORES DATES MUNICIPI PÀG.

F211k De 10:00 a 14:00h 2 i 4 de juny Girona 38

FD208 Curs a distància de primers auxilis psicològics en situacions d’emer-
gència

CODI HORES DATES MUNICIPI PÀG.

FD208k En línia sessió inicial  
presencial: 20 d’abril Girona 40

F212 Curs de marxa nòrdica per a personal dinamitzador de les Xarxes 
d’Itineraris  Saludables

CODI HORES DATES MUNICIPI PÀG.

F212j De 10.00 a 14.00h 17 i 19 de març Girona 43
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Formació d’Acció Social

F301 Curs l’abús sexual infantil: trenquem amb el silenci

CODI HORES DATES MUNICIPI PÀG.

F301c De 09:00 a 14:00h 5,7,12 i 14 de maig Girona 46

F302 Curs de prevenció maltractaments a les persones grans

CODI HORES DATES MUNICIPI PÀG.

F302a De 09:00 a 14:00h 3 de març Girona 48

F302b De 09:00 a 14:00h 22 d’abril Girona 48

F303 Curs d’aproximació i detecció a la intervenció de la Trata amb finali-
tats de prostitució forçada

CODI HORES DATES MUNICIPI PÀG.

F303a De 09:00 a 14:00h 10 i 12 de març Girona 50

Formació de Desfibril·ladors 

F54 Curs de formació per a ús del DEA (4 hores)

CODI HORES DATES MUNICIPI PÀG.

F5404t 09:00 a 13:00h 3 de març Girona 54

F5404u 15:00 a 19:00h 12 de març Girona 54

F5423b 17:00 a 21:00h 18 de març La Jonquera 54

F5425a 16:00 a 20:00h 20 de març Breda 54

CURSOS
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CODI HORES DATES MUNICIPI PÀG.

F5426a 09:00 a 13:00h 24 de març Sarrià de Ter 54

F5404v 09:00 a 13:00h 27 de març Girona 54

F5427a 09:00 a 13:00h 31 de març Riells i Viabrea 54

F5404w 09:00 a 13:00h 2 d’abril Girona 55

F5404x 15:00 a 19:00h 8 d’abril Girona 55

F5404y 09:00 a 13:00h 14 d’abril Girona 55

F5404z 09:00 a 13:00h 20 d’abril Girona 55

F5404aa 15:00 a 19:00h 29 d’abril Girona 55

F5409e 09:00 a 13:00h 4 de maig Roses 55

F5404ab 15:00 a 19:00h 5 de maig Girona 55

F5409f 09:00 a 13:00 11 de maig Roses 55

F5404ac 9:00 a 13:00h 13 de maig Girona 55

F5425b 16:00 a 20:00h 15 de maig Breda 55

F5404ad 15:00 a 19:00 26 de maig Girona 56

F5404ae 09:00 a 13:00 3 de juny Girona 56

F5428a 15:00 a 19:00 5 de juny Boadella 
Les Escaules 56

F5404af 09:00 a 13:00 8 de juny Girona 56

F5403g 09:00 a 13:00 11 de juny Figueres 56

CURSOS
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F56 Curs de formació base (6 hores). Tots els cursos es realitzaran a Girona

CODI HORES DATES MUNICIPI PÀG.

F5604bv 09:00 a 15:00h 9 de març Girona 58

F5604bw 09:00 a 15:00h 7 d’abril Girona 58

F5604bx 09:00 a 15:00h 7 de maig Girona 58

F5604by 09:00 a 15:00h 1 de juny Girona 58

F59 Curs de formació continuada (90 minuts). Tots els cursos es realitza-
ran a Girona

CODI HORES DATES MUNICIPI PÀG.

F5904fm 09:00 a 10:30h 2 març Girona 60

F5904fn 11:30 a 13:00h 17 de març Girona 60

F5904fo 15:00 a 16:30h 23 de març Girona 60

F5904fp 09:00 a 10:30h 3 d’abril Girona 60

F5904fq 11:30 a 13:00h 17 d’abril Girona 60

F5904fr 15:00 a 16:30h 22 d’abril Girona 60

F5904fs 09:00 a 10:30h 27 d’abril Girona 61

F5904ft 11:30 a 13:00h 8 de maig Girona 61

F5904fu 15:00 a 16:30h 12 de maig Girona 61

F5904fv 09:00 a 10:30h 20 de maig Girona 61

F5904fw 11:30 a 13:00h 4 de juny Girona 61

F5904fx 15:00 a 16:30h 12 de juny Girona 61

CURSOS



Formació  
de Salut  
Ambiental
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CURS DE GESTIÓ I CONTROL 
D’INSTAL·LACIONS DE BAIX I ALT 
RISC DE TRANSMISSIÓ DE LA 
LEGIONEL·LOSI 

Fitxa del curs

Durada: 25 hores
Horari: de 10:00 a 14:00h. L’últim dia del curs, 
l’horari serà de 09:00 a 14:00h
Places: 25
Imparteix: Pendent de concretar

F101

 CODI DATES MUNICIPI LLOC DE REALITZACIÓ

F101ai 2,4,6,9,11 i 13 de març Girona Dipsalut

F101aj 4,6,8,11,13 i 15 de maig Girona Dipsalut

Persones destinatàries

Curs orientat al personal dedicat a efectuar operacions dirigides a la gestió i 
al control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc de transmissió 
de la legionel·losi, especialment dirigit a treballadors dels equipaments mu-
nicipals de la demarcació de Girona.

