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FITXA D’ACTIVITAT – 1r semestre 2009-10 

(no omplir els espais ombrejats) 
NOM 

ACTIVITAT 
HOSPITAL D’OSSETS DE PELUIX 

 3 crèdits de lliure elecció TIPUS 
D’ACTIVITAT4 

Seminari/Taller 

Email 
d’informació per 

als estudiants 

 
hopbarcelona@gmail.com 

Adreçat a (si ès 
“generic” deixeu la 
columna en blanc) 

Estudiants 
ciències de la 

salut 
DATES 

IMPARTICIÓ 

ACTIVITAT
1
 

Formació 10, 11, 12 
Desembre 

Pràctica setmana del 14 al 
20 de Desembre 

Nº HORES 
ACTIVITAT 

 
30 h 

PREU 
ACTIVITAT 

 
25 euros 

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT 

 
INSCRIPCIÓ:  
 
A partir del 9 de novembre a les 10:00 h s’obrirà el període de matriculació a través de la pàgina 
web de l’AECS: www.aecs.org. A la dreta trobareu un espai on indica REGISTRE 
d’ACTIVITATS.  Si cliqueu s’obrirà el formulari d’inscripció. A partir d’aquí rebreu un e-mail amb 
el número de compte corrent, on heu de fer l’ingrés, un cop fet estareu oficialment inscrits al curs.  
 
Només s’ofereixen 60 places així que si no sou els primers s’enviarà un e-mail indicant-vos que 
esteu en llista d’espera. 
 
ACTIVITAT 
 
Objectius: 

• Fer perdre la por als infants en front als professionals sanitaris, apropant el món de la 
pediatria al món infantil. 

• Trencar amb possibles experiències viscudes  pels nens davant de les bates blanques o dins 
de l’ambient hospitalari, des de la didàctica del joc. 

• Familiaritzar als nens amb els instruments mèdics d’exploració bàsica. 
• L’objectiu dels tallers de nutrició i fisioteràpia és que hi hagi una interacció entre ells 

fomentant el treball en grup, disminuint els possibles complexes que existeixin en aquest 
grup d’edat.  

 
Programa: 
Consta de: 

• Formació dels estudiants (15h teòriques): les activitats formatives i la prova pilot es 
duran a terme a la facultat de medicina al campus Casanova. 

Dijous 10 Desembre de 16 - 20h : 
- 16 - 18h: Presentació 
- 18 - 18:30: Descans 
- 18:30-20h : Relació Pares de fills malalts i els metges.  

      Divendres 11 Desembre de 9 - 20h: 
- 9-11h: Pediatre 
- 11:30 -1 3:30h: Psicòloga infantil 
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- 13:30 – 14:30h: Lliure 
- 14:30 – 16:30h: Farmacèutic/Nutricionista 
- 17 – 20 h: Experiències prèvies a Reus i  a Lleida.  

     

• Pràctiques (15h pràctiques): 

- Dissabte 12 de Desembre: Preparació dels tallers i materials i realització de la prova 
pilot. 

- Activitats a centres educatius:  L’activitat va dirigida a nens de  1r i 2n curs de cicle 
inicial de primària d’aquests centres. Els estudiants es distribuiran en diferents grups 
de treball adaptant les diferents carreres sanitàries que estan cursant. La participació 
en el taller als centres educatius és obligatòria pel reconeixement dels crèdits.  

TALLER: 
 
L’hospital dels ossets de peluix estarà distribuït en una aula, o bé un espai adaptat, en el què es 
trobaran les diferents seccions (consulta mèdica, quiròfan, farmàcia, zona de fisioteràpia, zona de 
dietètica i nutrició, zona de radiografies). Inicialment el nen amb el seu osset de peluix es trobarà un 
estudiant de medicina vestit amb la bata blanca que donarà la benvinguda al pacient (osset de peluix) 
i al pare o ajudant del metge (nen). Es realitzarà l’anamnesi  de la malaltia, que el nen prèviament 
haurà inventat. Constarà d’una sèrie de preguntes guiades. Tot seguit es passarà a fer totes les 
exploracions no invasives que la malaltia necessiti, fins i tot radiografies i fer un diagnòstic final amb 
el que podrem donar un tractament no invasiu. En el cas de realitzar un tractament perllongat es farà 
alguna recepta que el nen haurà de recollir al marxar quan passi per la farmàcia. Es tractarà de 
medicaments o remeis no invasius i casolans com per exemple:  Lacasitos marrons com a laxants, 
iogurt natural per al mal de panxa, ossets de gominola com a antibiòtics. 

 

 
Responsable: Alumnes universitat de Barcelona i Dra. Penzo 

TIPUS 

D’AVALUACIÓ 
2
 

 Assitència i aprofitament.  

 

 

                                                           
 


