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Un any més, tens a les mans el programa de formació del curs acadèmic 2014-2015 que 
el Col·legi ha preparat. Per dissenyar-lo hem identificat les necessitats estratègiques de 
cada una de les àrees per poder oferir un contingut adaptat al dia a dia del sector. 

La ràpida evolució dels coneixements científics, l’aparició de noves alternatives de preven-
ció, diagnòstic i tractament terapèutic i els canvis importants en la relació farmacèutic-
pacient basats en la implantació de nous models d’interacció, requereixen un compromís 
dels professionals amb la formació pròpia. També els nous sistemes d’organització i de 
gestió sanitària comporten una constant adequació dels perfils laborals. Tots aquests as-
pectes els hem tingut presents a l’hora de definir els continguts i, en molts, hi trobareu 
apartats dedicats a la comunicació per donar eines al farmacèutic amb l’objectiu de satis-
fer les demandes dels nous “pacients informats”.

En el desenvolupament professional continuat tractem les competències no estrictament 
cientificotècniques, però també treballem les aptituds personals, socials i de gestió. I en 
aquest sentit, és imprescindible garantir que tots els coneixements i les competències 
potencialment assimilables són transferides a la pràctica diària. Hem de comprometre’ns 
amb la societat i ha d’existir un sistema d’incentivació, motivació i reconeixement tant a 
nivell professional com a institucional i social. 

Des del COFB, promovem l’acreditació de les activitats formatives amb la finalitat de ga-
rantir la qualitat de la formació que oferim. Garantir els estàndards adequats de formació 
en els professionals, és un requisit imprescindible per mantenir els nivells òptims de com-
petitivitat i eficiència en l’entorn de les empreses sanitàries. 

Continuem treballant per impulsar diferents programes de promoció de la salut mitjançant 
les oficines de farmàcia. Busquem aliances amb entitats en què identifiquem possibles lí-
nies de col·laboració aprofitant l’extensa xarxa d’oficines de farmàcia, l’entorn sanitari fa-
vorable que podem oferir i la capacitat de coneixements del farmacèutic. 

Una de les línies estratègiques que impulsa el Col·legi és identificar en quines àrees de 
promoció de la salut i prevenció de la malaltia podem ser competitius de manera que ens 
permeti arribar a acords amb entitats tant de l’àmbit privat com de l’administració. Aquest 
tipus de projecte representa una oportunitat col·lectiva de refermar-nos com a agents de 
salut i treballar en coordinació amb altres professionals sanitaris en benefici del pacient. 

Per altra banda, continuem impulsant l’aplicació de les TIC a les accions formatives, a 
través del portal de formació www.agorasanitaria.com en el qual els professionals sanitaris 
tenen accés a la formació (cursos, píndoles, vídeos i articles d’interès, etc.) Més de 10.000 
professionals s’han format en aquest espai de formació virtual sanitària que també permet 
l’intercanvi d’experiències entre els usuaris. Com pots veure, el nombre de cursos on line 
augmenta i es va fent el seu espai en les diferents àrees formatives. Així ho demostra el fet 
que dels 104 cursos i activitats que componen aquest programa de formació, un 49%  ja 
són en format on line.

Tenim davant un repte a assolir. Durant aquest curs acadèmic s’han de posar en marxa 
diferents proves pilot, en diverses zones de Catalunya, que han de demostrar l’eficiència 
del farmacèutic en diferents programes alineats tant amb iniciatives públiques com privades.

Tot això no és possible sense una formació prèvia dels farmacèutics implicats. Per tant, a 
banda d’aquests continguts, també desenvoluparem una sèrie d’activitats formatives adre-
çades als farmacèutics dels territoris on es desplegaran les proves pilot i que voluntàriament 
vulguin participar.

Esperem que aquest programa us resulti interessant i que contribueixi a la millora profes-
sional continuada de tots els companys que us hi apunteu.

Departament de Formació i Desenvolupament Professional

Presentació
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Dermatitis del bolquer  
en el bebè i l’adult: dues edats,  
el mateix enfocament?

Dates
Oberta fins al 31 de gener del 2015

Hores lectives
2 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: gratuïta

(Cost del curs  

sense el patrocini: 60€)

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 50€

Inscripcions
Obertes a la web  

www.agorasanitaria.com, 

www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places
2000

Programa
La pell

  Les capes i les estructures de la pell
  Diferències entre la pell del nen i 

la pell de l’adult

  Definició
  Epidemiologia
  Fisiopatologia
  

  Complicacions
  Diagnòstic

  Protocol d’actuació farmacèutica
  Criteris de derivació al metge
  Esquema de protocol d’actuació 

farmacèutica

  Objectius i criteris d’elecció
  -

-
ments cosmètics, identificació 
precoç

  Tractament farmacològic

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Professorat
Alventosa Cortés, Ana M.

Gómez Facundo, Santiago
Farmacèutic comunitari, secretari 
d’Aprofarm.

Gómez i Roldan, Josep M.
Gestió de casos, Ajuda de Gestió a la 
Dependència (AGD), Programa d’Aten-
ció Domiciliària, equip de suport (PA-

-

Porta Rius, Gemma

-
-

Coordinació
Núria Bosch Sagrera

Àrees terapèutiques 
Dermatologia

AMB EL  

PATROCINI D’

À
re
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te
ra
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u
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Fragilitat i pèrdua capil.lar 

Dates
Del 10 de setembre del 2014  

al 10 de març del 2015

Hores lectives
3 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF, tècnics  

i auxiliars de farmàcia: gratuïta

(Cost del curs  

sense el patrocini: 60€) 

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 50€

Inscripcions
Obertes a la web 

www.agorasanitaria.com,  

www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places
2000

AMB EL  

PATROCINI DE

Programa

  Importància de la fragilitat capil·lar

 Anatomia i fisiopatologia del pèl. 
Estructura i composició, creixe-

diagnòstic

  Cabells prims per naturalesa 

  Displàsies piloses 

  Alopècies congènites

 Cabells danyats per causes externes 

 Cabells debilitats per trastorns or-
gànics 

 Conseqüències de la pèrdua de 
cabells 

 Classificació de caigudes 

 Proves complementàries 

 Protocol d’actuació 

 Característiques clíniques

 Algoritme d’actuació farmacèutica

 Objectius 

 Frenar la caiguda, estimular i en-
fortir els cabells

   Principis actius

    Forma d’administració 

 Tractament segons el tipus de 
caiguda 

   Consells i recomanacions

 

    Principis actius

    Principis actius i formes cosmè-
tiques

 Controlar la caspa i la seborrea 

 Falses creences

Adreçat a
Farmacèutics, tècnics i auxiliars de 
farmàcia

Professorat
Alcalde, Teresa
Farmacèutica, professora del màster 
en dermofarmàcia i cosmetologia, Uni-
versitat de Barcelona

Ferrando, Joan

l’Hospital Clínic de la Universitat de 
Barcelona

Surroca, Aina
Farmacèutica comunitària, Barcelona

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i 
Desenvolupament Professional del 
COF de Barcelona

Àrees terapèutiques 
Dermatologia

0€
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Psoriasi i farmàcia:  
més enllà del tractament

Dates
del 6 d’octubre  

al 16 de novembre del 2014

 del 7 d’abril  

al 17 de maig del 2015

Hores lectives
10 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 40€ 

(Cost del curs  

sense el patrocini: 230€)

No col·legiats 

i altres titulats superiors: 80€

Inscripcions
Obertes un mes abans  

de l’inici de cada edició  

a la web www.agorasanitaria.com, 

www.cofb.cat o bé a www.cofb.org  

Places
Limitades a 300

AMB EL  

PATROCINI DE

Programa

concepte. Consideracions epidemi-
ològiques i etiopatogènia. Manifes-
tacions clíniques i classificació. Co-
morbiditats mèdiques i psicològiques. 
Diagnòstic i criteris de grau. Diag-
nòstic diferencial. Quan sospitar una 
psoriasi. Dubtes més freqüents dels 
pacients sobre la psoriasi i respostes 

 Introducció. Tracta-
ment farmacològic. Consells gene-
rals des de l’OF. Tractament dermo-
cosmètic. Altres tractaments no 
substitutius. Alimentació en psoriasi 

 Factors implicats 
en la psoriasi. Estrès. Atenció psico-

-
tic. Adherència al tractament 

Principis de l’entre-
vista motivacional i el consell assistit 

Protocol d’actuació. Casos pràctics 

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Professorat
Bielsa, Isabel

-
mans Trias i Pujol, Asociación Españo-
la de Dermatología

Estrada, Maria
Farmacèutica, Departament de Projec-
tes Professionals del COF de Barcelona 

Guayta, Rafel
Director de Projectes Professionals i 
Investigació del Consell de Col·legis 
Farmacèutics de Catalunya

Ros, Sandra
-

Grupo Español 
de Dermatología y Psiquiatría 

Suñer, Elisa
Farmacèutica comunitària

Tribó, Gemma
Farmacèutica comunitària, membre del 
Grup d’Atenció Farmacèutica del COF 
de Barcelona

Coordinació
Mercè Barau
Farmacèutica comunitària, vocal de la 
Junta de Govern del COF de Barcelona

Núria Bosch
Farmacèutica comunitària, vocal de 

del COF de Barcelona

Carmen Corpas
Dermofarmacia y Productos 

Sanitarios del COF de Madrid

Miquel Ribera

-
badell, vice-president de l’Academia 
Española de Dermatologia y Venerolo-
gia, metge assessor d’Acción Psoriasis 