Curs autoritzat per la Direcció General de 
Planificació i Recerca de la Salut 
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F101
Objectius generals

Disposar dels coneixements suficients per realitzar una prevenció efectiva 
dels riscs per a la salut derivats de la legionel·losi.

Disposar de les habilitats necessàries per efectuar operacions de manteni-
ment higienicosanitari i de prevenció del risc de transmissió de la legionel·lo-
si en les instal·lacions regulades pel Decret 352/2004, de 27 de juliol.

Continguts 

• Les característiques de la legionel·la i la legionel·losi. Epidemiologia i sis-
temes de vigilància.

• Àmbit normatiu.

• Les principals actuacions de manteniment, neteja i desinfecció de les 
instal·lacions de risc.

• Els programes d’autocontrol i els fulls de registre corresponents.

• Riscos derivats de l’ús de productes químics per a la neteja i desinfecció 
d’instal·lacions.

• Les mesures preventives i de seguretat.

Persones docents

Pendent de concretar

Acreditació

Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

Curs autoritzat per la Direcció General de Planificació i Recerca de la Salut.
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CURS BÀSIC DE PREVENCIÓ 
DE LEGIONEL·LOSI EN 
INSTAL·LACIONS SANITÀRIES 
D’ALT I BAIX RISC

Fitxa del curs

Durada: 4 hores
Horari: de 10:00 a 14:00h
Places: 25
Imparteix: Pendent de concretar

F105

 CODI DATES MUNICIPI LLOC DE REALITZACIÓ

F105ak 7 d’abril Girona Dipsalut

F105al 18 de maig Girona Dipsalut

Persones destinatàries

Curs orientat al personal dedicat a efectuar operacions de manteniment de 
la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de la 
legionel·losi, especialment dirigit a persones que treballen als equipaments 
municipals de la demarcació de Girona.
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F105
Objectius generals

Disposar dels coneixements suficients per a realitzar una prevenció efectiva 
dels riscos per a la salut derivats de la legionel·losi.

Adquirir les habilitats necessàries per dur a terme les actuacions de man-
teniment higienicosanitari de prevenció del risc de transmissió de la legio-
nel·losi en aquelles instal·lacions de risc regulades pel Decret 352/2004, de 
27 de juliol.

Continguts

• Característiques bàsiques de la legionel·la, així com la normativa marc 
sobre legionel·losi.

• Les instal·lacions de risc incloses en el Decret 352/2004, de 27 de juliol.

• Les principals actuacions de manteniment, neteja i desinfecció de les 
instal·lacions de risc.

• Els programes d’autocontrol i els fulls de registre corresponents.

Persones docents

Pendent de concretar

Acreditació

Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.
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RENOVACIÓ DEL CURS DE GESTIÓ 
I CONTROL D’INSTAL·LACIONS DE 
BAIX I ALT RISC DE TRANSMISSIÓ 
DE LA LEGIONEL·LOSI 

Fitxa del curs

Durada: 10 hores
Horari: de 09:00 a 14:00h
Places: 25
Imparteix: Pendent de concretar

CODI DATES MUNICIPI LLOC DE REALITZACIÓ

F106p 6 i 8 d’abril Girona Dipsalut

F106

Persones destinatàries

Curs destinat al personal que prèviament hagi realitzat el curs de gestió i 
control d’instal·lacions de baix i alt risc de transmissió de legionel·losi (de 
25 hores), i que desitgi adequar-se als avenços científics i tècnics dels con-
tinguts del programa actual. El curs està especialment dirigit a les persones 
que treballen als equipaments municipals de la demarcació de Girona.
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Objectius generals

• Actualitzar els coneixements sobre la legislació vigent en matèria de sa-
lut pública i salut laboral.

• Identificar els punts crítics i elaborar programes de control.

Continguts

• La normativa nacional i autonòmica en relació amb la legionel·losi, pre-
venció de riscos laborals i medi ambient.

• Aspectes tècnics i els punts crítics que cal considerar per a l’avaluació 
del risc en instal·lacions susceptibles de proliferació de legionel·la.

• Els programes de manteniment higienicosanitari en relació amb la pre-
venció i control de la legionel·losi.

• Biocides i productes químics que cal utilitzar en les diferents instal·laci-
ons de risc en les quals la legionel·la pot proliferar i propagar-se.

• La presa de mostres d’aigua per a la detecció de legionel·la i els diferents 
mètodes analítics de detecció.

