
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

II CURS DE FORMACIÓ per a VOLUNTARIS 
 
 
 

Tercer dissabte de cada mes de setembre a juny 
Abril segon dissabte 

 
De 10:00 a 12:00 hores 

 
 

Més informació a: info@somprematurs.cat 

mailto:info@somprematurs.cat


 
 
Temari.  
 
0. Sessió. 
18 setembre de 2021 de 10:00 a 12:00h 
Bet Farga. Presidenta Som Prematurs 
Presentació curs de formació i Som Prematurs 
 
1a. Sessió.  
16 d'octubre de 2021 de 10:00 a 12:00h 
Juanita Cajiao. Psicòloga perinatal i infantil. Doctora en medicina i recerca traslacional. 
Pràctica privada. 
Introducció a l'acompanyament. Grups d'ajuda mútua.  
 
2a. Sessió. 
20 de novembre de 2021 de 10:00 a 12:00 
Juanita Cajiao. Psicòloga perinatal i infantil. Doctora en medicina i recerca traslacional. 
Pràctica privada. 
La comunicació. 
 
3a. Sessió. 
15 de gener de 2022 de 10:00 a 12:00 
Montse Robles. Infermera quirúrgica en gineobstetrícia des de 1999 en l’Hospital 
Arnau de Vilanova. Membre de l’equip d’actualització dels protocols de dol i 
especialista universitària en acompanyament al dol per la Udl. Responsable assistencial 
del Servei de Suport al Dol de Ponent en Lleida des del 2008. 
Dol Perinatal 
 

4a Sessió. 
19 de febrer de 2022 
Montse Palacio. Consultora Sènior del servei de medicina Maternofetal de l’Hospital 
Clínic de Barcelona on exerceix des de el 2001. En el 2006 va crear la Unitat de 
Prematuritat des d’on ha desenvolupat la major part de la seva recerca. 
Aspectes de Medicina Materna i Fetal. El part prematur.  
 
5a Sessió. 
19 de març de 2022 de 10:00 a 12:00 
Anna Ciurana. Infermera pediàtrica des de 1976 en l’Hospital Clínic de Barcelona. 
Coordinadora assistencial d’infermeria en Hematologia i Oncologia de l’Hospital Clínic 
des de l’any 2000 al 2010 . Coordinadora assistencial d’infermeria en Neonatologia al 
Clínic des de 2010 fins 2017. 
Conceptes d’infermeria i cures del nadó. Mesures d’higiene i antisèpsia. Alimentació 
del prematur. Vies vasculars. Instruments de suport (respiradors, monitors, etc.). 
 
 
 



6a. Sessió. 
9 d'abril de 2022 de 10:00 a 12:00 
Maria Valls. Mare d’una prematura nascuda a la Maternitat a les 26 setmanes de 
gestació. Educadora a infantil i primària des de fa 18 anys especialitzada en 
l’ensenyament de llengua anglesa. Directora de Lleure. 
Tenim un@ fill@ prematur@. I ara què?  
 
7a. Sessió. 
14 de maig de 2022 de 10:00 a 12:00  
Francesc Botet. Consultor Sènior Hospital Clínic de Barcelona. Catedràtic de Pediatria  
Universitat de Barcelona. 
Conceptes bàsics de Neonatologia. Edat de gestació. Patologia del prematur. Pronòstic 
i Seguiment. Edat corregida. 
 
8a. Sessió. 
18 de juny de 2022 de 10:00 a 12:00 
Thais Agut. Llicenciada en Medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona l’any 
1988. Especialista en pediatria i àrees específiques a l’Hospital Sant Joan de Déu(BCN). 
Actualment és la responsable de l’avaluació dels nounats amb risc neurològic, la 
ultrasonografia i del programa de seguiment del nounat prematur a l’Hospital Sant 
Joan de Déu(BCN). 
El prematur després de l’ata de la Unitat Neonatal. 
 
 

 



 

  
 

 
 
Objectiu. Donar a conèixer conceptes bàsics de les condicions al voltant del part 
prematur i de l’evolució d’un nadó prematur. 
 
Destinat especialment a les persones de han de col·laborar amb l’Associació “Som 
Prematurs” en diferents tasques de suport a gestants amb risc de part prematur i 
pares de prematurs. També a altres voluntaris i persones no professionals interessades 
en la prematuritat. 
 
Calendari. El tercer dissabte de cada mes de setembre de 2021 a juny de 2022. 
 
Horari. De 10:00 a 12:00 h. Dues hores lectives.   
 
Lloc. Online. Si les condicions epidemiològiques ho permeten es podrà fer alguna 
sessió presencial. 
 
Quota d'inscripció: Curs complert 80€ 
    Sessió única 20€ per sessió 
   Socis de Som Prematurs: Gratuït 
   Sèniors >65 anys: Gratuït 
   Joves <26 anys: Gratuït 
 
Material: Es lliurarà un resum de cada sessió. 
 
Inscripció: Envieu les vostres dades: Nom i Cognom; Adreça; Correu-e; Telèfon mòbil; i 
si s'escau justificant de transferència bancària (ES56 2100 0555 3102 0241 6090) a 
info@somprematurs.cat 
En el vostre correu expliqueu molt breument quina és la vostre formació i quin és el 
motiu del vostre interès en aquesta formació. 
 
Diploma: Es lliurarà un diploma acreditant la participació en el curs a les persones que 
completin totes les sessions.  
 
 
 
 
 
 
Les seves dades de caràcter personal quedaran registrades en un fitxer propietat de “Som Prematurs” 
Associació de Prematurs de Catalunya amb domicili al carrer Santa Maria 69 de la Palma de Cervelló 
(info@somprematurs.cat) segons la Ley Orgánica 15/1999, de 15 de Diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal. 
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