Àrees terapèutiques 
Dermatologia

AMB LA  

COL·LABORACIÓ D’Bonificable

Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 2,7 crèditss



9

Psoriasi i artritis psoriàsica 

Data
28 d’octubre del 2014

Horari
De 17 a 21 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
3,5 hores

Matrícula
Gratuïta i exclusiva  

per a col·legiats dels COF i 

membres de la Societat Catalana 

de Farmàcia Clínica (SCFC)

(Cost del curs  

sense el patrocini: 100€)

Inscripcions
A partir del 24 de setembre  

del 2014, a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 214

AMB EL  

PATROCINI DE

Programa

Adherència al tractament 

i diagnòstic de l’artritis psoriàsica

Adreçat a
Farmacèutics d’hospitals, de centres 
d’atenció primària i de l’administració 
sanitària

Professorat
Alfonso, Santi
Gerent d’Acció Psoriasi

Gallardo, Fernando
Dermatòleg, Hospital del Mar, Barcelona

Mangues, M. Antònia
Cap de servei de farmàcia, Hospital de 

Ribera, Miquel
Dermatòleg, Hospital Universitari de 

-
president de l’Academia Española de 

Dermatología y Venereología

Sellas, Agustí

Barcelona

Coordinació
Tomàs Casasín Edo

Julio Martínez Cutillas

Àrees terapèutiques
Dermatologia

ORGANITZAT  

CONJUNTAMENT AMB

0€
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Atòpia: farmacologia,  
formulació magistral i cosmètica

Data
22 de gener del 2015

Horari
De 14 a 18 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
4 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 30€

(Cost del curs  

sense el patrocini: 110€)

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 60€

Inscripcions
A partir del 17 de desembre  

del 2014, a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org  

Places
Limitades a 80

AMB EL  

PATROCINI DE

Programa
Farmacologia dels tractaments de 
l’atòpia

-
mulació magistral

-
taris

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Professorat
Dermatòleg
Especialista en atòpia

Farmacèutic
Especialista en dermofarmàcia i cos-
mètica

Llambí Mateos, Francesc
Professor associat de la Unitat de Tec-
nologia Farmacèutica de la Facultat 
Farmàcia de la UB, president d’Apro-
farm i vocal de la Junta de Govern del 
COF de Barcelona

Direcció
Francesc Llambí Mateos 
Professor associat de la Unitat de Tec-
nologia Farmacèutica de la Facultat de 
Farmàcia de la UB, president d’Apro-
farm i vocal de la Junta de Govern del 
COF de Barcelona

Coordinació
Núria Bosch Sagrera 

Francesc Llambí Mateos 

de Barcelona

Àrees terapèutiques
Dermatologia

AMB LA  

COL·LABORACIÓ D’
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Micosis cutànies  

Dates
del 6 d’abril  

al 6 de maig del 2015

Hores lectives
6 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 50€

No col·legiats 

i altres titulats superiors: 65€

Inscripcions
Obertes un mes abans  

de l’inici de cada edició  

a la web www.agorasanitaria.com,  

www.cofb.cat o bé www.cofb.org 

Places
2000 

Programa
Introducció  

  Pitiriasis versicolor
  Dermatofits
  Càndides

  Fàrmacs sistèmics
  Fàrmacs tòpics

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Professorat
Barau, Mercè
Farmacèutica comunitària, llicenciada en 
ciències biològiques per la UB, vocal de 
la Junta de Govern del COF de Barcelona

Jucglà, Anna

de l’Hospital Universitari de Bellvitge

Tribó, Gemma
Farmacèutica comunitària, diploma en 
alimentació i nutrició comunitària de 

-
ra associada de pràctiques tutelades 
de la Facultat de Farmàcia i professo-
ra del màster oficial de farmàcia assis-
tencial de la UB

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i 
Desenvolupament Professional del 
COF de Barcelona

Àrees terapèutiques
Dermatologia

Bonificable
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Atenció farmacèutica dermatològica 
al pacient oncològic 

Dates
8, 9, 15 i 16 d’abril del 2015

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
8 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 50€

(Cost del curs sense  

la col·laboració:100€)

No col·legiats: 100€

Inscripcions
A partir del 4 de març del 2015,  

a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 214

Programa

teràpies actuals

-
ments oncològics

oncològic

Taller de maquillatge corrector. Abor-
datge del pacient oncològic a la 
farmàcia

Adreçat a
Farmacèutics que volen actualitzar i 
ampliar els coneixements propis de 
l’atenció farmacèutica dermatològica 
al pacient oncològic

Professorat
Pendent de determinar

Coordinació
Núria Bosch Sagrera

Àrees terapèutiques
Dermatologia

AMB LA  

COL·LABORACIÓ D’
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Mal de cap

Programa
Introducció i objectius

  Definició
  Epidemiologia
  Fisiopatologia
  Classificació
  Diagnòstic diferencial
  

Actuació farmacèutica
  Esquema global sobre actuació 

farmacèutica
  

  Factors moduladors del dolor
  Intervenció farmacèutica
  Indicació farmacèutica

Tractament
  Objectius
  Tractament no farmacològic
  Tractament farmacològic
  Altres tractaments

Casos pràctics

Adreçat a
Farmacèutics, tècnics i auxiliars de 
farmàcia

Professorat
Barau i Germès, Mercè
Farmacèutica comunitària, llicenciada 
en ciències biològiques per la UB i  vo-
cal de la Junta de Govern del COF de 
Barcelona

Español Pons, Mireia
Metge d’Atenció Primària, referent de 

Coordinació
Cristina Rodríguez i Caba
Cap del Departament de Formació i 
Desenvolupament Professional del COF 
de Barcelona

Programa
Introducció al dolor
Classificació del dolor
Fisiopatologia del dolor orofacial

  Freqüència, qualitat i intensitat del 
dolor orofacial 

  Diagnòstic del dolor orofacial
  Exploració

  Odontàlgies d’origen dental
  Odontàlgies d’origen no dental
  Altres dolors orofacials que es po-

den confondre amb un dolor d’ori-
gen dental 

Actuació farmacèutica
  Abordatge del dolor dental
  Protocol d’actuació farmacèutica

Tractaments
  Medicaments via oral
  Medicaments via tòpica
  Altres productes

Educació sanitària
Casos pràctics 

Adreçat a
Farmacèutics, tècnics i auxiliars de 
farmàcia

Professorat
Berástegui Jimeno, Esther
Professora titular de la Facultat d’Odon-
tologia, Universitat de Barcelona

Español Pons, Mireia
Metge d’Atenció Primària, metge refe-

Mercadé Salavert, Mercè
Farmacèutica comunitària, membre del 
grup d’AF del COF de Barcelona

Coordinació
Mercè Barau Germès

de Barcelona

Àrees terapèutiques 
Dolor i traumatologia

Dates
 

Oberta fins al 22  

de gener del 2015

 

Oberta fins al 31  

de gener del 2015

Hores lectives
2 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF, tècnics  

i auxiliars de farmàcia: gratuïta

(Cost del curs  

sense el patrocini: 60€) 

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 50€

Inscripcions
Obertes a la web 

www.agorasanitaria.com,  

www.cofb.cat o bé www.cofb.org 

Places
2000

AMB EL  

PATROCINI DE

AMB EL  

PATROCINI DE

Dolor dental0€
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Actuació davant 
del mal de coll  
des de la farmàcia 
comunitària

Dates
 

 

Oberta fins al 30 de juny del 2015

 
 

Del 15 de setembre del 2014  

al 15 de setembre del 2015

Hores lectives
2 hores

Matrícula
Col.legiats dels COF, tècnics  

i auxiliars de farmàcia: gratuïta

(Cost del curs  

sense el patrocini: 60€)

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 50€

Inscripcions
Obertes a la web 

www.agorasanitaria.com,  

www.cofb.cat o bé www.cofb.org 

Places
2000

Programa

Esquema global sobre el dolor
  Definició i tipus
  Fisiopatologia i etiologia del dolor 

musculoesquelètic
  Tractament

Indicació farmacèutica
  Esquema global sobre indicació 

farmacèutica
  Introducció
  Procediment
  Derivació al metge
  Dispensar medicaments d’indicació 

farmacèutica

Dispensació i seguiment
  Esquema global sobre dispensació 

i seguiment
  Introducció i objectius
  Procediment
  Tractament farmacològic
  Avaluació i actuació farmacèutica

Casos pràctics

Adreçat a
Farmacèutics, tècnics i auxiliars de 
farmàcia

Professorat
Gascón Lecha, M. Pilar
Farmacèutica, vocal de Docència del 
COF de Barcelona

Vallès Fernàndez, Roser
Farmacèutica d’atenció primària, vocal 
d’Atenció Primària del COF de Barcelona

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i 
Desenvolupament Professional del 
COF de Barcelona 

Programa
Introducció

Clínica
  

  Diagnòstic 
  Complicacions
  Idees claus

Actuació farmacèutica
  Introducció
  Protocol d’actuació

Tractament
  Mesures farmacològiques
  

  Formes farmacèutiques

Aplicació
  Preguntes freqüents
  Casos pràctics

Adreçat a
Farmacèutics, tècnics i auxiliars de 
farmàcia

Professorat
Boleda, Xavier

Cots, Josep M.

la Marina, Barcelona 

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i 
Desenvolupament Professional del COF 
de Barcelona

