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PRESENTACIÓ

monogràfics d’estiu adreçats especial-
ment a estudiants de cicles formatius 
de grau mitjà o superior o a tècnics 
titulats en fp. el seu objectiu és 
millorar la preparació professional 
i la inserció laboral d’aquest col·lectiu 
a través d’una formació teoricopràctica 
impartida en unes instal·lacions uni-
versitàries, amb equips de simulació 
i un professorat altament qualificat i 
connectat amb el món professional.

índex de cursos

àmbIT SAluT

1. introducció al quiròfan

2. Valoració primària en situacions d’emergència 

3. atenció psicològica en urgències i emergències

4. maneig aVançat de les urgències traumàtiques

àmbIT EmPRESA

1. la importància aVui d’una bona gestió de   
la logística i les compres d’una empresa

2. business english

3. puc millorar la meVa competència oral

4. e-business

5. eines 2.0 per a la recerca de feina

  

formació 
professional 
contínua per a 
tècnics en fp
àmbit salut

DAtes
1, 2, 3, 8, 9 i 10 de juliol

DURADA
24 h

HORARis
De 16 h a 20 h 

PROFessORAt
HERBERT BAQUERIZO
GLÒRIA DÍAZ
ÀNGEL OLUCHA

PReU
145 euros 

PResentAció
El curs planteja dos 
mòduls diferenciats, 
que permetrà a l’alumne 
ampliar els seus coneixe-
ments i millorar l’efectivi-
tat de la seva intervenció 
enfront malalties que 
actualment són la princi-
pal causa de mort a Cata-
lunya, com les de l’aparell 
cardiovascular, o patologi-
es i dèficits neurològics, 
que degut a l’increment 
de l’esperança de vida 
actual, són cada vegada 
més freqüents.

Valoració 
primària en 
situacions 
d’emergència 

introducció 
al quiròfan

DAtes
26, 27 i 28 de juny 

DURADA
12 h

HORARis
De 16 h a 20 h 

PROFessORAt
ROSER SALA
IMMA DEDEU
MONTSE SALVADOR

PReU
85 euros 

PResentAció
L’àrea quirúrgica, zona 
diferenciada i restringida 
de l’hospital, és un espai 
desconegut a on es realitza 
una activitat especialitzada 
de l’atenció sanitària. 
L’objectiu d’aquest curs 
és donar a conèixer les 
característiques específi-
ques d’aquest espai i 
de tot l’equip quirúrgic; 
coneixerem els diferents 
circuits, el material i 
utillatge, la neteja i esteri-
lització, la seguretat del 
pacient quirúrgic...



DAtes
15,16 i 17 de juliol 

DURADA
12 h

HORARis
De 16 h a 20.30 h 

PROFessORAt
DOLORS ROSINÉS
SUSANA SIMÓ

PReU
85 euros 

PResentAció
L’assistència integral 
al malalt traumàtic en 
prehospitalària és un dels 
motius més freqüents 
d’activació dels sistemes 
d’emergències mèdiques. 
El personal tècnic sanitari 
té un paper fonamental i, 
moltes vegades, de pri-
mer i únic intervinent 
qualificat, tant en serveis 
preventius com no. Al 
llarg dels anys, s’han anat 
detectant millores des de 
la vessant de la rebuda 
hospitalària d’aquest tipus 
de malalt que considerem 
important conèixer i saber 
aplicar.

maneig aVançat 
de les urgències 
traumàtiques 

business english

DAtes
1, 2, 3, 4, 8 i 9 juliol

DURADA
16 h

HORARis
De 17 h a 20 h 

PROFessORAt
CONCEPCIÓ 
VILASECA-WHITEHEAD

PReU
112 euros 

PResentAció
Curs d’anglès de nivell 
bàsic (A1-A2) amb un 
enfocament modular, 
amb l’objectiu d’ajudar 
a l’alumne a reciclar els 
coneixements d’anglès 
adquirits al llarg de la 
seva formació educativa 
i ampliar-los per tal 
d’assolir un domini bàsic 
de la llengua estrangera 
en contextos professionals 
(At the office / On the pho-
ne / Redacció-comprensió 
de documents).