Persones docents

Pendent de concretar

Acreditació

Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

F106
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Fitxa del curs

Durada: 5 hores
Horari: de 09:00 a 14:00h
Places: 25
Imparteix: Prodaisa

CODI DATES MUNICIPI LLOC DE REALITZACIÓ

F102y 31 de març Girona Dipsalut

CURS PER AL PERSONAL 
MANIPULADOR DE LES XARXES 
D’AIGÜES D’ABASTAMENT DE 
CONSUM HUMÀ

F102

Persones destinatàries

Personal manipulador de xarxes d’aigües d’abastament de consum humà, 
especialment dirigit a les persones que treballen als equipaments munici-
pals de la demarcació de Girona.
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Objectiu general

Facilitar a les persones assistents les habilitats i els coneixements necessa-
ris per  a reduir els riscos per a la salut relacionats amb l’aigua de consum 
humà.

Continguts

• Propietats i característiques fisicoquímiques de l’aigua, els riscos físics, 
químics i microbiològics de l’aigua de consum. 

• Els principals components de les xarxes d’abastament d’aigua.

• Normativa bàsica.

• Els sistemes de prevenció i control dels riscos: manteniment, neteja i 
desinfecció de xarxes d’abastament d’aigua, bones pràctiques de mani-
pulació i plans d’autocontrol.

Persones docents

Carme de Ciurana i Gay

Llicenciada en ciències biològiques i en farmàcia. Cap d’Analítica i Tracta-
ment d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA.

Acreditació

Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

F102
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CURS PER A PERSONES 
OPERADORES I MANTENIDORES 
DE PISCINES D’ÚS PÚBLIC

Fitxa del curs

Durada: 10 hores i mitja
Horari: de 9:30 a 13:00h
Places: 25
Imparteix: Consorci de Salut i Social de Catalunya

CODI DATES MUNICIPI LLOC DE REALITZACIÓ

F103ao 30 de març, 1 i 3 d’abril Girona Dipsalut

F103ap 27, 28 i 29 d’abril Girona Dipsalut

F103

Persones destinatàries

Persones responsables i operadores de manteniment de piscines i instal·la-
cions aquàtiques recreatives d’ús públic. El curs està especialment dirigit a 
les persones treballadores dels equipaments de titularitat i/o gestió munici-
pal de la demarcació de Girona.
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Objectius generals

Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a realitzar unes 
pràctiques correctes d’higiene i manteniment de les instal·lacions, tot con-
tribuint a mantenir la salut i la seguretat de les persones usuàries, segons 
la legislació vigent.

El Decret 95/2000, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a 
les piscines d’ús públic, i el Decret 165/2001, de 12 de juny, que els comple-
menta, estableixen que el personal d’operació i manteniment de les piscines 
d’ús públic tingui la formació necessària per poder garantir la salubritat, el 
funcionament i el manteniment de les instal·lacions.

El Reial Decret 742/2013 estableix els criteris tècnics i sanitaris de les pis-
cines amb l’objectiu d’unificar criteris en l’àmbit de tot l’Estat. Un dels canvis 
remarcables d’aquesta normativa és que fixa nous valors paramètrics, tant 
de la qualitat de l’aigua com de l’aire a les piscines cobertes, i la seva fre-
qüència de mostreig.

Continguts

• Normativa vigent aplicable.

• Les propietats i característiques fisicoquímiques de l’aigua.

• Característiques generals d’una piscina i el seu funcionament i manteni-
ment.

• Els riscos sanitaris que poden sorgir en una piscina.

• Els programes de gestió i autocontrol.

• Els principis bàsics de salut laboral aplicables a piscines.

F103



30

Persones docents

Joan Godo Casamitjana

Llicenciat en educació física, Postgrau en gestió i direcció de piscines. Direc-
tor de la piscina municipal de Roses.

Jordi Dellundé 

Llicenciat en Biologia i Doctor en Biologia per la Facultat de biologia de la 
Universitat de Barcelona.

Acreditació

Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

F103
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CURS BÀSIC DE FORMACIÓ PER 
A PERSONES MANIPULADORES 
D’ALIMENTS DEL COMERÇ 
MINORISTA I LA RESTAURACIÓ 

Fitxa del curs

Durada: 4 hores
Horari: de 10:00 a 14:00h. 
Places: 25
Imparteix: Col·legi de Veterinaris de Girona

CODI DATES MUNICIPI LLOC DE REALITZACIÓ

F108w 8 de juny Girona Dipsalut

F108

Persones destinatàries

Curs orientat a les persones que treballen del comerç minorista d’alimenta-
ció i la restauració que exerceixin la seva tasca en equipaments municipals 
de la demarcació de Girona.
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Objectius generals

• Identificar els perills relacionats amb els aliments, així com les conduc-
tes i els hàbits en higiene personal. 

• Conèixer els prerequisits que regula la legislació per a aquest sector, i 
que han de complir les empreses relacionades amb l’alimentació, inclo-
ent els aspectes relacionats amb la manipulació dels aliments.

Objectius específics

• Conceptes bàsics: higiene alimentària, seguretat alimentària i traçabilitat.

