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Organitza: Vocalia d’infermeria Filial del Maresme, Amb el suport de la Delegació del Maresme del  

                   Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona (COIB) 

Direcció: DI. R. Rodríguez, DI. P. López,DI. Ester Vilardell, DI. Laura Curell 
Lloc: Sala d’actes Hospital de Mataró. Carretera de Cirera s/n 08304- Mataró 

         Sortida 100 de C-32 Mataró O 

Dies: Durant els mesos  de març i abril; inici el 2 març fins al 28 d’abril del 2011. (2-7-14-16-23-30  

         de març i 6-28 d’ abril). 

Preu: Socis Filial Maresme (20 euros), no socis (80 euros), Col·legiats COIB (Gratuït) 

Hora:  18.00 a 20.00  

Inscripcions:  Fins el 14 de febrer de 2011 a la secretaria de la Filial del Maresme 

  

Objectius: 
Programa de formació continuada ja ben establert en la què els temes s’escullen anualment en 

comissió i a partir de les enquestes de satisfacció d’altres anys. El tipus de curs és presencial i les 

sessions són bàsicament expositives i algunes en taller interactiu.  

 
Contingut: 

� La infermera i les noves tecnologies, com ens podem fer veure en la xarxa? 

� Qüestions ètiques al final de la vida. 

� Com ens cuidem les infermeres. 

� Prevenció i gestió del malestar a la feina. 

� Tractament de la informació clínica. 

� L’hora de la relaxació. Coneguem el nostre cos. 

 

Calendari del Curs: 
− Lloc: Sala d’actes de l’Hospital de Mataró 

− Dates: Durant els mesos  de març i abril; inici el 2 març fins al 28 d’abril del 2011. (2-

7-14-16-23-30 de març i 6-28 d’ abril). 

− Horari: de 18:00 a 20:30 hores. 

− Total hores lectives: 20 hores. 

 

Informació inscripció: 
Contacte:  Josep Bellatriu 

Adreça: Filial del Maresme. Edifici Hospital de Mataró. Carretera de Cirera s/n. 08304-Mataró 

e-mail: f_maresme@academia.cat  Enviar sol·licitud d’inscripció a la Secretaria de la Filial des del 

1 febrer fins al  14 de febrer 2011,  enviant: nom, cognoms, adreça, lloc de treball, telèfon de 

contacte i e-mail, dades necessàries  per enviar la documentació del curs. Forma d’abonament: 

contacteu amb secretaria. 

Tèl:  93 741.77.01 tardes de dilluns a dijous de 15:00 a 17:30 de la tarda  

Pàg. web: www.academia.cat/f_maresme 