Àrees terapèutiques 
Dolor i traumatologia

AMB EL  

PATROCINI DE

Ús de l’analgèsia 
en el dolor 
musculoesquelètic

AMB EL  

PATROCINI DE

0€
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Prevenció i tractament  
de l’osteoporosi  
a l’oficina de farmàcia  

Dates
 del 27 d’octubre  

al 14 de desembre del 2014

 pendent de determinar

Hores lectives
30 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 85€

No col·legiats 

i altres titulats superiors: 105€

Inscripcions
Obertes un mes abans  

de l’inici de cada edició  

a la web www.agorasanitaria.com,  

www.cofb.cat o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 400

Programa
 Introducció

 Acostament a l’osteopo-
rosi

 Objectius
 
 Quins són els principals factors de 

 
 

 Claus de prevenció i es-
tratègies d’intervenció farmacèutica

 Objectius
 Quines són les claus per prevenir i 

    Introducció i tipus de prevenció
     -

librada
    Corregir hàbits tòxics
     Practicar exercici físic
    Evitar fàrmacs osteoporitzants
    Fer exercicis de rehabilitació
    Evitar caigudes

 
Quins recursos ha de fer servir en 

    Prevenció primària
    Prevenció secundària
    Prevenció terciària
    

 Com abordar el segui-
ment farmacoterapèutic

 Introducció
 Tractament farmacològic
    Tractament del dolor de les frac-

tures osteoporòsiques
     Fàrmacs antiosteoporòsics. Anti-

resortius o inhibidors de la resor-
ció òssia. Anabolitzants o forma-
dors d’ós

    

 
    Quins són els principals proble-

mes i els resultats negatius asso-

    Com dur-lo a terme
 

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Professorat
Carbonell, Cristina
Metge d’atenció primària, centre de 

Luque, Sonia
Farmacèutica, doctora en farmacolo-

Mar, Barcelona

Valdés, Carmen
Especialista en medicina familiar i co-
munitària, coordinadora nacional del 
grup de treball en osteoporosi, Socie-

dad Española de Médicos de Atención 

Primaria

Coordinació
Pura Lledó Polo
Gerent del Departament de Formació 
del COF de Madrid

Àrees terapèutiques 
Dolor i traumatologia

Bonificable
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Intervenció farmacèutica  
en lesions per moviments repetitius 

Dates
Pendents de determinar

Hores lectives
20 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 80€

No col·legiats 

i altres titulats superiors: 100€

Inscripcions
Obertes un mes abans  

de l’inici de cada edició 

a la web www.agorasanitaria.com,  

www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 150

Programa
Introducció

en espatlla, braç i colze i mà i canell
 Espatlla
    Introducció
    Anatomia de l’espatlla
    Lesions del manegot dels rotatoris 
    Bursitis
    

 Braç i colze
    Introducció
    Epicondilitis lateral (colze de tennis-

ta) i epitrocleitis (colze de golfista)
    -

me del túnel cubital, síndrome 
del túnel radial i síndrome del 
pronador rodó

    Bursitis
    

  Mà i canell
    Introducció
    Tendinitis
    Tenosinovitis
    

    

    Bursitis
    

farmacèutica
  -

tar l’automedicació
  

derivació
  -

cèutic i per al pacient
  

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Professorat
Gómez, Beatriz
Llicenciada en farmàcia amb experièn-

industrial, farmacèutica, bioquímica i 
biologia molecular

Rodríguez, Maria Jesús
Doctora en farmàcia per la Universitat 
Complutense de Madrid, màster en 
atenció farmacèutica (Universitat de 

Madrid, professora associada de la 
Universitat Complutense de Madrid

Coordinació
Pura Lledó Polo
Gerent del Departament de Formació 
del COF de Madrid

Àrees terapèutiques
Dolor i traumatologia

Bonificable

Activitat acreditada per la Comisión de Formación de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid amb 3,7 crèdits
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Atenció al pacient  
amb disfunció erèctil:  
parlem de solucions a la farmàcia

Dates
Pendents de determinar

Hores lectives
20 hores

Matrícula
Per als 2000  

primers inscrits: gratuïta 

 

Col·legiats dels COF: 15€ 

(Cost del curs  

sense el patrocini: 280€)

No col·legiats 

i altres titulats superiors: 45€

Inscripcions
Obertes un mes abans  

de l’inici de cada edició  

a la web www.agorasanitaria.com, 

www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places
3000

Programa
Introducció

disfunció erectil (DE) amb altres tras-
torns

terapèutic en el pacient

  -
tic (preguntes freqüents a l’oficina 
de farmàcia...) i el pacient

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Professorat
Heredia Ochoa, Maria del Puy
Farmacèutica comunitària,  doctora en 
farmàcia, coordinadora del grup de tre-
ball d’Atenció Farmacèutica del COF de 
Madrid

García Llop, Jimena
Farmacèutica comunitària, doctora en 
ciències biomèdiques per la UCM, màs-
ter en atenció farmacèutica, professora 
associada del Departament de Farma-

Universidad Alfonso X “El Sabio”

Coordinació
Pura Lledó Polo
Gerent del Departament de Formació 
del COF de Madrid

Àrees terapèutiques 
Funció sexual i reproductora

AMB EL  

PATROCINI DE

0€
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Programa

 Introducció
 Epidemiologia i microbiologia
 Factors predisposants
 Patogènia
 Manifestacions clíniques de la vul-

 
 
 
 Protocol d’actuació farmacèutica

 Objectius i criteris d’elecció
 
 
 Tractament no farmacològic
 -

siu per a farmacèutics)
    Embaràs
    Diabetis
    Adolescència
    Menopausa
    Immunosupressió

Adreçat a
Farmacèutics, tècnics i auxiliars de 
farmàcia

Professorat
Algueró Arnal, Inés
Farmacèutica comunitària, responsa-
ble de l’àrea professional a la Farmacia 
Ibáñez de Gavà, Barcelona

Cararach Tur, Montserrat
Metge especialista en obstetrícia i gi-

Dexeus de Barcelona

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i 
Desenvolupament Professional del COF 
de Barcelona 

Programa

 Definició
 Prevalença
 Factors de risc 
 Classificació
 Etiologia
 
 
 Proves diagnòstiques
 Complicacions

 Protocol d’actuació
 Prevenció

 
 Tractament de prescripció
 Tractament d’indicació farmacèu-

tica
 Altres tractaments

 Consells pràctics
 Casos i exemples pràctics

Adreçat a
Farmacèutics, tècnics i auxiliars de 
farmàcia

Professorat
Barau, Mercè
Farmacèutica comunitària, llicenciada en 
ciències biològiques per la UB, vocal de 
la Junta de Govern del COF de Barcelona

Mercadé, Mercè
Farmacèutica comunitària i membre 
del grup de treball d’atenció farmacèu-
tica del COF de Barcelona

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i 
Desenvolupament Professional del COF 
de Barcelona 

Àrees terapèutiques 
Ginecologia

Dates
 

Oberta fins al 31 de desembre  

del 2014 

 

Del 15 de setembre del 2014  

al 15 de setembre del 2015

Hores lectives
 

3 hores

 

2 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF, tècnics  

i auxiliars de farmàcia: gratuïta

(Cost del curs  

sense el patrocini: 60€) 

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 50€

Inscripcions
Obertes a la web 

www.agorasanitaria.com,  

www.cofb.cat o bé www.cofb.org 

Places
2000

AMB EL  

PATROCINI DE

Vulvovaginitis 
candidiàsica

AMB EL  

PATROCINI DE

Dismenorrea
0€
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Síndrome  
premenstrual 

Cistitis

AMB EL  

PATROCINI DE

Programa
Clínica

 Introducció
 Definició
 Incidència
 Causes
 Factors de risc
  

 Evolució
 Autoavaluació

Diagnòstic
 Anamnesi
 Proves i exàmens
 

Actuació farmacèutica
 Introducció
 Protocol d’actuació
 Algoritme de decisió
  Claus

Tractament
 Objectius i criteris d’elecció
 

 Prevenció i tractament no farma-
cològic

  Taula de tractaments
 Tractament d’indicació farmacèutica
  Preguntes freqüents en la cistitis 

Aplicació pràctica
  Casos pràctics en cistitis

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Professorat
Alonso Osorio, M. José

-
patia del COF de Barcelona

Ramón Méndez, Juan
-
-

Roig Martínez, Marta
Farmacèutica comunitària i membre 
del grup de treball d’Atenció Farma-
cèutica del COF de Barcelona

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i 
Desenvolupament Professional del COF 
de Barcelona

Programa

 Fases del cicle menstrual
 Causes
 
 Criteris per a distingir la síndrome 

premenstrual 
 Avaluació diagnòstica

 
de la farmàcia comunitària

 Criteris de derivació al metge

 Objectius, criteris i tractament 
d’elecció 

 Mesures generals. Prevenció, hà-
bits saludables i estils de vida. 
Alimentació, exercici, maneig de 
l’estrès i abandonar el tabaquisme

 Tractaments de prescripció 
    Tractaments hormonals
    Psicofàrmacs
    Altres
 Tractaments d’indicació farmacèutica
    

    Plantes medicinals
    

Adreçat a
Farmacèutics, tècnics i auxiliars de 
farmàcia

Professorat
Alonso Osorio, Maria José
Farmacèutica, vocal de Plantes Medici-
nals i Homeopatia del COF de Barcelona

Prats de Puig, Miquel
Especialista en ginecologia i obstetrí-

Barcelona

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i 
Desenvolupament Professional del COF 
de Barcelona

Àrees terapèutiques 
Ginecologia

Dates
 

Del 23 de març  

al 31 d’agost del 2015

 

