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INTRODUCCIÓ  

 

Benvinguts al curs sobre el procés de la mort. Aquest és un curs que ha estat  el.laborat i dissenyat 

conjuntament entre l’Institut Bonanova i el grup Serveis Funeraris de Barcelona/grupo Mémora. Es tracta 

dons d’un format de col·laboració entre l’Escola i un grup empresarial amb la voluntat de oferir continguts 

formatius en els que el Grupo Mémora té un coneixement reconegut. 

El curs està dissenyat per oferir una visió pràctica d’aquells components que els professionals del serveis 

personals, cal que tinguin; Un coneixement bàsic, però suficient per poder donar suport en els moments 

inicials a la família o al nucli de referència del difunt. 

És la primera edició que desenvolupem i per això  li agrairem especialment la seva participació crítica tant 

en els espais de participació previstos, com en els diferents qüestionaris que li proposarem al llarg del 

curs.  

L’informem que disposarà d’un accés a un espai virtual en el que tindrà disponibles els continguts de totes 

les sessions i el contacte amb els docents i coordinadors al llarg de tot el curs i posteriorment, segons els 

formats que li comunicarem oportunament. 

Les sessions seran gravades amb veu,  pel que li demanarem la corresponents autorització seguint els 

protocols escollits. 

Desitgem que la seva participació li sigui profitosa i en definitiva l’ajudi a millorar les seves competències 

professionals. 

 

PRESENTACIÓ  

 

En el moment en que es produeix una defunció, es presenta, sigui o no aquesta mort prevista, una situació 

en la que es combinen un seguit de incerteses i una cascada de sentiments que van des de els que 

composen el dol inicials, fins, tot seguit, de desconeixement del què cal fer. 

Probablement algunes de les incerteses i de la cascada de sentiments que es generen, poden esser objecte 

d’ajut de part de professionals, que sense ser experts en la gestió psicològica ni d’aquest procés, si que 

poden amb la seva intervenció discreta i professional, reduir l’ansietat en relació als procediments que 

tenen a veure amb els aspectes mes socials del dol. 

Tot sovint els professionals que son present en un primer moment posterior a la defunció o quant aquesta 

s’està produint, no tenen experiència en aquestes situacions i fins i tot es poden sentir pertorbats per la 

intensitat emocional de la situació. 
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Es tracta doncs de proveir a aquest professional de primera línia, de coneixements bàsics que permeten 

gestionar aquests moments inicials amb professionalitat, oferint un cert ordre en la gestió de la situació i, 

com  a conseqüència d’això, facilitar el primer moment d´abordatge de dol. 

 

 

OBJECTIUS DEL CURS 

 

• Obtenir informació bàsica sobre els procediments socials que cal posar en marxa en el moment 
immediatament a la defunció 

• Conèixer els processos que els serveis funeraris de Barcelona tenen disponibles per la família i 
l’entorn mes proper de relació del difunt 

• Donar eines de suport emocional inicial que facilitin un primer abordatge de dol i identificar 
possibles alarmes que puguin fer pensar en un dol complicat 

• Conèixer les actituds que s’activen en aquestes situacions 
 

 

CONTINGUTS DEL CURS 

 

1. Els components de la professionalitat 

2. Procés final de la vida. Tràmits. Aspectes legals. 

3. Procés final de la vida. La voluntat expressada o no del difunt 

4. Procés final de la vida. Rituals i creences 

5. Procés final de la vida.. Referències bàsiques. Professionals, Afectats, institucions 

6. Pompes Fúnebres. Causes de la mort. Les morts estigmatitzades 

7. Pompes Fúnebres. La mort dels infants i la mort en els infants 

8. Pompes Fúnebres. Donació del cos  donació d’òrgans 

9. Pompes Fúnebres. Preparació del cadàver i tanatopràxia 

10. Pompes Fúnebres. Exposició i vetlla 

11. Enterrament i dol. Enterrament i incineració 

12. Enterrament i dol. Desprès de l´enterrament 

13. Enterrament i dol. La gestió del dol 

14. Enterrament i dol. La gestió del record 

15. Cloenda. Models de bones pràctiques. 
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PERFIL DELS ALUMNES  

 

Personal sanitari i sociosanitari en atur o que treballin en serveis de cures pal.liatives , centres 

sociosantaris  i atenció domiciliària que vulguin ampliar coneixements envers la mort i els seus tòpics 

COORDINADORA 

 

Maria José Jiménez Cuadra. Coordinadora de Formació Professional per a l´Ocupació. Institut Bonanova 

 

METODOLOGIA. 

