Gestió de respostes a emergències humanitàries 2021-2022
Durada: del 15 de novembre al 17 de desembre de 2021.
Modalitat: Semi presencial. No hi ha horari excepte pel taller i per la taula rodona.
El curs consisteix en:
- Píndoles: Visualitzar, quan i on vulgueu, les píndoles formatives d’uns 15 i 20 minuts de
durada. Del 15 de novembre al 2 de desembre de 2021.
- Taller (assistència voluntària): Taller sobre vacunació en epidèmies, Dia: 23 de
novembre de 2021 (de 10h a 13h.) ANUL·LAT!
- Taula rodona (CANVI!!): Assistència obligatòria a la taula rodona en directe
Dia: 2 de desembre de 2021 de 16h a 18h.
Lloc: En línia (finalment NO es farà en modalitat presencial)
- Tasques: Entrega d’una o diverses tasques (segons correspongui) de les que us
n'informarem a l’inici del curs. Data límit d’entrega: 17 de desembre.
- Avaluació: Respondre l’avaluació final del curs per valorar-ne els aspectes positius, els
millorables o si ha acomplert les vostres expectatives. Data límit: 27 de desembre.
Recordeu: Per tal que us puguem validar el curs, heu de visualitzar totes les píndoles, connectar-vos
el dia de la taula rodona, fer les tasques que us encomanem i respondre l’avaluació final del curs.

Descripció del curs: Quan un país és colpejat per la guerra, la violència, la inestabilitat
social o per catàstrofes naturals, és fonamental articular una bona resposta humanitària per
intentar cobrir les necessitats més urgents. En aquest curs descobriràs com s’organitzen les
campanyes de vacunació, com es treballa en situacions d’epidèmies, o les estratègies de
resposta de malnutrició aguda. Està adreaçat a futurs professionals de diferents disciplines
que considerin l´acció humanitària com una possible orientació laboral i/o que tinguin interès
en la tasca que desenvolupen les ONG i organitzacions dedicades a l’ajuda i resposta en
emergències humanitàries. Es tractaran qüestions de coordinació, logística, seguretat,
aspectes sanitaris, així com s’identifiquen emergències, indicadors i diferents tipus de
resposta.
El curs combina explicacions teòriques, treballs individuals i en grup, debats i gamificació.
Coordinador del curs: Núria Pagès
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Píndola

Títol

Ponent

0

Un cop d’ull a la UCS i al voluntariat
UdG

Sílvia Lloveras, Cap de la Unitat de
Compromís Social de la UdG i Gemma
Ros, responsable de Cooperació i
Voluntariat de la Unitat de Compromís
Social de la UdG

1

Les prioritats – introducció a
emergències

Marc Salvadó i Vallmajó, soci i
treballador
de
La
Cooperativa
Humanitària i enginyer tècnic - MBA i
President de la Cooperativa

2

Les prioritats – explicació de les
prioritats

Marc Salvadó i Vallmajó

3

Introducció a l’epidemiologia indicadors

Marc Salvadó i Vallmajó

4

Investigació d’una epidèmia

Marc Salvadó i Vallmajó

5

Introducció a la logística en el món
humanitari

Núria Pagès Feliu, sòcia i treballadora
de La Cooperativa Humanitària i
enginyer tècnic

6

Logística en emergències: WASH

Núria Pagès Feliu

7

Logística en emergències - Logística
operacional

Núria Pagès Feliu

8

Vacunació en emergències

Núria Pagès Feliu
Nines Lima Parra, formadora i
consultora especialitzada en malalties
tropicals, sòcia i treballadora de La
Cooperativa Humanitària i metge de
Família i experta en malalties tropicals

9

Malalties Epidèmiques (preventiu)

10

Malalties epidèmiques (curatiu)

Nines Lima Parra

11

Causes de la desnutrició, tipus i
avaluació de l'estat nutricional d'una
població

Núria Salse Ubach, formadora i
consultora especialitzada en nutrició,
sòcia i treballadora de La Cooperativa
Humanitària
i
Diplomada
en
infermeria i experta en malnutrició
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12

Estratègies Nutricionals en situacions
d'emergència

Núria Salse Ubach

13

Reptes dins el món humanitari

Marc Salvadó i Vallmajó

14

Desastre naturals. Com ens
organitzem?

Núria Pagès Feliu

15

Explicació de l'exercici: Introducció al
context: Tamarindia - Marocena

Núria Pagès Feliu

16

02/12/21
a les 16 h

Restitució de l'exercici. Vídeo de
resposta de la píndola de l'exercici 15.
Un cop s’hagi tancat el curs i entregat
els treballs, aquí explicarem les
respostes

Núria Pagès Feliu

Taula rodona en línia (finalment NO es farà en modalitat presencial)

TALLER
23/11/2021
(assistència
voluntària)

Taller sobre vacunació en epidèmies
Lloc a determinar
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