• Perills associats als aliments.

• Les toxiinfeccions alimentàries.

• Mesures preventives relacionades amb la manipulació dels aliments.

• Anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC). 

Persones docents

Sandra Joval Pijuan 

Llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster 
en Química Agroalimentària a l’Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon 
Llull. Àmplia experiència com a Responsable del Departament de Qualitat, 
Higiene, Medi Ambient i Seguretat Alimentària en la Indústria Alimentària.

Acreditació

Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

F108



Formació de  
Promoció de  
la Salut, Benestar  
i Atenció a  
les persones
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Fitxa del curs

Durada: 16 hores
Horari: de 10:00 a 14:00h
Places: 20
Imparteix: Axios

CODI DATES MUNICIPI LLOC DE REALITZACIÓ

F202w 16, 18, 23 i 25 de març Girona Dipsalut

CURS DE PRIMERS AUXILIS 
PSICOLÒGICS EN SITUACIONS 
D’EMERGÈNCIA

F202

Persones destinatàries

Persones integrants dels equips de primera resposta davant situacions de 
crisi: policies, bombers, sanitaris, protecció civil, serveis socials i altres per-
sones professionals interessades  que prestin els seus serveis dins l’àmbit 
territorial de la demarcació de Girona.
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Objectiu general

El curs ofereix formació bàsica en primers auxilis psicològics i en tècniques 
d’autoprotecció psicològica dirigides específicament als membres dels 
equips d’intervenció en situacions de crisi.

Objectius específics

• Familiaritzar-se amb els àmbits d’intervenció i les tasques dels equips 
d’atenció psicològica en emergències.

• Reconèixer les reaccions habituals en situacions d’emergència, la pro-
blemàtica i les dificultats que comporten les intervencions en aquestes 
situacions.

• Adquirir coneixements, estratègies i habilitats per facilitar suport psico-
lògic immediat a les víctimes de diferents esdeveniments crítics.

• Conèixer l’impacte psicològic de les emergències en els professionals 
que hi intervenen.

Persones docents

Jordi Frau i Carreras

Psicòleg especialista en psicologia de les emergències i responsable de la 
Unitat de Crisis i Emergències d’Axios Suport Psicològic a l’Administració.

Acreditació

Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

F202



36

CODI DATES MUNICIPI LLOC DE REALITZACIÓ

F210ll 25,26 i 27 de maig Girona Dipsalut

Fitxa del curs

Durada: 12 hores
Horari: de 10:00 a 14:00h. 
Places: 20
Imparteix: Axios

CURS D’INTERVENCIÓ 
PSICOLÒGICA D’URGÈNCIA PER A 
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA SEXUAL

F210

Persones destinatàries

Professionals de l’àmbit de la seguretat pública, sanitari, dels serveis socials 
i docents, que exerceixin la seva professió a la demarcació de Girona. Aquest 
curs requerirà l’acceptació de la sol·licitud per part de Dipsalut, prèvia valora-
ció del perfil professional.
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Objectiu general

La violència sexual esdevé una problemàtica social amb una elevada inci-
dència pel que fa a nombre de víctimes i, paradoxalment, la baixa percepció 
d’aquest fenomen ha suposat que se n’hagi minimitzat la importància. Actu-
alment, s’està treballant en el desenvolupament de models d’atenció especí-
fics i millores de les eines sociojurídiques de suport a les víctimes, així com 
en l’impuls a la recerca per poder conèixer millor aquesta forma de violència.

Objectius específics

• Oferir un abordatge ampli sobre el fenomen, amb uns continguts que es 
fonamentaran en el coneixement sobre les característiques d’aquesta 
violència.

• Conèixer quin és l’impacte de la violència sexual en les persones que en 
són víctimes.

• Donar pautes per a la intervenció en situacions de crisis per poder dotar 
d’eines específiques els professionals que poden trobar-se amb situaci-
ons de violència sexual.

Persones docents

Alba Alfageme i Casanova

Psicòloga especialista en psicologia de les emergències, en violència mas-
clista i victimologia. 

Acreditació

Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

F210
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CURS D’AUTOPROTECCIÓ 
PSICOLÒGICA I TÈCNIQUES 
DE DESTRAUMATITZACIÓ PER 
A INTEGRANTS DELS EQUIPS 
D’EMERGÈNCIES

Fitxa del curs

Durada: 8 hores
Horari: de 10:00 a 14:00h. 
Places: 20
Imparteix: Axios

CODI DATES MUNICIPI LLOC DE REALITZACIÓ

F211k 2 i 4 de juny Girona Dipsalut

F211

Persones destinatàries

Integrants dels equips de primera resposta davant situacions de crisi: poli-
cies, bombers, sanitaris, membres de protecció civil, serveis socials i altres 
persones professionals interessades que prestin els seus serveis dins l’àm-
bit territorial de la demarcació de Girona.
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Objectiu general

Les persones professionals que intervenen en emergències conviuen sovint 
amb situacions que les poden impactar psicològicament. Tot i que aquestes 
sovint saben com atendre l’estrès de les víctimes, poques reben formació 
per conèixer les conseqüències que aquestes situacions els poden generar 
a elles mateixes. Per això, aquest curs els vol donar eines per gestionar cor-
rectament aquest impacte.

