Curs de Transculturalitat

OBJECTIUS
 Formació en habilitats, coneixements i actituds en relació amb els aspectes culturals, tant
del professional com dels pacients.
·

Ajudar el professional a reconèixer les diferents variables (culturals i altres) que intervenen
en la interacció amb usuaris de contextos culturals diferents del propi.

·

Com disminuir les barreres culturals dels serveis per fer-los més propers a les minories
culturals i/o ètniques.

·

Aplicació dels coneixements a través de casos pràctics aportats pels alumnes.

L’activitat presencial es realitza a la seu de l’Acadèmia de Can Caralleu 1 – 7 a Barcelona en el
següent horari:
Divendres de 16 a 20:00
Dissabte de 9 a 13:00
El curs s’inicia el mes de novembre de 2014 i finalitza el mes de desembre de 2014.
La capacitat màxima de cada mòdul és de 30 alumnes a fi de poder realitzar les pràctiques
previstes, amb una participació de l’alumnat que li permeti assolir els coneixements adquirits.
La inscripció estarà oberta des del 30 de maig al 20 d’octubre de 2014. El número mínim
d’alumnes per curs és de 20. En cas de no arribar al mínim, el curs quedarà cancel·lat.
Assolir el nivell de coneixements teòrics i pràctics impartits en el curs, representa l’obtenció
d’un diploma acreditatiu.

DIRIGIT A:
Estudiants de l’àrea de les Ciències de la Salut
Professionals de l’àrea de les Ciències de la Salut, acabats de graduar
Metges Residents
Professionals en general de l’àrea de les Ciències de la Salut
DIRECCIÓ ACADÈMICA:
Director del Curs:
Dr. en Medicina
Director del Departament de Formació de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la
Salut de Catalunya i de Balears. Fundació Acadèmia.
Coordinació:
Cristina Visiers
Llicenciada en Humanitats, Logoterapeuta.
DU en psiquiatria transcultural.
Docent en el Màster de Prosocialitat i Logoteràpia de la UAB.

PROGRAMA:

1. Conceptes bàsics: Cultura, transculturalitat, intraculturalitat, interculturalitat,
identitat cultural, contratransferència cultural.
Les paradoxes del treball en situació transcultural. Treballar amb persones de
contextos culturals diferents: Què hem de saber?
2. La migració. Context i especificitats. El país d’origen i el país receptor:
Primera, segona, tercera generació? Integració, marginació, separació,
assimilació?
Salut i migració. Símptomes, diagnòstics, idioms of distress. Salut mental.
3. Comunicació cultural. Estils de comunicació. Comunicació no verbal. Xoc
cultural? Treball de casos
Habilitats i actituds que faciliten el treball amb persones de contextos etnoculturals diversos.
Treball de casos: temps, situacions de crisi, emocions, normes i límits,
creences/espiritualitat/religió, jerarquia, rols de gènere, locus de control.
CALENDARI DEL CURS
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears C/ Major de Can Caralleu,
1-7 Barcelona
Sala de juntes
Novembre 2014:
Desembre 2014

Divendres 7 i 28, de 16 a 20:00 Dissabte 8 i 29, de 9 a 13:00
Divendres 12, de 16 a 20:00
Dissabte 13, de 9 a 13:00

Rebran un diploma acreditatiu aquells alumnes que hagin aprovat la prova de coneixements i
pràctiques realitzades i superat com a mínim l’assistència al 80% de les sessions.
PREU INSCRIPCIÓ:

Socis
de
AECS
Socis
de
Residents
Socis
de
Numeraris
Socis
de
Adjunts
No socis

l’Acadèmia

Inscripció
60 euros

l’Acadèmia

80 euros

l’Acadèmia

300 euros

l’Acadèmia

200 euros
600 euros

INFORMACIÓ INSCRIPCIÓ:
Cristina Rey
Secretaria Departament Formació de l’Acadèmia
Telèfon: 93 203 24 72
formacio@academia.cat
http://www.academia.cat/activitat?id_activitat=8054