Del 8 de maig  

al 8 de novembre del 2015

Hores lectives
 

3 hores

 

2 hores

Matrícula
 

Col·legiats dels COF: gratuïta

(Cost del curs  

sense el patrocini: 60€)

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 50€

 

Col·legiats dels COF, tècnics  

i auxiliars de farmàcia: gratuïta

(Cost del curs  

sense el patrocini: 60€) 

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 50€

Inscripcions
Obertes a la web  

www.agorasanitaria.com, 

www.cofb.cat o bé www.cofb.org 

Places
2000

AMB EL  

PATROCINI DE

0€
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Malalties víriques i tuberculosi

Dates
 del 29 de setembre  

al 10 de novembre del 2014

 del 10 de març  

al 30 d’abril del 2015

Hores lectives
20 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 35€ 

(Cost del curs  

sense el patrocini: 260€)

No col·legiats 

i altres titulars superiors: 70€

Inscripcions
Obertes un mes abans  

de l’inici de cada edició  

a la web www.agorasanitaria.com,  

www.cofb.cat o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 200

Programa
Hepatitis A i B, 

  Cas clínic
  

fisiopatologia, diagnòstic
  Causes, prevalença, situacions es-

pecials
  Tractament no farmacològic
  Tractament farmacològic
    Objectius i criteris d’elecció
    Arsenal terapèutic
    Glossari
    

  Comunicació i consells al pacient

 

  Farmacoeconomia

     Introducció a la farmacoeconomia

     Polítiques sanitàries i criteris 
d’elecció

     Discussió entre experts sobre 
farmacoeconomia

Adreçat a
Farmacèutics d’hospitals i comunitaris

Professorat
Carrasco Fons, Natàlia
Farmacèutica especialista en farmàcia 

-

Casasín Edo, Tomàs
Farmacèutic especialista en farmàcia 

-

Amb la col·laboració de: 

Bernal Jiménez, Antonio

Malalts i Trasplantats Hepàtics

Esteve Sala, Emili
Director tècnic de Farmaindústria 

García – Lechuz, Juan Manuel
Director de Transferència del Coneixe-
ment, Instituto Aragonés de Ciencias 

de la Salud

Gilabert Perramon, Antoni
Gerent d’Atenció Farmacèutica i Pres-

Llop Talaverón, Josep Manel

Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat

Coordinació
Tomàs Casasín Edo

Àrees terapèutiques 
Malalties infeccioses

AMB EL  

PATROCINI DEBonificable



21

Antibioticoteràpia  
per a farmacèutics 

Dates
 del 10 de novembre  

al 14 de desembre del 2014

 del 14 d’abril  

al 17 de maig del 2015

Hores lectives
  

60 hores

 

20 hores

Matrícula
 

Col·legiats dels COF: 240€

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 315€

 

Col·legiats dels COF: 85€

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 110€

Inscripcions
Obertes un mes abans  

de l’inici de cada edició  

a la web www.agorasanitaria.com, 

www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 400

Programa
 Introducció a l’antibioti-

coteràpia i a la política d’antibiòtics
  Generalitats i història
  Política d’antibiòtics i optimització 

de l’ús d’antimicrobians
  Mecanismes de resistència
  -

teraccions
  Farmacocinètica i farmacodinàmi-

ca
  Antibiòtics en situacions especials

infeccions de la via respiratòria su-
perior i inferior

  

  Faringoamigdalitis
  Otitis
  Bronquitis
  Exacerbació del pacient amb MPOC
  Pneumònia

infeccions del tracte urinari 
  Bacteriúria asimptomàtica
  Cistitis
  I nfeccions del tracte urinari recur-

rents
  Pielonefritis aguda
  Infeccions del tracte urinari en pa-

cients sondats
  Prostatitis aguda

-
ties de la pell, òssies i dels teixits tous 

  Impetigen contagiós
  Erisipela
  Cel·lulitis
  Mossegada animal 
  Peu diabètic 
  Osteomielitis bacteriana

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris i d’hospitals

Professorat
Álvarez Martín, Marlene
Farmacèutica especialista en farmàcia 
hospitalària, Hospital Germans Tries i 
Pujol, Badalona

Rodríguez-Arias Pal, Ainhoa

Masip Torne, Montserrat
Farmacèutica especialista en farmàcia 

García Sánchez, Laura
Farmacèutica especialista en farmàcia 
hospitalària, Hospital Municipal de Ba-
dalona 

Jiménez Galindo, Ana
Farmacèutica comunitària

Coordinació
Natàlia Carrasco Fons
Farmacèutica especialista en farmàcia 

-

Tomàs Casasín Edo

Àrees Terapètiques 
Malalties infeccioses

Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb mòdul 1  1,8 crèdits, 
mòdul 2  2,9 crèdits i mòdul 3  2,6 crèdits 

Bonificable
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Actualització del tractament  
de la infecció per virus de l’hepatitis C 

Data
11 de desembre del 2014

Horari
De 17 a 20:30 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
3,5 hores

Matrícula
Gratuïta i exclusiva  

per a col·legiats dels COF  

i membres de la Societat Catalana 

de Farmàcia Clínica (SCFC)

(Cost del curs  

sense el patrocini: 100€)

Inscripcions
A partir del 5 de novembre  

del 2014, a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 214

Programa
Actualització en el tractament del 

futur

-

Adreçat a
Farmacèutics d’hospitals, de centres 
d’atenció primària i de l’administració 
sanitària

Professorat
Gorgues, Queral

Mallolas, Josep
-

pital Clínic i Provincial de Barcelona

Coordinació
Tomàs  Casasín Edo 

Julio Martínez Cutillas 

Àrees terapèutiques
Malalties infeccioses

AMB EL  

PATROCINI DE

ORGANITZAT  

CONJUNTAMENT AMB

0€



23

Noves perspectives  
en el tractament del pacient  
amb càncer de pròstata metastàtic  
resistent a castració (CPRCm)

Data
8 d’octubre del 2014

Horari
De 17 a 20:30 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
3,5 hores

Matrícula
Gratuïta i exclusiva  

per a col·legiats dels COF  

i membres de la Societat Catalana 

de Farmàcia Clínica (SCFC)

(Cost del curs  

sense el patrocini: 100€)

Inscripcions
A partir del 3 de setembre del 

2014, a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 214

Programa
Benvinguda

Estratègies per tractar el pacient 

Anàlisi farmacoeconòmica del trac-

Perspectiva del farmacèutic en el trac-

Debat

Conclusions i clausura

Adreçat a
Farmacèutics d’hospitals, de centres 
d’atenció primària i de l’administració 
sanitària

Professorat
Moreno, Estela

Morote, Joan

d’Hebron

Quer, Núria

d’Oncologia

Altres ponents pendents de deter-
minar

Coordinació
Tomàs Casasín Edo

Julio Martínez Cutillas

Àrees terapèutiques
Oncologia

AMB EL  

PATROCINI DE

ORGANITZAT  

CONJUNTAMENT AMB

0€
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Càncer de pròstata  

Dates
gener del 2015 

 pendent de determinar

Hores lectives
15 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 65€

No col·legiats 

i altres titulats superiors: 105€

Inscripcions
Obertes un mes abans  

de l’inici de cada edició  

a la web www.agorasanitaria.com,  

www.cofb.cat o bé  www.cofb.org 

Places
Limitades a 150

Programa
Introducció

 
 

  Quins són els principals factors de 

   Quines són les proves diagnòsti-

Quins són els valors analítics més 

-
es d’intervenció farmacèutica

  Quines són les claus per prevenir i 

   
Quins recursos ha d’utilitzar en les 

  Tractament farmacològic

  Tractament no farmacològic (qui-
rúrgic)

  

  Principals dubtes i preguntes dels 
pacients sobre aquesta patologia

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris i d’hospital

Professorat
Ginés, Jordi
Especialista en farmàcia oncològica 

Magro, M. del Carmen
Farmacèutica comunitària, vicepresi-

-
lista en oncologia

Coordinació
Pura Lledó Polo
Gerent del Departament de Formació 
del COF de Madrid

Àrees terapèutiques 
Oncologia

Bonificable
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La síndrome de l’ull sec  
i l’ús de llàgrimes artificials

Dates
 del 20 d’octubre  

al 24 de novembre del 2014

 del 12 de gener  

al 15 de setembre del 2015

Hores lectives
2 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 25€

No col·legiats 

i altres titulats superiors: 50€

Inscripcions
Obertes un mes abans  

de l’inici de cada edició  

a la web www.agorasanitaria.com,  

www.cofb.cat o bé www.cofb.org 

Places
2000

Programa
L’ull

  Fisiologia

  Fisiopatologia
  Etiologia
  

  Complicacions
  Proves diagnòstiques

  Protocol d’actuació farmacèutica
  Criteris de derivació al metge

  Tractament etiològic
  Mesures no farmacològiques
  

tractament i durada
  Estimulació i modificació de la se-
creció i alternatives terapèutiques

  Instrucció al pacient en la cura in-
dividual, recomanacions d’ús i 
administració de llàgrimes artifici-
als i col·liris

  Preguntes freqüents

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Autors
Castellví, Joan
Oftalmòleg, Hospital de Palamós 

Meléndez, Núria
Farmacèutica comunitària, òptica-op-
tometrista, Universitat de Barcelona

Torras, Josep
Oftalmòleg especialista en el segment 
anterior de l’ull, Institut Clínic d’Oftal-
mologia (ICOF), Hospital Clínic Barce-
lona, professor associat, Universitat de 
Barcelona

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i 
Desenvolupament Professional del 
COF de Barcelona

Àrees terapèutiques 
Otorinolaringologia  
i oftalmologia
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Estudi de casos d’HTA: què hem  
de saber per actuar eficaçment  
de cara al pacient hipertens? 

Dates
 del 18 de setembre  

al 30 d’octubre del 2014

 pendent de determinar

Hores lectives
40 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 130€

No col·legiats 

i altres titulats superiors: 170€

Inscripcions
Obertes un mes abans  

de l’inici de cada edició  

a la web www.agorasanitaria.com,  

www.cofb.net o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 150

Programa

-

els mateixos objectius clínics de 

intervenció davant d’una interacció 

tiroïdal sobre la pressió arterial i fre-

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Professorat
García - Jiménez, Emilio
Doctor en farmàcia per la Universitat 
de Granada, màster en atenció farma-
cèutica, Universitat de Granada, expert 
universitari en seguiment farmacote-
rapèutic per la Universitat de Granada, 
advisor-coach, Health & Drugs, 
Melpopharma

Rodríguez Chamorro, Miguel Ángel
Doctor en farmàcia per la Universitat 
de Granada, expert universitari en se-
guiment farmacoterapèutic per la Uni-
versitat de Granada, farmacèutic co-

Coordinació
Pura Lledó Polo
Gerent del Departament de Formació 
del COF de Madrid

Àrees terapèutiques 
Sistema cardiovascular

Bonificable

Activitat acreditada per la Comisión de Formación de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid amb 6,5 crèdits
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Codi infart a Catalunya.  
Una xarxa per a l’atenció  
del pacient amb SCAEST

Data
27 de novembre del 2014

Horari
De 17 a 20 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
3 hores

Matrícula
Gratuïta i exclusiva  

per a col·legiats dels COF i 

membres de la Societat Catalana 

de Farmàcia Clínica (SCFC)

(Cost del curs  

sense el patrocini: 95€)

Inscripcions
A partir del 22 d’octubre del 2014, 

a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 214

Programa
Atenció extrahospitalària i activació 
de codi IAM

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris, d’hospitals, 
de centres d’atenció primària i de l’ad-
ministració sanitària

Professorat
Garcia, Cosme

-

Gómez Hospital, Joan Antoni
Metge, director de la Unitat de Cardi-
ologia Intervencionista, Hospital Uni-
versitari de Bellvitge

Jiménez Fàbrega, Francesc Xavier

Coordinació
Tomàs Casasín Edo 

Julio Martínez Cutillas 

Àrees terapèutiques
Sistema cardiovascular

AMB EL  

PATROCINI DE

ORGANITZAT  

CONJUNTAMENT AMB

0€
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Restrenyiment  
i diarrea

Programa

 Clínica del restrenyiment
 Prevalença, factors de risc, causes, 

signes i símptomes d’alarma
 Avaluació diagnòstica
 

d’actuació
 -

jectius i criteris d’elecció, tractament 
no farmacològic, tractament farma-
cològic, glossari de tractaments

 Preguntes freqüents a la farmàcia

 Diarrea
 Clínica de la diarrea
 Prevalença, factors i població de risc, 

causes, signes i símptomes d’alarma
 Avaluació diagnòstica
 

d’actuació
 -

jectius i criteris d’elecció, tractament 
no farmacològic. 

 Principis actius en el tractament de 
la diarrea

 
de la diarrea

 Preguntes freqüents a la farmàcia

Adreçat a
Farmacèutics, tècnics i auxiliars de 
farmàcia

Professorat
Pardo Reguant, Carme
Farmacèutica comunitària, llicenciada 
en farmàcia, ciències biològiques i me-

Tapia Barranco, Elisabet
Metge de família, referent de formació 

Coordinació
Mercè Barau Germès

de Barcelona

Programa

 
 Factors determinants
 
 Diagnòstic 
 Idees claus

 
 Protocol d’actuació

 
 Farmacològic
 
 Agents sense recepta 
 Complements

 Preguntes freqüents
 Casos pràctics

Adreçat a
Farmacèutics, tècnics i auxiliars de 
farmàcia

Professorat
Bonafont, Xavier
Coordinador de l’Àrea del Medicament, 
Hospital Universitari Germans Trias i 
Pujol, Badalona, professor associat de 
Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica 
de la Universitat de Barcelona 

Roig, Marta
Farmacèutica comunitària i membre del 
grup de treball d’atenció farmacèutica 
del COF de Barcelona

Serra, Jordi
Digestòleg, Unitat de Trastorns Funci-

Hospital Universitari Germans Trias i 
Pujol, Badalona 

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i 
Desenvolupament Professional del COF 
de Barcelona

Àrees terapèutiques 
Sistema digestiu

Dates
 

Oberta fins al 12 de juny del 2015

 
 

Del 15 de setembre del 2014  

al 15 de setembre del 2015

Hores lectives
 

4 hores

 
 

2 hores

Matrícula
 

Col·legiats dels COF, tècnics  

i auxiliars de farmàcia: gratuïta

(Cost del curs  

sense el patrocini: 80€)

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 50€

 
 

Col·legiats dels COF, tècnics  

i auxiliars de farmàcia: gratuïta

(Cost del curs  

sense el patrocini: 60€) 

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 50€

Inscripcions
Obertes a la web 

www.agorasanitaria.com,  

www.cofb.cat o bé www.cofb.org 

Places
2000

AMB EL  

PATROCINI D’

AMB EL  

PATROCINI DE

Recomanació 
farmacèutica  
en el reflux 
gastroesofàgic0€
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Iniciació als probiòtics:  
usos i indicacions  
per a l’aparell digestiu 

Dates
 del 4 de novembre  

al 15 de desembre del 2014

Hores lectives
11 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 70€

No col·legiats, tècnics  

i auxiliars de farmàcia 

i altres titulats superiors: 90€

Inscripcions
Obertes un mes abans  

de l’inici de cada edició 

a la web www.agorasanitaria.com,  

www.cofb.cat o bé a www.cofb.org

Places
Limitades a 150

Programa
Ecosistema digestiu i probiòtics

Malalties que cursen amb diarrea, 
restrenyiment o dolor abdominal

  Trastorns funcionals

  Trastorns per patologia orgànica

Actuació farmacèutica en l’ús de 
probiòtics

  Usos i indicacions dels probiòtics

  Casos clínics

  Preguntes freqüents

Adreçat a
Farmacèutics, tècnics  i auxiliars de 
farmàcia

Professorat
De Oca, Javier

General i Digestiva de l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge, Barcelona

Izquierdo, Maria
Doctora en farmàcia, màster en cièn-
cies de l’alimentació i de la nutrició, 
professora de nutrició i bromatologia, 

-
gia, Universitat de Barcelona

Mañosa, Míriam

-
tinals, Hospital Germans Trias i Pujol, 
Badalona

Pardo, Carme
Farmacèutica comunitària, llicenciada 
en farmàcia, ciències biològiques i 
medicina

Coordinació
Anna Bach Faig

de Barcelona

Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i 
Desenvolupament Professional del 
COF de Barcelona

Àrees terapèutiques 
Sistema digestiu

Bonificable

Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud  amb 2,4 crèditsits
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Programa avançat de probiòtics  
en l’aparell digestiu 

Dates
 del 5 de maig  

al 16 de juny del 2015

Hores lectives
10 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 80€

No col·legiats, tècnics  

i auxiliars de farmàcia  

i altres titulats superiors: 115€

Inscripcions
Obertes un mes abans  

de l’inici de cada edició 

a la web www.agorasanitaria.com,  

www.cofb.cat o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 300

Programa
Enquesta estudi de l’ús dels probiò-
tics en la farmàcia

sobre aplicació pràctica

amb un líder d’opinió

-
-

Adreçat a
Farmacèutics, tècnics i auxiliars de 
farmàcia amb un coneixement previ 
dels usos de probiòtics

Professorat
Izquierdo, Maria
Doctora en farmàcia, màster en cièn-
cies de l’alimentació i de la nutrició, 
professora de nutrició i bromatologia, 

-
gia, Universitat de Barcelona

Mañosa, Míriam

-
tinals, Hospital Germans Trias i Pujol, 
Badalona

Guarner, Francisco 

fisiologia i fisiopatologia digestiva de 

Pardo, Carme
Farmacèutica comunitària, llicenciada 
en farmàcia, ciències biològiques i 
medicina

Serés, Empar
Farmacèutica, Departament de Forma-
ció i Desenvolupament Professional del 
COF de Barcelona

Tribó, Gemma
Farmacèutica comunitària, membre del 
grup d’Atenció Farmacèutica del COF 
de Barcelona

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i 
Desenvolupament Professional del 
COF de Barcelona

Àrees terapèutiques 
Sistema digestiu

Bonificable

Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 2,2 crèditss



31

Anafilaxi i al.lèrgia  
a medicaments

Dates
 del 17 de setembre  

al 17 d’octubre del 2014

pendent de determinar

Hores lectives
20 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 40€

(Cost del curs  

sense el patrocini: 260€)

