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Beques
Informació beques

Presentació
La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d'excepcionalitat en molts sectors econòmics, persistint la incertesa sobre la
plena capacitat de recuperació de l'ocupació i, fins i tot, del manteniment de l'ocupació en determinats sectors, fet que requereix un
desplegament continu de mesures extraordinàries de caràcter social i econòmic. Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases
reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per requalificar persones treballadores ocupades finançats amb
fons REACT EU.
De fet, partint de les dades de l'Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat, les xifres de la conjuntura socioeconòmica del
2020 i 2021 mostren les conseqüències de la paràlisi econòmica motivada per la Covid-19.
No obstant, les xifres d'ocupació i desocupació de 2021 s'han de relativitzar pel nombre d'Expedients de Regulació Temporal
d'Ocupació actius, la seva evolució futura, molt influenciada pel tancament d'activitats i les restriccions, influiran molt en l'evolució
de les xifres d'ocupació i desocupació i la formació és un factor clau pel desenvolupament d'aquestes competències que permetin un
increment de la productivitat.
La creixent importància de la formació al llarg de la vida, la creixent rotació en el mercat de treball així com la constant necessitat
d'adaptar-se als canvis en el desenvolupament de l'activitat professional estan fent que la formació al llarg de la vida sigui quelcom
vital per la millora de l'ocupabilitat i la competitivitat.

La Comissió Europea va plantejar la necessitat d'implementar mesures de recuperació i resiliència en els Fons Estructurals i
d'Inversió Europeus per fer front a l'impacte de la crisi de la COVID-19. Així, el 28 de desembre es va publicar el Reglament (UE)
2020/2221 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de desembre de 2020, pel qual es modifica el Reglament (UE) 1303/2013 en
matèria de recursos addicionals i s'implementen disposicions per tal de proporcionar assistència per facilitar la reparació de la crisi
en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar-se per a una recuperació verda, digital i
resilient de l'economia (REACT EU).
En aquest sentit, es preveu una actuació, mitjançant programes de formació per a la requalificació de persones treballadores
ocupades, que té com a objectiu la millora de l'ocupabilitat i la competitivitat, afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat
socioeconòmica, de manera que es reforci la viabilitat de les empreses. Aquesta actuació s'emmarca en l'estratègia de la Comissió
Europea d'adaptar les competències de les persones a les necessitats de la transformació digital, que els hi pot permetre propiciar la
transformació en el sector en el que treballa o facilitar la seva incorporació a un altre sector gràcies a les competències digitals. Per
altra banda, contribueix a la resiliència social i econòmica.
L'actuació contempla els programes de formació per a la requalificació professional de persones treballadores ocupades, que
incorporen accions formatives d'especialitats de l'oferta de formació no formal alineades amb els pilars dels REACT EU consistents
en la recuperació verda, digital i resilient de l'economia.
També hi podran accedir les persones treballadores desocupades inscrites en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. La
participació de les persones treballadores desocupades no pot superar el 30% del total de persones participants.

Objectius
Objectiu general
Adquirir el coneixement per tenir cura d´aquelles persones que han sofert un accident vascular cerebral.
Objectius específics
Oferir als i les participants coneixements bàsics de l'anatomia i la fisiologia de l'encèfal i de les seves patologies més comunes.
Millorar els coneixements per tenir cura de les persones que han sofert un accident vascular cerebral.
Dotar els professionals d'eines a l'hora d'atendre i realitzar les cures a les persones amb AVC i la seva família, per permetre una
major efectivitat en la intervenció infermera.

A qui s' adreça
a) Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en
l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de
formació professional per a l'ocupació.
b) Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els
períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o
persones treballadores acollides a la regulació d'ocupació en els seus períodes de suspensió d'ocupació.
c) Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte aliena incloses en el règim general
de la Seguretat Social durant els períodes d'inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònoms, el del mar i a aquelles
altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.
d) Les persones treballadores desocupades inscrites en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. La participació de les persones
treballadores desocupades no pot superar el 30% del total de persones participants.
Nota: la consideració de persona treballadora ocupada o desocupada ve determinada per la situació laboral en què es trobi a l'inici de
la formació.

Requisits d'admisió
Persones treballadores: Cal presentar la capçalera de l'última nòmina rebuda, o bé, el rebut de l'última quota d'autònoms.

Persones en situació d'atur: Cal estar inscrit/a al SOC i presentar el Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació
(DARDO).
Cal residir o treballar a Catalunya.

Pla d'estudis
Atenció infermera al pacient amb accidents vasculars
1. L’accident cervell vascular
1.1. Tipologies: isquèmia, hemorràgia
2. El perfil clínic de les persones que han sofert AVC
2.1. Atac isquèmic transitori
2.2. Dèficit neurològic isquèmic reversible
2.3. Ictus establert
2.4. Ictus progressiu o en evolució
3. Diagnòstics infermers
4. Introducció a la disfàgia
5. Atenció infermera
6. Mètodes de mobilització
7. Cas pràctic

Titulació
Certificat d'Aprofitament (haver superat la prova d'avaluació i complir un mínim del 75% d'assistència) o Certificat d'Assistència.

Sistema avaluació
- 75% d'assistència obligatòria.
- Superar una prova d'avaluació, examen o treball
- La puntuació final aconseguida s'expressarà en termes d'Apte/ No Apte.
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Máster en Neurorrehabilitació.
Doctora en Psicologia de la Salut i de l’esport per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Professora Associada del Grau de Fisioteràpia de la Universitat Autònoma de Barcelona de l’assignatura de geriatria.
Investigadora en diversos projectes de recerca relacionats amb l’ictus becats per la Generalitat de Cataluña i per la Fundació Marató
de TV3.
Publicacions en diverses revistes científiques indexades??

Verònica Hidalgo Benitez
Diplomada en infermeria per la UPF, amb màster en urgències hospitalàries a la UB i màster d'investigació en ciències de la
infermeria a la URV. De 2011 fins a l'actualitat exerceixo la meva pràctica assistencial a la unitat de neurologia i neurocirugia del
PSMar. A més, col·laboro amb el Pla Director de les Malalties Vasculars Cerebrals a l'oficina de seguiment dels pacients amb ictus.
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Diploma Universitari en Infermeria
Supervisora d’infermeria a l’Unitat 7B (neurologia - neurocirurgia)
Professora associada a de la Facultat d’Infermeria
?Jurat del Premi d’Investigació en Infermeria CODIG 2013, en qualitat de membre expert.?

Mercè Salvat Plana
Infermera, treballo com a tècnic al Pla Director de les malalties vasculars cerebrals des de 2009. Coordino els Audits clínics de
l’Ictus, l’oficina de seguiment de pacients a més de co-dirigir el curs anual d’Atenció d’Infermeria a les persones afectades per
l’ictus.

Joaquim Serena Leal
Neuròleg - Doctor en Medicina per la UAB
Director de la Unitat de Patologia Neurovascular - Hospital Univ. Dr. Josep Trueta
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Yolanda Silva Blas
Em mou la il·lusió pel que faig i les ganes de millorar la vida dels pacients amb ictus
Neuròloga, mare i dona del segle XXI. La meva recerca es dedica a les malalties vasculars cerebrals o ictus. Especialment al camp
de l'hemorràgia cerebral, on estudio el creixement de l'hemorràgia cerebral que és la principal causa del deteriorament neurològic i
mort dels pacients.

Jennifer Sugrañes Escribano
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2020-Actualitat. Supervisora d'infermeria unitat d'hospitalització Hospital Universitari Josep Trueta de Girona
2009-2019. DUI unitat hospitalització Hospital Universitari Josep Trueta
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Postgrau en gestió dels serveis Sanitaris
Grau en Psicologia
Màster en farmacoteràpia per infermeria
Diploma de postgrau atenció prehospitalària urgent
Diplomatura Universitària d'Infermeria

Maria Rosa Suñer Soler
Diplomada en Infermeria, Llicenciada en Antropologia Social i Cultural, i Doctora per la Universitat de Girona en Psicologia. Té la
titulació d’Infermera especialista en Unitats de Patologia Vascular Cerebral com a títol propi de la Universitat d’Alacant. Ha
treballat com infermera a l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona de l’Institut Català de la Salut, i com professora
associada al Departament d’Infermeria de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona. Ha estat professora col·laboradora a
temps complet al Departament d’Infermeria de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona

*La direcció es reserva el dret de modificar l'equip docent, si fos necessari, per garantir el nivell de qualitat i categoria professional.
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