
Jornada:
L’escolarització durant 
el procés de malaltia i 

hospitalització

Seu:

CAMPUS DOCENT SANT JOAN DE DÉU             

EDIFICI DOCENT.    Aula 7

c/Sta Rosa, 39-57 2º pis

Esplugues de Llobregat, 08950

Per fer la inscripció cal enviar mail amb dades persona ls a:

jzamarra@santjoandedeu.edu.es

Places limitades

Preu: 25 euros

Ingrés bancari al compte: ES 89 2100 3887 0702 0002 7 996

No realizar l’ingrès fins que s’hagi acceptat la inscrip ció

Es lliurarà certificat d’assistència

Data máxima per fer la inscripció el 31 de març de 2017

5 d’Abril de 2017

MÀSTER UNIVERSITARI EN ATENCIÓ
EMOCIONAL A L’INFANT HOSPITALITZAT

SEGONS EL MODEL CHILD LIFE
PER LA UNIVERSITAT DE BARCELONA



Presentació:

En el marc del Màster Universitari en atenció emocional segons el Model

Child Life per la Universitat de Barcelona, hem organitzat aquesta jornada

sobre l’escolarització dels infants i adolescents durant els processos de

malaltia i hospitalització.

El model d’atenció Child Life té com a finalitat incrementar el confort

emocional durant el període de la malaltia. La millora de la qualitat dels

serveis sanitaris demana, cada vegada amb més freqüència, mesures

orientades cap a la humanització de l’atenció i la satisfacció dels usuaris.

Per això resulta necessari valorar la qualitat de vida dels pacients des de

perspectives sensibles a les seves necessitats, tant físiques com

psicològiques i socials.

L’atenció emocional que requereixen tots els infants i adolescents malalts

inclou la continuïtat de l’escolarització per no trencar amb el seu procés

d’aprenentatge.

La finalitat de la Jornada és compartir amb els professionals d’aquest

àmbit els aspectes fonamentals de l’atenció educativa als alumnes en

situació de malaltia, conèixer quins són els suports educatius addicionals i

com està organitzada la xarxa educativa a Catalunya.

9.00-9.15 Presentació Jornada: Mª Josep Planas i Núria Roca

Hospital Sant Joan de Déu

Campus Docent Sant Joan de Déu

9.15-10.40 Conferència: “Atenció educativa als alumnes en situació de 

malaltia”

Carme Altés. Cap del Servei d'Atenció a la Diversitat i la Inclusió 

Direcció General d’Educació Infantil i Primària. Departament 

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Ariadna Corbera. Tècnica del Servei d' Atenció a la Diversitat i la 

Inclusió. Direcció General d 'Educació Infantil i Primària 

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Presenta: Mª Josep Planas

Hospital Sant Joan de Déu 

10.40-11 Descans

11.00-12.30 Taula rodona: “Suports educatius addicionals. Visió del 

professional en la pràctica”

Josep Perea. Mestre d’atenció domiciliària i coordinador 

del seminari d’atenció educativa domiciliària del Vallès 

Occidental

Aurora Fernández, mestra d’aula hospitalària.

Presenta: Verònica Violant

Facultat d’Educació. Universitat de Barcelona

12.30-14.00 Taula rodona: “Xarxa educativa”. Visió des de l’escola, les 

associacions i la família”

Rosana Moyano. Equip Atenció Directa AACIC-Associació de 

Cardiopaties Congènites. 

Una mestra d’Escola.

Un usuari.

Presenta: Núria Roca

Campus Docent Sant Joan de Déu 


