Elaboració de processos
de dol i de pèrdua

Fitxa Tècnica
Codi:
CEPDOLEP-A1-2018-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Professionals que treballin amb persones que per la seva situació poden viure processos de dol:
●

●

●

Llicenciats, diplomats i graduats universitaris en ensenyaments relacionats amb les ciències
de la salut i l'atenció a les persones. Professionals de la psicologia, medicina, infermeria,
treball social, etc.
Tècnics professionals (auxiliars) formats en l'àmbit soci-sanitari com per exemple, auxiliars
d'infermeria, cures pal·liatives, gerontologia.
Altres professionals que a la seva feina estiguin en contacte amb persones que viuen o han
viscut pèrdues, per exemple: mestres, educadors, religiosos, o personal de serveis funeraris.

Objectius:
Capacitar en les competències bàsiques del procés de dol, per atendre a les persones que han patit una
pèrdua.
●
●
●

Treball personal en dol.
Saber discriminar dol normal del complicat o del patològic.
Gestionar emocions, conèixer tècniques d'intervenció i rituals de tancament.

Dates:
del 20/10/2018 al 15/12/2018
Horari:
Dissabtes de 9.00 a 15.00 hores:
●
●
●
●
●
●
●

20/10/2018
27/10/2018
10/11/2018
17/11/2018
24/11/2018
01/12/2018
15/12/2018 (Instal·lacions Mémora)

Ubicació:
Centre de Formació Permanent de Reus. Fundació URV. Avda de l'Onze de Setembre, 112. Reus

Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català

Durada:
70 h
Preu:
325 €
Coordinació acadèmica:
Elena Castarlenas Solé
Docents:
Jordi Tous Pallarés
Immaculada Díaz Teba
Consuelo Bosch Braña
Aurora Plana Hernández
Oscar Asorey Martínez
Josep Antoni Díaz Ibañez
Contacte:
Samantha Gascó - samantha.gasco@fundacio.urv.cat
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per a més
informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Programa
Mòdul:

PROGRAMA: ELABORACIÓ DE PROCESSOS DE DOL I DE PÈRDUA

Durada:

70 h.

Contingut:

Introducció al dol (Jordi Tous, Aurora Plana, Chelo Bosch - 6h)
a) Concepte de pèrdues i dol
b) Concepte mort
c) Procés de dol
d) Etapes del dol
e) Tipus de pèrdues i dol
Treball pràctic
●
●

Aplicació personal dels conceptes treballats
Com acompanyar a la persona en dol

Gestió emocional (Oscar Asorey - 6h)
a) Concepte i tipus d'emoció
b) Identificació i reconeixement
c) Eines per treballar les emocions

d) Diferencia entre tristor i patiment
Treball pràctic
●
●

Reconeixement emocions
Treball emocional en dol

El dol en funció del moment evolutiu (Inmaculada Diaz Teba - 6h)
a) Dol en infants
b) Dol en adolescents
c) Dol en adults
d) Dol en gent gran
Treball pràctic
●
●
●

Dinàmiques d'experiència personal
Role playing
Treball de casos clinics

Principis bàsics del treball en dol (Aurora Plana, Chelo Bosch - 6h)
a) Teoria de la vinculació
b) Tipus dol, normal, complicat, patològic
c) Eines del professional del dol
Treball pràctic
●
●

Discriminació dels diferents tipus de dol mitjançant casos pràctics
Role playing sobre habilitats professionals dol/ grups debat

Intervenció i/o acompanyament (Aurora Plana/Chelo Bosch - 12h)
a) Entrevista d'acollida
b) Factors protectors vs. de risc
c) Valoració sobre la possible intervenció
d) Models d'intervenció més adients en dol
e) Psico-educació
Treball pràctic
●
●
●

Exercicis pràctics sobre les tècniques més útils en dol
Role playing/ grups debat
Casos clínics

Rituals tancament (Josep Antoni Díaz Ibañez - 6h)
a) Exercicis de tancament
b) Els rituals de comiat
Treball pràctic
●

Rituals i comiats a les instal·lacions del tanatori de Mèmora
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