
Dates: 11 i 12 de maig  Horari: 11/05– 9:30 a 13:30h i de 15 a 19:30h; 12/05 - 9 a 14h 
  

Lloc: Girona—Oncolliga Girona (C. Illa de Fuerteventura, 10) 
 

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

Què aprendràs en aquest curs 

 

 Contactar amb les emocions que es generen en l’execució de la tasca 
voluntària 

 Reflexionar sobre les pròpies accions, les seves causes i  
conseqüències. 

 Generar recursos mitjançant el coneixement de la comunicació no 
verbal 

 Coneixements sobre els tractaments oncològics 

Continguts 
 

11 de maig 

Bloc 1: Habilitats comunicatives. Docent: Laura Fernandez 

 

 Importància de la comunicació no verbal 

 Tècniques de comunicació en l’àmbit de les habilitats (sentit de l’humor, positivisme, vitali-
tat,...) 

 L’expressió de les emocions i la resolució de conflictes 

 L’escolta activa (actituds i creació del context) 
 
12 de maig 
Bloc 2: La malaltia. Docents Dr. Jordi Rubió (9:30 a 11:30h) i Sònia Fuentes (12 a 14h) 
 
Els tractaments oncològics centrats sobretot en els darrers avenços de la malaltia, des d’una pers-
pectiva divulgativa i entenedora que pot ajudar al voluntari a comprendre millor el context del 
propi malalt. Incorporar també la dimensió emocional i comprendre com es viu amb càncer  

A qui s’adreça 
 

Curs adreçat a voluntaris que ja tenen experiència desenvolupant la seva actuació en el camp de la oncologia i de l’acompanyament a malalts  oncològics. 

Docents 

 

Laura Fernandez, psicopedagoga i coordinadora de voluntariat de  
Sant Joan de Déu 
Dr. Jordi Rubió Casadevall, Responsable àrea de Tumors de Cap i Coll,  
Tumors de Pell i Sarcomes. Servei Oncologia Mèdica. Institut Català d'Oncolo-
gia de Girona. Hospital Josep Trueta 
Sònia Fuentes, psicooncòloga de l’ICO Hospital Germans Trias i Pujol de  
Badalona 

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. 

Termini d’inscripció: 4 de maig. Places limitades. 
Més informació:  

formació@voluntaris.cat / federacio@juntscontraelcancer.cat / 
933141900 (horari de 10 a 14h) 

Organitza 

Amb el suport 

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

https://goo.gl/forms/4ITNQlnbqY8BgDil1

