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I Jornada sanitària  

de l’Institut  

Moisès Broggi 

Dijous, 28 de febrer de 2013 

Butlleta d’inscripció Inscripció 

Formalització 

Cal retornar la butlleta d’inscripció 

juntament amb el comprovant de 
l’ingrés a la consergeria del centre 

per correu postal (Sant Quintí, 32-

50, 08042 Barcelona), per fax 

(934563285) o per correu electrò-

nic (jornadabroggi@gmail.com). 

Places limitades 

 

 

 

 

 

Organització 

 Termini d’inscripcions  

Fins a l’18 de gener per a pòsters i co-

municacions i fins a arribar al límit de 
l’aforament per a l’assistència. 

 Import de la inscripció  

 15 € 

 Places limitades 

 Modalitat de pagament 

 Per ingrés bancari a Catalunya Caixa  

 c/c 2013-0124-82-0200730774 

Concepte: Jornada sanitària 

Codi: Jornada Sanitària I.Broggi 



   12.15  Ponència 2 

          “L’equip d’infermeria en 
l’acompanyament al dol” 

 

Sra. Sandra Pérez Del Arco, 
auxiliar d’infermeria de l’ICO. 

 

TARDA 

15.30  Comunicació 1 

16.15  Comunicació 2 

17.00  Comunicació 3 

17.45  Acte de cloenda 

 Introducció 

Des de l’Institut Moisès Broggi estem 

compromesos a proporcionar a 

l’alumnat les competències necessàri-

es per poder desenvolupar-se acadè-

micament  i professional.  

L’objectiu de la jornada és comple-

mentar la formació, tant de l’alumnat 

com dels professionals, tot fomentant 

l’esperit de formació continuada i la 

millora de la qualitat assistencial. 

Adreçat a professionals i estudiants 

d’auxiliar d’infermeria, DUE  i docents 

de tota Barcelona. 

Organitza  

Dept. Sanitària Ins. Moisès Broggi 

amb la col�laboració de: 

      * Fundació  BCN  FP 

      * Unió Consorci Formació 

Us convidem a presentar les vostres 

propostes de pòsters i comunicacions 

en relació amb: 

    * Acompanyament al dol 

    * Relacions d’equip DUE-TCAI 

 

 

 

 

 

LLOC:  Sala d’actes 

MATÍ 

9.00    Lliurament de documentació 

9.15    Inauguració 
A càrrec del Sr. J.M. Celorio, direc-
tor del centre, i d’altres convidats. 
 

9.45    Ponència inaugural 

             “El paper de l’auxiliar avui i les se-
ves necessitats de formació”  

Sr. Òscar Dalmau. Gerent Unió Consor-
ci Formació. 

 

10.45  Ponència 1 

             “Relacions d’equip TCAI-DUE” 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

Sra. Dolores Bayo Carbajo, infermera 
H. Dia oncologia. 

Sra. Montserrat Gómez Díaz, auxiliar 
hospitalització pal�liatius, geriatria i 
digestiu.  

Sra. Lluïsa Plademunt Mateu, auxiliar 
H.de dia polivalent.  

              

11.45  Pausa-cafè 
 

Programa 