atenció 
psicològica 
en urgències 
i emergències

DAtes
2 i 4 de juliol

DURADA
6 h

HORARis
De 17 h a 20 h 

PROFessORAt
IGNASI CAMINALS
JORDI CORNET

PReU
42 euros 

PResentAció
Esdeveniments com 
les urgències o les emer-
gències  poden comportar 
un impacte o patiment 
psicològic de les víctimes 
i els seus familiars. 
El coneixement d’aquests 
factors per part del perso-
nal assistencial esdevé 
una eina fonamental per 
poder fer un abordatge 
global de la situació. De 
la mateixa manera aquest 
coneixement es converteix 
en una eina de prevenció 
per al propi professional 
sanitari.

la importància 
aVui d’una bona 
gestió de la 
logística i les 
compres d’una 
empresa

DAtes
26, 27 i 28 de juny

DURADA
12 h

HORARis
De 16 h a 20 h 

PROFessORAt
XAVIER CORRONS

PReU
85 euros 

PResentAció
Els departaments de 
logística i de compres 
tenen cada vegada més 
pes en la gestió d’una 
empresa. La sostenibilitat, 
la competitivitat i l’èxit 
passa també per una 
gestió eficient i eficaç 
d’aquestes àrees, sobre 
les quals recau la respon-
sabilitat de gestionar una 
part molt important del 
seu pressupost.

formació 
professional 
contínua per a 
tècnics en fp
àmbit empresa



puc millorar 
la meVa 
competència oral

DAtes
8, 9, 10 i 11 de juliol

DURADA
12 h

HORARis
De 16 h a 19 h 

PROFessORAt
LLUÏSA BATISTA

PReU
85 euros 

PResentAció
La nostra habilitat oral 
és la nostra carta de pre-
sentació, és la imatge 
que oferim als altres. 
Dedicar-hi esforços i tenir 
cura de tots aquells aspec-
tes que afavoreixen una 
bona habilitat comunicativa 
es fa imprescindible. Un 
bon domini de la comuni-
cació ens atorga credibili-
tat, poder i ens fa ser més 
atractius davant els altres.

eines 2.0 per a 
la recerca 
de feina

DAtes
15, 16, 17, 18 i 19 de juliol

DURADA
20 h

HORARis
De 9 h a 13 h 

PROFessORAt
JOSEP FARRENY

PReU
120 euros 

PResentAció
Aquest taller pretén posar 
a disposició dels partíceps 
un ventall ampli de recur-
sos que podem trobar 
a la xarxa, per aconseguir 
la finalitat de diferen-
ciar-nos dels altres 
candidats en aquesta 
carrera de fons que és 
la feina de cercar feina.

informacions 
generals

llOC
fundació universitària 
del bages
av. universitària, 4-6,
08242 manresa 
(barcelona)

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
Via web a 
http://www.fub.edu/efc

activitats acreditades per 
la fundació universitària 
del bages.

inscripcions obertes fins 
a una setmana abans 
de l’inici de curs.

cursos subvencionables 
pels treballadors del 
règim general de la 
seguretat social en el 
sistema de bonificacions 
en el tc. servei gratuït.
els organitzadors  es 
reserven el dret d’anul·lar 
alguna activitat si la 
quantitat d’inscripcions 
no és suficient per a la 
seva realització.

e-business

DAtes
12, 15, 16, 17 i  18 de juliol

DURADA
20 h (15 presencials)

HORARis
De 18 h a 21 h 

PROFessORAt
JOAN CLOTET
MARC BERNADICH

PReU
115 euros 

PResentAció
L’aportació de les TIC 
als negocis és cada dia 
més important. Aquest 
curs pretén introduir 
el participant en el coneixe-
ment i l’ús de l’e-business, 
més enllà del que avui 
es coneix i sovint es confon 
com a e-commerce. 
D’aquesta forma es farà 
un passeig per les eines 
TIC més habituals al món 
empresarial, que a banda 
de fer més fàcils i eficients 
les transaccions comer-
cials, també ajudaran a 
les persones assistents 
a ser més productives 
al seu lloc de treball.



més informació
escola de formació contínua
efc@fub.edu   
t. 93 875 73 48

fundació universitària 
del bages
www.fub.edu/efc
av. universitària, 4-6
08242 manresa
t. 93 877 41 79
f. 93 875 73 55

organitza:


