
Dirigit a diplomats, llicenciats i altres professionals 
interessats relacionats amb l’àmbit de la salut 

Barcelona, abril-juny de 2013 

ORGANITZACIÓ 
Escola Superior d’Infermeria del Mar (ESIM)- Campus Universitari Mar 
C/ Doctor Aiguader, 80 3ª planta, 08003 Barcelona 
Tel. 932483932 / 33   Fax 932483934 
einfermeria@parcdesalutmar.cat   
www.parcdesalutmar.cat/euimar 
facebook: grups/esi del mar 

CALENDARI I HORARI 
Data d’inici del curs: 11 d’abril de 2013 
Data de finalització del curs: 27 de juny de 2013 
Horari: Dilluns, de 14:30 a 20 hores, i dijous, de 8:30 a 14 hores, amb un 
total de 12 dies. 
Lloc de realització: Escola Superior d’Infermeria del Mar. Campus Uni-
versitari Mar. 
Idioma: català i castellà 

INSCRIPCIÓ 
Més informació i matrícula a través de la pàgina web de l’ESIM  
(http://www.parcdesalutmar.cat/euimar/postgrau1.html) 
Aquest curs té un cost de 940€ que s’haurà d’abonar integrament en el 
moment de la matrícula. El personal del Parc de Salut i dels centres 
col·laboradors de pràctiques rebrà un 10% de descompte. 
 

10 ECTS 

Curs avalat per 



DIRECCIÓ I COORDINACIÓ  
♦ Marta López Rodrigo (Directora acadèmica). Diplomada en Infermeria. 

Màster en Lideratge i Gestió d’Infermeria. Llicenciada en Psicologia. 

♦ Juan Leyva Moral (Coordinador acadèmic). Diplomat en Infermeria. Màster 

in Science (Nursing). Doctor en Infermeria. 
       Professors titulars de l’Escola Superior d’Infermeria del Mar. 

PROFESSORAT  
♦ Carmen Alegre López. Llicenciada en Psicologia. Màster en Psicologia i 

Psicoteràpia. 

♦ Gemma Cardó Vila. Infermera especialista en Salut Mental. Llicenciada en 

Antropologia Social i Cultural. 

♦ Sara Daví Fernández. Advocada. Mediadora.  

♦ Paloma Garcimartín Cerezo. Diplomada en Infermeria. Màster en 

Lideratge i Gestió d’Infermeria. Llicenciada en Antropologia Social i 
Cultural. 

♦ Monia Presta. Llicenciada en Psicologia. Màster en Teatreteràpia. 

♦ Mercè Serra Galceran. Diplomada en Infermeria. Màster en Bioètica i Dret. 

Llicenciada en Antropologia Social i Cultural. 

♦ Isabel Sierra Navarro. Doctora en Psicologia i coach estratègica. 

♦ Alejandra Vilapriñó Couriter. Diplomada en Infermeria. Màster en 

Mediació i resolució de conflictes en organitzacions Sanitàries. 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS 
En el marc de les relacions interpersonals i vinculat als canvis organitzatius, amb 
freqüència en les institucions sanitàries es generen conflictes on, en ocasions,  
els professionals no disposen d’estratègies per gestionar-los. 

Objectiu: Capacitar als participants en l’adquisició de competències en habilitats 
mediadores per al maneig de conflictes des d’una perspectiva preventiva i 
d’intervenció. 

METODOLOGIA 
El postgrau s’estructura en dos plantejaments complementaris. El primer parteix 
de l’experiència dels participants per arribar a la comprensió dels conceptes més 
abstractes (mòduls I, II i III). 
El segon, s’estructura en forma de taller pràctic per l’adquisició d’habilitats 
mediadores útils i imprescindibles en la gestió de conflictos. L’aprenentatge es 
realitzarà a partir de situacions reals aportades pels participants (mòdul IV). 

CONTINGUTS ACADÈMICS  
Mòdul I: La prevenció de conflictes en les organitzacions de salut  

♦ Gènesis del conflicte i habilitats relacionades. La comunicació assertiva com 

a competència emocional.  
Mòdul II: Desenvolupament del conflicte  

♦ La detecció de conflictes i les seves fonts. El conflicte en la pràctica 

assistencial.  
Mòdul III: Estratègies individuals i organitzacionals per a la prevenció i el maneig 
del conflicte  

♦ La formació continuada com a estratègia individual i organitzacional per a la 

gestió de conflictes. 

♦ La competència cultural, un model de prevenció i resolució de conflictes en 

un context multicultural. 

♦ L’eneagrama, un viatge a l’auto-descobriment. 

♦ El coaching com a eina potencial de transformació individual i de 

l’organització. 

♦ La teatreteràpia com a eina personal i grupal per a la reflexió sobre els 

comportaments potencials generadors de conflictes. 

♦ El silenci organitzacional com a element afavoridor en l’aparició de conflictes 

en les institucions sanitàries. 

♦ La resolució/transformació de conflictes en les institucions sanitàries. 

    Mòdul IV: Taller pràctic 

♦ Les habilitats Mediadores, instrument per a la prevenció, intervenció i 

sostenibilitat de les Cultures de Pau. 

ADMISSIÓ  
♦ Professionals de l’equip de salut (llicenciat/ada o diplomat/ada) que 

treballen en qualsevol àmbit de la salut. 

♦ Professionals interessats en el tema, encara que no posseeixin la titulació 

universitària requerida, que treballen en qualsevol àmbit de la salut. 

AVALUACIÓ 
Per l’obtenció del títol de Postgrau en Gestió de Conflictes en Organitzacions 
Sanitàries es demana:  

♦ Participació activa 

♦ Assistència a un 80% del total de les sessions lectives 

♦ Elaboració dels treballs proposats durant el curs 