Objectius específics

• Conèixer l’impacte psicològic de les emergències en les persones pro-
fessionals que hi intervenen.

• Identificar els factors personals i els factors relacionats amb el context 
de la intervenció que hi influeixen.

• Reconèixer les reaccions normals en situacions d’emergència.

• Aprendre a prevenir i a gestionar l’estrès en intervencions en emergències.

• Aprendre tècniques de normalització i destraumatització.

Persones docents

Anny Escatllar Soler

Psicòloga especialista en psicologia de les emergències i integrant de la Uni-
tat de Crisis i Emergències d’Axios Suport Psicològic a l’Administració.

Carme Rius Bricoller

Metge i psicòloga especialista en psicologia de les emergències i integrant de 
la Unitat de Crisis i Emergències d’Axios Suport Psicològic a l’Administració.

Acreditació

Certificat d’assistència amb aprofitament del curs. 

F211
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CODI DATES MUNICIPI LLOC DE REALITZACIÓ

FD208k
Sessió d’inici presencial: 

20 d’abril 
de 10:00 a 12:00h

Girona Dipsalut

Fitxa del curs

Durada: 20 hores
Places: 20
Modalitat: en línia
Imparteix: Axios

CURS A DISTÀNCIA DE PRIMERS 
AUXILIS PSICOLÒGICS EN 
SITUACIONS D’EMERGÈNCIA

F208

Persones destinatàries

Persones integrants dels equips de primera resposta davant situacions de 
crisi: cossos de policia, bombers, sanitaris, membres de protecció civil, ser-
veis socials i altres professionals interessades que prestin els seus serveis a 
l’àmbit territorial de la demarcació de Girona.
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Objectiu general

Amb l’estudi dels materials lliurats i de les activitats que es plantejaran a 
l’aula virtual i al fòrum, el curs ofereix formació bàsica en primers auxilis psi-
cològics i en tècniques d’intervenció dirigides específicament als membres 
dels equips d’intervenció en situacions de crisi.

Objectius específics

• Familiaritzar-se amb els àmbits d’intervenció i les tasques dels equips 
d’atenció psicològica en emergències.

• Reconèixer les reaccions habituals en situacions d’emergència, la pro-
blemàtica i les dificultats que comporten les intervencions en aquestes 
situacions.

• Adquirir coneixements, estratègies i habilitats per facilitar suport psico-
lògic immediat a les víctimes de diferents esdeveniments crítics.

• Conèixer l’impacte psicològic de les emergències en les persones pro-
fessionals que hi intervenen.

F208



42

Persones docents

Anny Escatllar Soler

Psicòloga especialista en psicologia de les emergències i integrant de la Uni-
tat de Crisis i Emergències d’Axios Suport Psicològic a l’Administració.

Avaluació

Haver realitzat i superat el 100 % de les pràctiques proposades.

Acreditació

Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

F208
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CURS DE MARXA NÒRDICA PER A 
DINAMITZADORS DE LES XARXES 
D’ITINERARIS SALUDABLES

Fitxa del curs

Durada: 8 hores
Horari: de 10:00 a 14:00h.
Places: 20
Imparteix: Nordic Walking Girona

CODI DATES MUNICIPI LLOC DE REALITZACIÓ

F212j 17 i 19 de març Girona Dipsalut

F212

Persones destinatàries

Principalment dirigit a persones dinamitzadores dels Parcs Urbans i les Xar-
xes d’Itineraris Saludables que hagin realitzat amb aprofitament el curs per 
a dinamitzadors que organitza Dipsalut. També podran accedir al curs pro-
fessionals de l’esport, el lleure, la salut i altres agents educadors ... tant de 
l’àmbit públic com privat que vulguin conèixer la marxa nòrdica.
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Objectiu general

Dotar d’eines, recursos i coneixements sobre la marxa nòrdica perquè, pu-
guin practicar aquesta disciplina esportiva de manera segura i efectiva.

Objectius específics

• Conèixer l’origen, història i evolució de la marxa nòrdica.

• Conèixer els beneficis de la pràctica regular de la marxa nòrdica.

• Conèixer les bases tècniques de la marxa nòrdica

• Aprendre la tècnica i la seva adaptació segons el terreny.

• Aprendre a detectar errors tècnics a través del videoanàlisi i l’observació.

• Conèixer el material necessari per a la pràctica de la marxa nòrdica, les 
seves característiques i manteniment.

• Exercicis d’escalfament i d’estiraments.

Persones docents

Cristina Borràs Ferré

Llicenciada en ciències de l’activitat física i l’esport. Instructora i formadora 
marxa nòrdica per la FENWA (Federació Espanyola de Marxa Nòrdica) i la 
ONWF (Original Nordic Walking Federation).

