
A qui s’adreça:

Persones que realitzen voluntariat en l’àmbit de l’atenció a malalts

oncològics.

Què aprendràs en aquest curs

 Aproximació al conjunt del col·lectiu que treballa en l’àmbit onco-

lògic.

 Coneixements sobre les dimensions que entren en joc en conviu-

re amb el càncer,

 Eines i recursos per emmarcar correctament la teva actuació 

voluntària amb malalts oncològics.

Acreditació

Curs reconegut pel Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya. Per 

tenir dret al títol s’ha d’assistir a un mínim del 80% del curs.

Docents

Dr. Jordi Rubio, responsable de l’ àrea de Tumors de Cap i Coll, Tu-

mors de Pell i Sarcomes. Institut Català d'Oncologia de Girona. Hos-

pital Josep Trueta

Dra. Sònia Fuentes, psicooncòloga de l’ICO Hospital Ger-mans Trias i 

Pujol de Badalona

Joan Carles Trallero, metge especialista en cures pal·liatives i presi-

dent de la Fundació Paliaclínic.

Irene Costa, psicopedagoga i coordinadora de voluntariat d’AFANOC

Continguts

Bloc 1: El càncer, i el malalt de càncer - 20 d’ abril

 La malaltia oncològica. Docent: Dr. Jordi Rubio

 Viure amb el càncer. Docent: Dra. Sònia Fuentes

Bloc 2: El fet voluntari - 22 d’abril

Docent: Irene Costa

 El voluntari en el món de l’ oncologia

 L’acompanyament al malalt

 Preservar la qualitat de l’acció voluntària

Bloc 3: La relació interpersonal- 28 d’abril

Docent: Joan Carles Trallero

 Impacte emocional i cura del voluntari

 Gestió de les emocions en acompanyaments a malalts de llarga 

durada

 La fase terminal: eines pels voluntaris

Dates: 20, 22 i 28 d’abril

Horari: 16 a 20h 

Format: Virtual

Preu*: 15€ entitats membres FCVS o FECEC/ 25€ Altres

Amb el suport

Termini d’inscripció: 14 d’abril. Places limitades.

Més informació:

formació@voluntaris.cat /federacio@juntscontraelcancer.cat

Organitza

*Aquest curs està subvencionat pel Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i ’limport de les matrícula representa només un 15% del cost total del curs.
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