No col·legiats 

i altres titulats superiors: 70€

Inscripcions
Obertes un mes abans  

de l’inici de cada edició 

a la web www.agorasanitaria.com,  

www.cofb.cat o bé  www.cofb.org 

Places
Limitades a 150

Programa
 Introducció

-

 Com actuar davant d’una 
anafilaxi

  Introducció
  Tractament
  Profilaxi
  Educació al pacient

 Al·lèrgia a medicaments
  Introducció
  Principals quadres clínics associats 

a l’al·lèrgia a medicaments
  Al·lèrgia a antibiòtics
  -

  Anestèsics locals
  Antiepilèptics
  Antihistamínics i corticoides
  

  Altres fàrmacs d’interès
  -

macs i aliments

Actuació del farmacèutic
  Introducció
  Dispensació
  Indicació farmacèutica
  

  Educació sanitària des de la farmàcia
  Farmacovigilància
  Qüestions a recordar sobre al·lèrgia 

a medicaments

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris 

Coordinació
Pura Lledó Polo
Gerent del Departament de Formació 
del COF de Madrid

Professorat
Chivato Pérez, Tomás
Especialista en al·lergologia, doctor en 

-
cional de l’Especialitat d’Al·lergologia, 

d’Al·lergologia i Immunologia Clínica 
(2006-2010), professor d’al·lergologia 
i degà de la Facultat de Medicina CEU 

-
mitè Executiu de l’Acadèmia Europea 
d’Al·lergologia i Immunologia Clínica, 

lergologia de la Unió Europea de Metges 

Domínguez Ortega, Javier
Doctor en medicina, metge especialis-
ta en al·lergologia de l’Hospital Univer-
sitari La Paz de Madrid, coordinador 
del Pla estratègic d’al·lergologia 2011-
2015 de la Comunitat de Madrid, 

-
cietat Espanyola d’Al·lèrgia i Immuno-

Gómez Sala, Beatriz
Doctora en farmàcia, experiència àmplia 

-
dustrial, bioquímica i biologia molecular

Rodríguez Martínez, M. Jesús
Doctora en farmàcia, farmacèutica 
comunitària a Madrid, professora as-
sociada de la Facultat de Farmàcia de 
la Universitat Complutense de Madrid

Vega Castro, Arantza
Especialista en al·lergologia, cap de la 

-
versitari de Guadalajara, professora as-
sociada de l’assignatura d’Immunologia 
clínica i al·lergologia, Universitat Interna-
cional de Catalunya (UIC), Facultat de 
Medicina, coordinadora del Comitè d’Hi-

grup de treball de la guia GALAXIA, guia 
d’actuació en anafilaxi, membre de la 

Àrees terapèutiques 
Sistema immunitari

AMB EL  

PATROCINI D’Bonificable

Activitat acreditada per la Comisión de Formación de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid amb 6,4 crèdits
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CONFIA: consell farmacèutic  
i indicació en consultes  
sobre l’estat d’ànim  

Dates
 del 3 de novembre  

al 14 de desembre del 2014

 pendents  

de determinar

Hores lectives
6 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF, tècnics  

i auxiliars de farmàcia: gratuïta

(Cost del curs  

sense el patrocini: 110€)

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 50€

Inscripcions
Obertes un mes abans  

de l’inici de cada edició 

a la web www.agorasanitaria.com,  

www.cofb.cat o bé www.cofb.org 

Places
2000

Programa
Identificació dels diferents perfils de 
pacients

Clínica del desànim
 Fisiopatologia del sistema nerviós 

central
 

 Fisiopatologia dels trastorns de l’ànim
 Fisiopatologia del desànim

Protocol d’actuació i tractament
 Detecció del pacient
 

 Educació sanitària i mesures higi-
ènicodietètiques

 Tractament d’indicació farmacèutica

Counselling

 Principis del counselling 
 Counselling aplicat al desànim

Aplicació pràctica
 De professional a professional 
 Casos i exemples pràctics

Adreçat a
Farmacèutics, tècnics i auxiliars de 
farmàcia

Professorat
Gaona, José Miguel
Psiquiatra, doctor en Medicina cum lau-
de per la Universitat  Complutense de 
Madrid i màster en Psicologia Mèdica 

Gómez, Jesús Carlos
Farmacèutic comunitari, president de 

Guayta, Rafael
Director de Projectes Professionals i 

-
macèutics de Catalunya 

Jiménez, Eduardo
Farmacèutic comunitari, expert en co-
municació i consultor de gestió farma-
cèutica

Tribó, Gemma
Farmacèutica comunitària, experta en 
nutrició i complements de l’alimentació 
i membre del grup d’atenció farmacèu-
tica del COF de Barcelona

Zamorano Enric
Psiquiatra i metge d’atenció primària

Coordinació
M. José Alonso Osorio

-
tia i membre del Grup de complements 
de l’alimentació del COF de Barcelona

Àrees terapèutiques 
Sistema nerviós

AMB EL  

PATROCINI D’

0€
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Maneig de dispositius  
d’inhalació i actuació davant  
de situacions clíniques reals

Dates
 del 20 d’octubre  

al 7 de desembre del 2014

Hores lectives
20 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 175€

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 225€

Inscripcions
Obertes un mes abans  

de l’inici de cada edició  

a la web www.agorasanitaria.com, 

www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 150

Programa
Introducció 

-
halació

  Inhaladors de cartutx pressuritzat

  

  

  Càmeres d’inhalació

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Professorat
De Pablo, David
Farmacèutic comunitari, coordinador 
de tallers pràctics de maneig de dis-

Oficina de Farmàcia) i de grups de 
treball amb metges d’atenció primària 
de la Comunitat de Madrid 

Quintas, Ana M.
Especialista en tabaquisme per la Uni-
versitat de Cantabria, delegada del 

-

Madrid, experta en atenció farmacèu-
tica en malalties respiratòries

Coordinació
Pura Lledó Polo 
Gerent del Departament de Formació 
del COF de Madrid

Àrees terapèutiques 
Sistema respiratori

Bonificable

Activitat acreditada per la Comisión de Formación de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid amb 3,7 crèdits
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Control de pacients polimedicats 
amb insuficiència renal 

Dates
2, 4 i 9 de març del 2015

Grup B  2, 4 i 11 de març del 2015

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
6 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 20€

(Cost del curs  

sense el patrocini: 175€)

No col·legiats i altres titulats 

superiors: 40€

Inscripcions
A partir del 28 de gener del 2015, 

a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 60

AMB EL  

PATROCINI DE

Programa
Interpretació clínica dels paràmetres 
analítics d’alteració de la funció renal 
a partir de casos pràctics

Calculadores on line

del cribratge fins a l’adequació po-
sològica de la medicació en el se-
guiment farmacoterapèutic

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris que vulguin 
oferir l’ús segur dels medicaments en 
el grup de població que pateix algun 
grau de deteriorament de la funció renal

Professorat
Travé, Pere
Doctor en farmàcia, diplomat a l’Insti-
tut Pasteur de Paris, especialista en 
anàlisis clíniques i bioquímica clínica

Vía, M. Àngels
Doctora en farmàcia, màster en farmà-
cia assistencial i atenció farmacèutica, 
professora associada de la Facultat de 
Farmàcia de Barcelona, farmacèutica 
comunitària a Mataró

Coordinació
Mercè Barau Germès 

de Barcelona

Àrees terapèutiques
Sistema urinari

Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 1 crèdit d’assis-
tència o 1,2 crèdits d’aprofitament
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Atenció farmacèutica  
en nutrició artificial 

Dates
12, 14, 19 i 21 de gener del 2015

Horari
De 17:30 a 20 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
10 hores

Matrícula
Gratuïta i exclusiva  

per a col·legiats membres  

de la Vocalia d’Hospitals dels COF 

i membres de la Societat Catalana 

de Farmàcia Clínica (SCFC)

(Cost del curs  

sense el patrocini: 230€)

Inscripcions
A partir del 3 de desembre  

del 2014, a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 50

Programa

  Productes disponibles per ser pre-
parats als serveis de farmàcia. 
Immunonutrients

  Aspectes relacionat amb l’elabora-
ció i l’estabilitat

  

dels treballs del grup de nutrició

 Criteris de selecció dels preparats 
de nutrició enteral

  -
trició enteral

  Administració de medicaments per 
sonda

  Fisiopatologia de la malaltia

  

  

  Actualització en nutrició parenteral 
en pacient crític 

  

insuficiència renal

  

Adreçat a
Farmacèutics d’hospital

Professorat
Badia, Maria
Farmacèutica, cap de secció, Hospital 
Universitari de Bellvitge

Berlana, David

Cardells, Cristina
Farmacèutica adjunta, Hospital Comar-
cal de l’Alt Penedès

Leiva, Elisabet
Farmacèutica adjunta, Hospital Univer-
sitari de Bellvitge

Martínez, Beatriz
Farmacèutica adjunta, Hospital Univer-

Miana, Maria Teresa
Farmacèutica adjunta, Hospital Clínic 
de Barcelona

Pons, Montserrat
Farmacèutica consultora sènior, idcsa-

Sanmartin, Mònica
Farmacèutica adjunta, Hospital idcsalut 
Hospital General de Catalunya

Vila, Anna
-

tària Mollet

Altres ponents pendents de determinar

Direcció
Tomàs Casasín Edo

Julio Martínez Cutillas

Coordinació

pitals de Catalunya

Assistència sanitària a grups 
específics de població
Adults (home, dona)