Acreditació

Certificat d’assistència del curs.

F212



Formació  
d’Acció Social
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Fitxa del curs

Durada: 20 hores
Horari: de 09:00 a 14:00h
Places: 30
Imparteix: Dipsalut

CODI DATES MUNICIPI LLOC DE REALITZACIÓ

F301C 5,7,12,14 de maig Girona Dipsalut

CURS L’ABÚS SEXUAL 
INFANTIL:TRENQUEM AMB  
EL SILENCI

F301

Destinataris del curs

Curs orientat a persones professionals que treballen amb infants o adoles-
cents, específicament treballadores dels serveis socials.
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Objectiu general

La formació ajudarà a les persones professionals a portar a terme la seva 
funció preventiva i protectora dels infants, oferint eines i un espai formatiu 
i de reflexió que permeti incloure la prevenció i detecció de l’abús sexual 
infantil.

Objectius específics

• Conèixer què és l’abús sexual infantil, les seves característiques i les se-
ves conseqüències.

• Conèixer i reflexionar sobre el paper del professional en la prevenció, 
detecció i abordatge de l’abús sexual infantil.

• Conèixer els circuits bàsics d’actuació en el cas de tenir sospita o conei-
xement d’un cas d’ASI.

Persones docents

Maria Pilar Polo Polo

Psicològa i responsable de Relacions Institucionals de la Fundació Vicki  
Bernadet.

Acreditació

Certificat d’assistència del curs.

F301
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CURS DE PREVENCIÓ 
MALTRACTAMENTS A LES 
PERSONES GRANS

Fitxa del curs

Durada: 5 hores
Horari: de 09:00 a 14:00h
Places: 25
Imparteix: Dipsalut

CODI DATES MUNICIPI LLOC DE REALITZACIÓ

F302a 3 de març Girona Dipsalut

F302b 22 d’abril Girona Dipsalut

F302

Destinataris del curs

Curs orientat a persones professionals de l’àmbit de l’atenció social.
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Objectiu general

Aquesta és una realitat encara molt invisible, com a professionals hem de fer 
un pas endavant per detectar aquestes situacions en un inici per tal d’incidir 
en la detecció de factors de risc i així minimitzar les situacions de maltrac-
taments.

Objectius específics

• Contextualització i complexitat del fenomen

• Maltractaments a les persones grans: definicions i formes

• Detecció dels maltractaments: factors de risc.

• Prevenció maltractaments: factors de protecció

• Principis de l’abordatge. Bon tracte.

Persones docents

Glòria Pla

Psicòloga del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

Jordi Muñoz

Advocat d’EIMA, Associació per la investigació del maltractament a les per-
sones grans. 

Acreditació

Certificat d’assistència del curs.

F302
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CURS D’APROXIMACIÓ I 
DETECCIÓ A LA INTERVENCIÓ DE 
LA TRATA AMB FINALITATS DE 
PROSTITUCIÓ FORÇADA

Fitxa del curs

Durada: 10 hores
Horari: de 09:00 a 14:00h
Places: 25
Imparteix: Dipsalut

CODI DATES MUNICIPI LLOC DE REALITZACIÓ

F303a 10 i 12 de març Girona Dipsalut

Elements de base per l’abordatge  de les 
Violències Masclistes en l’àmbit comunitari 
(Trata amb finalitats de prostitució forçada) 
i treball de l’estigma de la prostitució com a 
prisma de les relacions de gènere

F303

Persones destinatàries

Curs orientat a persones professionals de l’àmbit de l’atenció social. El curs 
està dirigit a personal professional dels serveis de primera línia d’atenció di-
recta a persones i específicament a dones.
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Objectiu general

Incidir en la millora de l’abordatge acurat de les VMs  en l’àmbit comunitari 
(específicament Trata amb finalitat de Prostitució Forçada) per part de les 
professionals dels serveis de detecció i atenció.

Incidir en la millora de l’abordatge acurat per part de les professionals dels 
serveis d’atenció directa per a la intervenció amb dones i especialment amb 
dones que exerceixen prostitució.

Objectius específics

Aproximació al marc teòric, conceptes i terminologia relacionada amb les 
VMs i en particular en la trata amb finalitats de prostitució forçada.

Aproximació i reflexió sobre els processos migratoris, la inserció socioeco-
nòmica i les pràctiques culturals des d’una perspectiva de gènere.

Legislació i normativa vigent. 

Abordatge, eines professionals, perspectives d’actuació i recursos. Reflexió 
sobre metodologies i objectius en l’acompanyament a nenes i dones en si-
tuacions de VMs. Deconstrucció de mites i prejudicis entorn a les VMs i en 
particular en l’àmbit comunitari. (TPF)

Reflexions sobre estereotips, mites i creences entorn a la prostitució. Les 
categories social construïdes entorn a la prostitució. Victimització / Crimi-
nalització.

L’estigma de la prostitució com a forma de control social de les dones. 

