
   

* L’horari de la simulació es confirmarà al finalitzar el procediment d’inscripció. 

ENFOCAMENT PSICOSOCIAL DEL 
DOLOR CRÒNIC/PERSISTENT I 

HABILITATS COMUNICATIVES  
 
 

 

 

 
PRESENTACIÓ  

El dolor crònic no és només un esdeveniment biològic, sinó que es tracta d'un fenomen de gran complexitat, transversal 
a les diferents dimensions de la persona: biològica, psicològica i social. 

Sovint, els professionals de la sanitat, i entre ells els fisioterapeutes, presenten una mancança en quant a eines per 
identificar, analitzar, acompanyar i ajudar la persona afectada de dolor crònic, en totes aquestes dimensions que 
vulneren, no només el seu organisme, sinó la seva relació amb si mateixos i amb els altres, en definitiva, la seva 
existència. 

D’altra banda, en aquesta formació s’utilitza la simulació clínica atès que ens proporciona un nou mètode 
d'aprenentatge i entrenament, en la qual s'entrellacen coneixements, habilitats tècniques i no tècniques. Actualment 
s'està integrant en la formació del personal sanitari a les universitats, però també s'està utilitzant en els centres 
sanitaris com a eina de formació especialitzada i de reciclatge del personal. 

Com a eina formativa, la simulació clínica complementa i enriqueix el procés d'aprenentatge dels participants, 
permetent la consolidació dels coneixements, habilitats i actituds adquirides durant la formació de postgrau. 

Per tant, l'ús d'aquesta metodologia d'aprenentatge experiencial ajudarà els participants a enfrontar-se a situacions 
reals i potenciarà el seu procés d'aprenentatge mitjançant la reflexió i anàlisi crítica que es deriva durant el debriefing, 
permetent una major transferència dels coneixements en la seva pràctica clínica diària. 

  

OBJECTIUS 

• Aprofundir en l’ esfera psicològica i social de la persona que pateix dolor crònic 
• Consolidar l'aplicació clínica del model Biopsicosocial en la pràctica de fisioteràpia. 
• Adquirir les capacitats comunicatives necessàries per obtenir una bona aliança terapèutica  
• Fomentar l'adherència al tractament del pacient 
• Promoure en el pacient el qüestionament dels pensaments, creences i actituds maladaptatives associades al seu 

dolor 
 

 

Adreçat a: Fisioterapeutes col·legiats 

Durada: 10 hores lectives 

Preu: 70€ 

Calendari: 18 i 19 de setembre de 2021 

Horari:  

• Bloc teòric: dissabte de 9.00 h a 14.15 h  
• Bloc simulació*: dissabte de 15.30 h a 20.45 h 

o diumenge de 9.00 h a 14.15 h 

Lloc realització: seu del Col·legi, C/Segle XX, 78, 
08032 Barcelona 

DOCENTS 
 
Carme Campoy: fisioterapeuta i llicenciada en 
antropologia social i cultural. Vicedegana del campus 
d’Igualada, Facultat d’infermeria i fisioteràpia. 
 
Mayte Serrat: fisioterapeuta i psicòloga. Docent grau 
psicologia UAB, fisioterapeuta de la Vall d’Hebron. 
 
Aymar Orio: fisioterapeuta. Màster universitari 
Psiconeuroimmunologia clínica evidència científica. 
Docent del grau de Fisioteràpia de la UdL. 



 
 
  

 

Avaluació del curs: Es realitzarà una avaluació continuada del curs que contemplarà l’assistència i la participació de l’alumne. 
Cal assistir al 100% de les hores per obtenir el certificat del curs. 

TEMARI 

BLOC 1: ENFOCAMENT PSICOSOCIAL DEL DOLOR CRÒNIC  
• Dimensió psicològica del dolor crònic 
• Bases de la teràpia cognitivoconductual 
• Dimensió social del dolor crònic 
• Abordatge antropològic del dolor crònic 
• Interculturalitat i dolor crònic 
• Medicina basada en la narrativa i dolor crònic 
• Dolor crònic: àmbit sanitari com a camp de batalla 
• Entorn familiar 
 
BLOC 2: HABILITATS COMUNICATIVES  
 
• Importància de la comunicació clínica en el dolor crònic: esfera psicosocial del dolor crònic 
• Iatrogènesi comunicativa: efecte placebo & efecte nocebo 
• Millora de l'adherència al tractament: importància del vincle terapeuta-pacient 
• Comunicació verbal i no verbal: escolta activa / empatia / motivació / presa de decisions compartida 
 
BLOC 3: SIMULACIÓ CLÍNICA, MODALITAT VIRTUAL. HABILITATS COMUNICATIVES APLICADES A LA PEDAGOGIA DEL 
DOLOR 
 
• Presentació de l'activitat i dinàmica de treball 
• Visualització i anàlisi de casos clínics simulats (objectius del cas, prebriefing, escenari, debriefing) 
• Conclusions i valoració de l'activitat 


