
DIRIGIT

• Centres hospitalaris:

D’atenció somàtica, salut mental, soci 

sanitaris, etc.

• Centres residencials:

Residències de tercera edat, 

discapacitats, d’atenció a les 

persones en situació de dependència, 

etc.

• Centres d’acollida.

• Serveis d’atenció domiciliària.

• Tots aquells centres que treballin 

orientats a l’eliminació de les 

subjeccions mecàniques.

OBJECTIU

Desenvolupar una atenció centrada en 

la persona i sense ús de mesures 

restrictives (eliminació de les 

subjeccions en les persones ateses).

OBJECTIUS ESPECÍFICS

• Sensibilitzar als professionals sobre 

un model d’atenció que respecti els 

drets de les persones.

• Formar en les línies bàsiques del 

model Libera-Care: pilars 

fonamentals i principals eines 

metodològiques.

• Capacitar als alumnes en l’ús de la 

norma Libera-Care.

TIPUS

Presencial

Pràctic 

CONTINGUT

Coneixement de la norma 

Libera-Care.

• Model d’atenció centrat 

en la persona.

• Model d’atenció 

alternatiu a l’actual.

• Proporcionar eines que 

proposa la norma Libera-

Care.

• Implantació de la norma: 

avantatges i dificultats.

EQUIP DOCENT

Esther Trimiño Utrilla. .

En virtud del que dispone la Ley 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, les informamos que sus datos

personales quedarán incorporados y serán tratados en el fichero responsabilidad de Parc Sanitari Sant Joan de Déu con el

fin de promoción y otros relacionados con el acto. El envío de la inscripción implica la autorización a Parc Sanitari Sant

Joan de Déu para utilizar con la finalidad mencionada. Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y

oposición a nuestras oficinas situadas a C/ Camí Vell de la Colònia, 25, 08830 Sant Boi de Llobregat. Parc Sanitari Sant

Joan de Déu se reserva el derecho de utilización de las imágenes grabadas durante el acto en sus plataformas de

difusión.

Programa horaris

Curs d’introducció al Programa LIBERA - CARE

PROGRAMA COMPLET

26 D’ABRIL DEL 2018

Mòdul 1: La norma Libera-Care.

8:30-10:30 Introducció:

• Orígens de la norma Libera-Care.

• Què és la Fundació de Cures Dignes?.

• Què és la norma Libera-Care?.

• Quin és l’objectiu principal de la norma Libera-Care?.

10:30-11:00 Descans cafè.

11:00-14:00 Eines de la norma Libera-Care (visió general).

27 D’ABRIL DEL 2018

Mòdul 2: Com s’implanta la norma Libera-Care en un centre.

8:30-10:30 Fases d’implantació:

• Sensibilització.

• Diagnòstic.

• Formació.

• Assessorament.

• Acreditació.

10:30-11:00 Descans cafè.

11:00-14:00 Possibles dificultats en la implantació.

Avantatges treballant amb la norma Libera-Care.



PREU

60 €

INSCRIPCIONS I PAGAMENT

Per a inscripcions: faci clic aquí

Més informació: www.pssjd.org

Introducció al Programa 

LIBERA - CARE

Dr. Antoni Pujadas, 42

Sant Boi de Llobregat

Tel.: 936 406 350

unidaddocente@pssjd.org

EL SECRET ESTÀ A LA TEVA MIRADA

26 i 27 d’abril 2018

LLOC

Unitat de Formació i Docència

Aula 4 - Edifici Dr. Pujadas

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Dr. Antoni Pujadas, 42

Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Com arribar

DATES

26 i 27 d’abril 2018

HORARI

De 09:00 a 14:00 hores

Es lliurarà certificat d'aprofitament

Per a més informació pot fer-ho a través del correu electrònic:  

unidaddocente@pssjd.org

https://inscripcions.pssjd.org:442/aplic/Master_Cursos/Paginas/Inscripcion.aspx?curso=17C003
https://www.google.es/maps/place/Carrer+del+Doctor+Antoni+Pujadas,+42,+08830+Sant+Boi+de+Llobregat,+Barcelona/@41.3504593,2.035606,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a49b8f71688305:0x312b4c8e15fefce!8m2!3d41.3504553!4d2.0377947