Exigències socials, el paper de les dones. Possibilitats, limitacions i contra-
diccions en la comprensió de les relacions de gènere des d’una perspectiva 
de drets. 

Abordatge, eines professionals, perspectives d’actuació. Serveis i recursos 
especialitzats de suport i derivació. Xarxes de coordinació.

F303
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Persones docents

Laura Labiano Ferré

Graduada en Educació Social i estudis en Dones, Gènere i Ciutadania. Àrea 
de coordinació de Genera- Associació en defensa dels drets de les dones.

Clarisa Velocci Kohen

Estudis en Antropologia Social. Escola d’Alts Estudis en Ciències Socials de 
París. Directora de Genera- Associació en defensa dels drets de les dones.

 Anna Saliente Andrés

Graduada en Sociologia i Postgrau en Gènere i igualtat. Àrea de coordinació 
de Genera- Associació en defensa dels drets de les dones

Acreditació

Certificat d’assistència del curs.

F303



Formació de  
Desfibril·ladors
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CURS DE FORMACIÓ  
PER A L’ÚS DEL DEA F54

Fitxa del curs

Durada: 4 hores
Places: 8
Imparteix: Cordiosos

CODI DATES MUNICIPI LLOC DE REALITZACIÓ HORARI

F5404t Girona 3 de març
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

09:00 a 13:00h

F5404u Girona 12 de març
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

15:00 a 19:00h

F5423b La Jonquera 18 de març
Porxos Can Laporta 
C/Major, 4 
17700 La Jonquera

17:00 a 21:00h

F5425a Breda 20 de març
Centre Cívic  
Av. Verge Montserrat, 20 
17400 Breda

16:00 a 20:00h

F5426a Sarrià de Ter 24 de març
Centre Cívic 
PI Reinaxença, s/n  
17840 Sarria de Ter

09:00 a 13:00h

F5404v Girona 27 de març
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

09:00 a 13:00h

F5427a Riells  
i Viabrea 31 de març

Biblioteca Municipal 
Pl. de la Vila, 4  
17404 Riells i Viabrea

09:00 a 13:00h

F54
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CODI DATES MUNICIPI LLOC DE REALITZACIÓ HORARI

F5404t Girona 3 de març
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

09:00 a 13:00h

F5404u Girona 12 de març
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

15:00 a 19:00h

F5423b La Jonquera 18 de març
Porxos Can Laporta 
C/Major, 4 
17700 La Jonquera

17:00 a 21:00h

F5425a Breda 20 de març
Centre Cívic  
Av. Verge Montserrat, 20 
17400 Breda

16:00 a 20:00h

F5426a Sarrià de Ter 24 de març
Centre Cívic 
PI Reinaxença, s/n  
17840 Sarria de Ter

09:00 a 13:00h

F5404v Girona 27 de març
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

09:00 a 13:00h

F5427a Riells  
i Viabrea 31 de març

Biblioteca Municipal 
Pl. de la Vila, 4  
17404 Riells i Viabrea

09:00 a 13:00h

CODI DATES MUNICIPI LLOC DE REALITZACIÓ HORARI

F5404w Girona 2 d’abril
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

09:00 a 13:00h

F5404x Girona 8 d’abril
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

15:00 a 19:00h

F5404y Girona 14 d’abril
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

09:00 a 13:00h

F5404z Girona 20 d’abril
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

09:00 a 13:00h

F5404aa Girona 29 d’abril
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

15:00 a 19:00h

F5409e Roses 4 de maig
C. Civic Ca L’Anita 
Pl. Sant Pere, 2  
17480 Roses

09:00 a 13:00h

F5404ab Girona 5 de maig
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

15:00 a 19:00h

F5409f Roses 11 de maig
C. Civic Ca L’Anita 
Pl. Sant Pere, 2  
17480 Roses

09:00 a 13:00

F5404ac Girona 13 de maig
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

9:00 a 13:00h

F5425b Breda 15 de maig
Centre Cívic 
Av. Verge Montserrat, 20 
17400 Breda

16:00 a 20:00h

F54
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CODI DATES MUNICIPI LLOC DE REALITZACIÓ HORARI

F5404ad Girona 26 de maig
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

15:00 a 19:00

F5404ae Girona 3 de juny
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

09:00 a 13:00

F5428a Boadella- Les 
Escaules 5 de juny

C/De la Creu 17723 
17723 Boadella 15:00 a 19:00

F5404af Girona 8 de juny
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

09:00 a 13:00

F5403g Figueres 11 de juny
C.Civic. J. Xirau 
C/Vilatenim, s/n  
17600 Figueres

09:00 a 13:00

Persones destinatàries

Població de la demarcació de Girona. Es prioritzaran les persones que, per 
les característiques de la seva feina, tinguin una alta probabilitat d’haver de 
fer ús dels desfibril·ladors.

Objectiu general

Capacitar el personal perquè obtingui els coneixements i les habilitats ne-
cessàries per a poder aplicar els protocols de Suport Vital Bàsic i fer un ús 
adequat dels desfibril·ladors externs automàtics (DEA).
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Objectius específics

• Adquirir coneixements, estratègies i habilitats socials per a ser capaços 
d’afrontar amb serenitat i eficàcia una situació d’urgència.