AMB EL  

PATROCINI DE

ORGANITZAT  

CONJUNTAMENT AMB

0€



36

Primers auxilis bàsics 

Dates
3, 5, 10 i 12 de novembre del 2014

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
8 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF, tècnics  

i auxiliars de farmàcia: 135€

Col·legiats no exercents a l’atur 

(cal presentar documentació 

acreditativa expedida pel Servei 

d’Ocupació de Catalunya),  

estudiants de farmàcia  

amb un mínim de 210 crèdits 

ECTS i precol·legiats: 70€

No col·legiats i altres titulats 

superiors: 180€

Inscripcions
A partir de l’1 d’octubre del 2014, 

a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org  

Places
Limitades a 25

Programa
Protocol d’actuació en cas d’acci-

  Causes de l’aturada cardíaca

  Cadena de supervivència

  

  Compressions toràciques

  

  Lipotímies

  Hipoglucèmies

  Convulsions

Adreçat a
Farmacèutics, tècnics i auxiliars de 
farmàcia

Professorat

Barcelona experts en primers auxilis

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba 
Cap del Departament de Formació i 
Desenvolupament Professional del 
COF de Barcelona

Promoció i protecció  
de la salut i prevenció  
de la malaltia
Educació per a la salut, 
protecció de la salut,  
immunitzacions

AMB LA  

COL·LABORACIÓ DEBonificable
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Les línies estratègiques  
del pla de salut: implicacions  
de la farmàcia comunitària

Dates
Dilluns,  

13, 20 d’abril, 4, 11 de maig,  

8 i 15 de juny del 2015

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
12 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 30€

(Cost del curs  

sense el patrocini: 275€)

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 60€

Inscripcions
A partir del l’11 de març  

del 2015, a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 50 

AMB EL  

PATROCINI D’

Programa
Tractament d’MPOC. Teoria 

-
aca a l’atenció primària

Professorat
Castillo, Diego

Franch, Josep

sud, professor associat del Departa-
ment de Medicina de la UB

Giner, Jordi
Infermer, Departament de Pneumologia, 

Iracheta, Montse
-

loma de Gramenet, vocal de la Junta 

Jansa, Margarida
-

docrinologia de l’Hospital Clínic i Uni-
versitari de Barcelona

Verdú, Josep Maria
-
-

sociat de Medicina de la UAB

Vidal, Mercè
-

docrinologia de l’Hospital Clínic i Uni-
versitari de Barcelona

Coordinació
Mercè Barau Germès

de Barcelona

Promoció i protecció  
de la salut i prevenció  
de la malaltia
Educació per a la salut, 
protecció de la salut,  
immunitzacions
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SPD® Actualització adaptada a la nova  
guia de seguiment farmacoterapèutic  
amb sistemes personalitzats de dosificació 

Pel seu format autodidàctic  

i interactiu, i la seva curta duració  

(2 hores), aquesta metodologia 

permet apuntar-se i cursar  

la formació en qualsevol moment 

durant tot el període lectiu

Hores lectives
2 hores

Matrícula
Exclusiva per a col·legiats  

dels COF

Fins al 31 de desembre  

del 2014: gratuïta

A partir de l’1 de gener  

del 2015: 25€

Inscripcions
A la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org 

Places
2000

Programa

teòrics d’aproximació a la nova guia.

farmacèutic faci una avaluació des-
criptiva del procés actual del progra-
ma a la farmàcia per detectar punts 
de canvi per, posteriorment, facilitar 
les eines perquè el farmacèutic 
adapti la documentació necessària 
per dur a terme l’activitat i pugui 
adherir-se a la prestació del servei. 

En el cas dels farmacèutics que actu-
alment no participen en la implantació 
del programa , és a dir, que no estan 
en farmàcies que ja presten el servei 
han de fer la part pràctica partint igual-
ment dels criteris de preparació per 
implantar el servei per primer cop

Adreçat a
Farmacèutics col·legiats amb acredi-

COFB que vulguin actualitzar els co-

Coordinació
Maria Estrada Campmany
Farmacèutica, Departament de Forma-
ció i Desenvolupament Professional del 
COF de Barcelona

Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i 
Desenvolupament Professional del 
COF de Barcelona

Seguretat del pacient
Adherència al tractament

Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 0,7 crèditss

0€
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SPD® Curs per implantar un programa  
de seguiment farmacoterapèutic  
amb sistemes personalitzats de dosificació 

Dates
 

Del 6 al 12 d’octubre del 2014, 

aprenentatge per l’aula virtual

Del 13 d’octubre al 3 de novembre 

del 2014, desenvolupament del curs

Del 10 al 16 de novembre del 2014, 

aprenentatge per l’aula virtual

Del 17 de novembre al 9  

de desembre del 2014,  

desenvolupament del curs

Del 9 al 15 de febrer del 2015, 

aprenentatge per l’aula virtual

Del 16 de febrer al 9 de març  

del 2015, desenvolupament del curs

Del 18 al 24 de maig del 2015, 

aprenentatge per l’aula virtual

Del 25 de maig al 15 de juny del 

2015, desenvolupament del curs

Hores lectives
12 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 150€

Inscripcions
 

A partir del 3 de setembre del 2014

 

A partir del 15 d’octubre del 2014

 

A partir del 7 de gener del 2015

 

A partir del 15 de febrer del 2015

A la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 240

Programa
® 

-
tuacions especials    

com omplir el full de seguiment i 
resolució d’incidències

Autors i tutors
Borràs, Rafael
Farmacèutic, director de comunicació 
i relacions institucionals a Teva

Estrada, Maria
Farmacèutica, Departament de Forma-
ció i Desenvolupament Professional del 
COF de Barcelona

Iracheta, Montserrat
Farmacèutica comunitària

Linares, Gaspar
Farmacèutic comunitari

Rosell, Marissa
Farmacèutica comunitària

Ylla-Català, Ignasi
Farmacèutic comunitari

Coordinació
Maria Estrada Campmany
Farmacèutica, Departament de Forma-
ció i Desenvolupament Professional del 
COF de Barcelona

Cristina Rodríguez Caba 
Cap del Departament de Formació i 
Desenvolupament Professional del 
COF de Barcelona

Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 3,5 crèditss

Seguretat del pacient
Adherència al tractament

Bonificable
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Farmacoterapèutica  
basada en l’evidència
Programa complet

Dates
 del 16 de setembre  

al 31 de desembre del 2014

 del 16 de febrer  

al 31 de maig del 2015

Hores lectives
75 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 290€ 

No col·legiats 

i altres titulats superiors: 340€

Inscripcions
Obertes un mes abans  

de l’inici de cada edició 

a la web www.agorasanitaria.com,  

www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 150

Programa
Introducció a la farmacoterapèutica 
basada en l’evidència

al dia eficaç

plaquetària, hipertensió arterial, dis-
lipèmies, anticoagulació

-
es psíquiques, analgèsia

-
tis tipus II

hormonal, teràpia hormonal substi-
tutiva, hiperplàstia benigna de pròs-
tata

-
ratòries, tuberculosi, infeccions uri-
nàries, infeccions fúngiques, infec-
cions virals, infeccions oculars, 
xerosi ocular

medicamentoses - Farmacovigilàn-
cia - Adherència

Adreçat a
Farmacèutics que vulguin actualitzar els 
coneixements en farmacoterapèutica

Professorat  
i tutors on line
Mercadé Salavert, Mercè
Farmacèutica comunitària i membre 
del grup de treball d’atenció farmacèu-
tica del COF de Barcelona

Roig Martínez, Marta
Farmacèutica comunitària i membre 
del grup de treball d’atenció farmacèu-
tica del COF de Barcelona

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba 
Cap del Departament de Formació i 
Desenvolupament Professional del 
COF de Barcelona

Seguretat del pacient
Seguretat del medicament

Bonificable

Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud  amb 10,6  crèditsèdits
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Medicaments complexos

Data
17 de novembre del 2014

Horari
De 16 a 20:30 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
4 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 30€

(Cost del curs  

sense el patrocini: 235€)

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 60€

El preu de matrícula inclou  

el manual de Medicamentos 

Complejos 4.0  

(B. García de Bikuña)

Inscripcions
A partir del 15 d’octubre  

del 2014, a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 50

AMB EL  

PATROCINI DE

Programa

Catálogo de 

Medicamentos Complejos del Con-

sejo General

  

tipus, tècniques de preparació, er-
rors freqüents

  

inconvenients, tècniques, errors

  -
ges, inconvenients, tècniques, errors

  Altres tipus de medicaments com-
plexos

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris, d’atenció 
primària i d’hospitals

Professorat
García de Bikuña, Borja
Farmacèutic comunitari de Bilbao i 
patró de la Fundación Pharmaceutical 

Care España

Coordinació
Mercè Barau Germès

de Barcelona

Seguretat del pacient
Seguretat del medicament
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Eines per alimentar 
correctament els nostres fills  

Data
7 d’octubre del 2014

Horari
De 15 a 19 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
4 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: Gratuïta

(Cost del curs  

sense el patrocini: 70€)

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 30€

Inscripcions
A partir del 3 de setembre  

del 2014, a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 200

AMB EL  

PATROCINI DE

Programa
Tòpics en alimentació

  

l’alimentació infantil

basades en l’evidència al plat 

  Aliments, nutrients, creixement i 
salut. Primera etapa (0-3 anys), 
segona etapa (3-6 anys) i tercera 
etapa (6-16 anys)

  Trastorns relacionats amb l’alimen-
tació

-
fantil

  Què, quant, com, quan i amb qui 
menjar

  Parlem dels aliments, les quantitats 
adequades, com preparar-los, 
quan s’han de menjar i amb qui 
menjar

  Alimentació i cultura mediterrània 

  Complementació menús escolars

-
mentació

  L’ús dels sentits, la selecció d’ali-
ments, participació a la cuina i la 
correcta introducció dels aliments 
i els hàbits alimentaris a la taula, 
en companyia