 

Les 15 sessions tindran una durada de dues hores seguint el següent esquema: 

1. Exposició d’un cas pràctic. 30 minuts.  

2. Posicionament inicial dels participants. 30 minuts 

3. Estructura de la intervenció en base a l´anterior.45 minuts 

4. Conclusions i finalització de la sessió 15 minuts 

 

 

CALENDARI 

 

06/11/2012  De 15.30h a 19.30h   

  

  

  

  

1. Els components de la professionalitat.  

a.    El coneixement  

b.    Les competències 

c.     Les habilitats. 

Marian Chavarría. Directora Institut 

Bonanova 

Maria Moreno. Llicenciada en 

Psicologia 

  

  

  

  

2.    Procés final de la vida. Tràmits. Aspectes 

legals.  

Julian Muro. Llicenciat en Dret 

Carmen Beltrán. Diplomada en 

Infermeria 
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08/11/2012  De 15.30h a 19.30h   

  

3.    Procés final de la vida. La voluntat 

expressada o no del difunt 

Francesc Rillo.Diplomat en relacions 

públiques 

  4.    Procés final de la vida. Rituals i creences Cosme Díez. Llicenciat en Ingeneria 

  

13/11/2012  De 15.30h a 19.30h   

  

5.    Procés final de la vida. Referències 

bàsiques. Professionals, Afectats, Institucions 

Josep París Diplomat en Infermeria 

  

6.    Pompes Fúnebres. Causes de la mort. Les 

morts estigmatitzades 

Francesc Ramos. Llicenciat en 

Medicina 

  

15/11/2012  De 15.30h a 19.30h   

  

7.    Pompes Fúnebres. La mort dels infants i la 

mort en els infants 

Josep Cruz. Expert en voluntariat per 

la AFANOC 

  

8.    Pompes Fúnebres. Donació del cos i 

Donació d’òrgans 

Mario Comes llicenciat en Ciencies 

Económiques 

  

20/11/2012  De 15.30h a 19.30h   

  

9.    Pompes Fúnebres. Preparació del cadàver i 

Tanatopràxia 

Jordi Fernández. Diplomat en 

Tanatopraxia 

 

22/11/2012  De 15.30h a 19.30h   

  

10. Pompes Fúnebres. Exposició i vetlla Josep Maria Cairó. FP2 Electrònica. 

Càlcul mercantil i comptabilitat 

  

11. Pompes Fúnebres. Enterrament i 

incineració 

 

Claude Poulillo. MBA 
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27/11/2012  De 15.30h a 19.30h   

  

12. Enterrament i dol. Desprès de 

l’enterrament 

Nuria Soler. Llicenciada en Psicologia 

  

13. Enterrament i dol. La gestió del dol. 

Catàstrofes i emergències 

Josep París. Diplomat en Infermeria 

  

28/11/2012  De 15.30h a 17.30h   

  

14. Enterrament i dol. La gestió del record. El 

servei desprès del servei 

Fernando Sánchez:MBA es Serveis 

Funeraris 

 

15. Models de Bones Pràctiques.  

 

Eduard Vidal. Llicenciat en dret. 

Joan Berenguer. Llicenciat en 
Medicina 

 

  Cloenda. Conclusions i identificació de millores Marian Chavarria. Francesc Ramos 

 

 

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ 

 

L´alumne haurà de superar  una prova avaluativa tipus test de 10 preguntes de resposta oberta que es 

realitzarà l’últim dia de curs. Es imprescindible superar la prova amb un 70% de  preguntes encertades 

Assistència mínima obligatòria del 80% 

Pendent d’acreditació pel consell de formació continuada de les professions sanitàries 

 

ENTITATS COL·LABORADORES 

 

Serveis Funeraris de Barcelona. Grupo Mémora 

 