• Familiaritzar l’alumne amb el desfibril·lador i propiciar que li perdi la por.

• Donar a conèixer el programa «Girona, territori cardioprotegit».

Persones docents

Personal Instructor acreditat pel Consell Català de Ressuscitació (CCR).

Acreditació

Certificació del Consell Català de Ressuscitació segons el Decret 151/2012.
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CURS DE FORMACIÓ  
BASE F56

Fitxa del curs

Durada: 6 hores
Horari: de 09:00 a 15:00h
Places: 8
Imparteix: Cardiosos

Programa oficial, DOGC núm. 6.259,  
de 22/11/2012  
DECRET 151/2012

F56

CODI DATES MUNICIPI LLOC DE REALITZACIÓ HORARI

F5604bv Girona 9 de març
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

09:00 a 15:00h

F5604bw Girona 7 d’abril
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

09:00 a 15:00h

F5604bx Girona 7 de maig
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

09:00 a 15:00h

F5604by Girona 1 de juny
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

09:00 a 15:00h
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Persones destinatàries

Personal d’emergències (policies locals, mossos d’esquadra, personal de 
protecció civil, etc.) associat als desfibril·ladors mòbils cedits per Dipsalut. 

Objectiu general

Capacitar el personal perquè obtingui els coneixements i les habilitats ne-
cessàries per poder aplicar els protocols de Suport Vital Bàsic i fer un ús 
adequat dels desfibril·ladors externs automàtics (DEA).

Objectius específics

• Adquirir coneixements, estratègies i habilitats socials per ser capaços 
d’afrontar amb serenitat i eficàcia una situació d’urgència.

• Familiaritzar l’alumne amb el desfibril·lador i propiciar que li perdi la por.

• Donar a conèixer el programa «Girona, territori cardioprotegit».

Persones docents

Personal Instructor acreditat pel Consell Català de Ressuscitació (CCR).

Acreditació

Certificat del Consell Català de Ressuscitació segons el Decret 151/2012.
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CURS DE FORMACIÓ 
CONTINUADA F59

Fitxa del curs

Durada: 90 hores
Places: 8
Imparteix: Cardiosos

Programa oficial, DOGC núm. 6.259,  
de 22/11/2012 
DECRET 151/2012

F59

CODI DATES MUNICIPI LLOC DE REALITZACIÓ HORARI

F5904fm Girona 2 març
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

09:00 a 10:30h

F5904fn Girona 17 de març
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

11:30 a 13:00h

F5904fo Girona 23 de març
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

15:00 a 16:30h

F5904fp Girona 3 d’abril
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

09:00 a 10:30h

F5904fq Girona 17 d’abril
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

11:30 a 13:00h

F5904fr Girona 22 d’abril
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

15:00 a 16:30h
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CODI DATES MUNICIPI LLOC DE REALITZACIÓ HORARI

F5904fm Girona 2 març
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

09:00 a 10:30h

F5904fn Girona 17 de març
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

11:30 a 13:00h

F5904fo Girona 23 de març
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

15:00 a 16:30h

F5904fp Girona 3 d’abril
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

09:00 a 10:30h

F5904fq Girona 17 d’abril
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

11:30 a 13:00h

F5904fr Girona 22 d’abril
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

15:00 a 16:30h

F59
CODI DATES MUNICIPI LLOC DE REALITZACIÓ HORARI

F5904fs Girona 27 d’abril
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

09:00 a 10:30h

F5904ft Girona 8 de maig
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

11:30 a 13:00h

F5904fu Girona 12 de maig
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

15:00 a 16:30h

F5904fv Girona 20 de maig
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

09:00 a 10:30h

F5904fw Girona 4 de juny
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

11:30 a 13:00h

F5904fx Girona 12 de juny
Prevint-Cardiosos  
C/Iberia, 4 
17005 Girona

15:00 a 16:30h

Persones destinatàries

Personal associat als desfibril·ladors cedits per Dipsalut que han fet el curs 
de formació base en el període comprès entre l’1/03/2017 i el 01/10/2017. 

Objectiu general

Realitzar una activitat de recordatori per tal de mantenir les competències 
necessàries per practicar correctament els protocols de Suport Vital Bàsic i 
fer un ús adequat dels desfibril·ladors externs automàtics (DEA). 



62

Objectius específics

• Recordatori teòric de la seqüencia d’actuació dels protocols de Suport 
Vital Bàsic i dels desfibril·ladors externs automàtics (DEA).

• Realització d’una seqüència de RCP completa segons els criteris de l’Eu-
ropean Resuscitation Council.

• Simulació completa d’una seqüencia d’actuació amb DEA.

Persones docents

Personal Instructor acreditat pel Consell Català de Ressuscitació (CCR).

Acreditació

Certificat del Consell Català de Ressuscitació segons el Decret 151/2012.
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