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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:
Dra. Lorena Molina Raya. Directora del Campus Docent 
Sant Joan de Déu.

9.15-10.45 Conferència: “Suports educatius adreçats a l’alumnat en 
situació de malaltia i convalescent. Bases des de la Pedagogia
Hospitalària com a eina inclusiva”
Dra. Verónica Violant Holz. Professora titular Facultat 
d’Educació. Universitat de Barcelona.

10.45-11.30 Descans

11.30-12.30 Conferència: “Biologia molecular de la nutrició i l’aprenentatge 
en edat infantil i en un context de malaltia” 
Dr. Manuel J Rodríguez Allué. Professor agregat. Institut de        
Neurociències. Facultat de Medicina i Ciències de la Salud. 
Universitat de Barcelona. Presenta: Dra. Verónica Violant Holz.

12.30-14.30 Disseny d’un conte com a procés d’aprenentatge amb infants 
hospitalitzats. Dra. Verónica Violant Holz professora titular de la
UB.