  Coaching nutricional, eina pel pro-
fessional per motivar la millora dels 
hàbits alimentaris

Professorat
Bach, Anna

-
trició del COF de Barcelona

Bovet, M. del Tura
Farmacèutica comunitària, formadora 

del COF de Barcelona

Panisello, Joima
Especialista en medicina interna, di-
rectora general de la Fundación para 

el Fomento de la Salud

Pardo, Carme
Farmacèutica comunitària, llicenciada 
en farmàcia, ciències biològiques i me-
dicina, formadora del Programa d’Edu-

Prados, Andreu
Farmacèutic i dietista-nutricionista

Coordinació
Anna Bach Faig 

de Barcelona

Àrees específiques  
de l’oficina de farmàcia 
Alimentació

0€
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Complements nutricionals i esport 

Dates
4, 6, 11 i 13 de novembre del 2014

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
8 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 30€ 

(Cost del curs  

sense el patrocini: 190€)

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 60€

Inscripcions
A partir de l’1 d’octubre del 2014, 

a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org  

Places
Limitades a 50

AMB EL  

PATROCINI DE

Programa
Breu introducció de la fisiologia de l’es-
forç, vies metabòliques en l’exercici

nutricional segons intensitat i tipus 
-

teïnes, etc.

la massa muscular

-
tiques

Professorat
Lizárraga, Antonia
Metgessa, especialista en medicina de 
l’esport, màster en nutrició, professora 
de fisiologia de nutrició humana i die-
tètica (UB), Facultat de Medicina-Cam-
pus de Bellvitge

Coordinació
Anna Bach Faig

de Barcelona

Àrees específiques  
de l’oficina de farmàcia 
Alimentació
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Actualització i casos pràctics  
en complements alimentosos

Dates
16, 17, 18, 23 i 24  

de febrer del 2015

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
10 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 25€

(Cost del curs  

sense el patrocini: 220€)

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 50€

Inscripcions
A partir del 14 de gener del 2015, 

a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 50

AMB EL  

PATROCINI DE

Programa
Actualització de la normativa i al-
legacions de salut. Bibliografia i re-
cursos

-
ovascular 

Professorat
Arranz, Laura
Doctora en farmàcia, professora asso-

Bromatologia, Facultat de Farmàcia, 
Universitat de Barcelona

Blanco, Mar
Farmacèutica comunitària, responsa-
ble del Departament Tècnic de l’Asoci-

-

Casamitjana, Núria
Doctora en farmàcia, cap del Centre 
d’Informació del Medicament (CIM) del 
COF de Barcelona

Coordinació
M. José Alonso Osorio 

-
patia del COF de Barcelona

Anna Bach Faig 

de Barcelona 

Àrees específiques  
de l’oficina de farmàcia 
Alimentació

Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 1,6 crèdits d’as-
sistència o 1,8 crèdits d’aprofitament
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L’al.lèrgia: consells  
de micronutrició i fitoteràpia 

Data
12 de març del 2015

Horari
De 16 a 19 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
3 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 20€

(Cost del curs  

sense el patrocini: 115€)

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 40€

Inscripcions
A partir del 4 de febrer del 2015,  

a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 50

AMB EL  

PATROCINI DE

Programa
Definició i tipus d’al·lèrgies

i en el nen

micronutrició, els probiòtics i els 
prebiòtics

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Professorat
Borella, Francesco
Llicenciat en medicina i cirurgia per la 

en pediatria i psiquiatria en hospitals 
de Ginebra, formació especialitzada en 
acupuntura, homeopatia, fitoteràpia, 
naturopatia i psicoteràpia, membre 
docent de l’Institut Europeu de Dietè-
tica i Micronutrició (IEDM)

Coordinació
M. José Alonso Osorio

-
patia del COF de Barcelona 

Anna Bach Faig

de Barcelona

Àrees específiques  
de l’oficina de farmàcia 
Alimentació
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Maquillatge dermatològic corrector

Data
26 de febrer del 2015

Horari
De 14 a 16:30 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
2,5 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF, tècnics  

i auxiliars de farmàcia: gratuïta

(Cost del curs  

sense el patrocini: 100€)

Inscripcions
A partir del 21 de gener del 2015, 

a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 50

AMB EL  

PATROCINI D’

Programa
Perspectives del maquillatge corrector

color

de pacients i realització d’un camu-

Adreçat a
Farmacèutics, tècnics i auxiliars de 
farmàcia

Professorat
López Alcalá, Cristina
Farmacèutica, responsable de forma-
ció de Laboratorios Avène

Coordinació
Núria Bosch Sagrera

Àrees específiques  
de l’oficina de farmàcia 
Dermocosmètica

0€
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Dermofarmàcia:  
consells i recomanacions

Dates
3, 5, 10, 12 i 17 de març del 2015

Horari
De 14 a 16 hores 

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
10 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF, tècnics  

i auxiliars de farmàcia: 170€

Col·legiats no exercents a l’atur 

(cal presentar documentació 

acreditativa expedida pel Servei 

d’Ocupació de Catalunya),  

estudiants de farmàcia  

amb un mínim de 210 crèdits 

ECTS i precol·legiats: 85€

No col·legiats i altres titulats 

superiors: 225€

Inscripcions
A partir del 28 de gener del 2015, 

a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 50

Programa
Pediculosi. Control i tractament 

Adreçat a
Farmacèutics, tècnics i auxiliars de 
farmàcia

Professorat
Bacchini, Gabriela
Bioquímica clínica, medical advisor, 

Ferrer Health Care 

Calvo, Xavier
Llicenciat en odontología per Universi-
dad Barcelona (UB), màster en perio-
doncia, Universitat Internacional Cata-
lunya (UIC), màster d’investigació en 
odontologia, Universitat Internacional 
Catalunya (UIC) i medical advisor de 
Dentaid

Prieto, Leonor
Farmacèutica, directora científica i de 

Altres ponents pendents de deter-
minar

Coordinació
Núria Bosch Sagrera

Àrees específiques  
de l’oficina de farmàcia 
Dermocosmètica
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Com podem utilitzar  
els dermoanalitzadors? 

Data
27 d’abril del 2015

Horari
De 14 a 16:30 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
2,5  hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: gratuïta 

(Cost del curs  

sense el patrocini: 100€)

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 20€

Inscripcions
A partir del 25 de març del 2015,  

a la web www.cofb.cat  

o  bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 50

AMB EL  

PATROCINI DE

Programa

diferencial en una recomanació per-
sonalitzada

dispensació d’un tractament cosmètic 

-
ment i millora cosmètica de patolo-

  Atòpia

  Psoriasis

  Dermatitis

  Fotoenvelliment

Professorat
Ribó Riba, Montserrat
Doctora en farmàcia, directora de la 
Unitat Dermocosmètica i Galènica a 
l’Institut de Dermatologia I. Umbert, 
responsable de formulació magistral 
en farmàcia comunitària

Sanz, Marta
Farmacèutica, responsable de forma-

Coordinació
Núria Bosch Sagrera

Àrees específiques  
de l’oficina de farmàcia 
Dermocosmètica

0€
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L’art de vendre cosmètica de forma 
rendible: gestió per categories  

Dates
11 i 12 de maig del 2015

Horari
De 16 a 20 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
8 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 30€

(Cost del curs  

sense el patrocini: 190€)

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 60€

Inscripcions
A partir del 8 d’abril del 2015,  

a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 50

AMB EL  

PATROCINI D’

Programa
Tema I

  

  De gestió
  De seducció

  Objectius
  Elements

de farmàcia
Tema II

  Estructura 
  Dimensions
  Qualitats
  Criteris de gestió
  Mètode d’identificació
Tema III

  Criteris d’assignació
  El valor dels nivells
  Presentació del producte
  Assignació d’espai en funció d’ob-

jectius quantitatius

  Tècniques d’animació
  Promocions. Tipus. Objectius
  Planificació anual de campanyes

Tema IV

  L’art de la venda
  Llenguatge no verbal
  Tècnica BAC (beneficis, avantatges, 

característiques)

-
midor que estimulen la venda. La te-

  Distribució de dues farmàcies so-
bre plànol

  Marxandatge visual
  Taller de textures
  Taller de tractaments cosmètics

Professorat
Arias, Asun

Consultores, especialitzada en gestió 
-

màcia, màster en gestió d’empresa i 
màrqueting per l’Instituto Directivos de 

Empresa, màster en intel·ligència emo-
cional i coaching i professora de tres 

Coordinació
Núria Bosch Sagrera

Àrees específiques  
de l’oficina de farmàcia 
Dermocosmètica
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Interpretació de les anàlisis 
clíniques i aplicació pràctica
a la farmàcia assistencial 

Dates
9, 14, 16, 21 i 28 d’abril del 2015 

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
10 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 220€ 

Col·legiats no exercents a l’atur 

(cal presentar documentació 

acreditativa expedida pel Servei 

d’Ocupació de Catalunya),  

estudiants de farmàcia  

amb un mínim de 210 crèdits 

ECTS i precol·legiats: 110€

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 285€

Inscripcions
A partir del 4 de març del 2015,  

a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 25

Programa

claus en la interpretació clínica

-
-

cions medicamentoses

per fer el seguiment del pacient amb 
risc cardiovascular (diabetis, dislipè-
mia..). Càlcul del risc cardiovascular

hepatitis víriques A,B i C

glomerular i microalbuminúria. Pa-
per del farmacèutic en el maneig del 
pacient crònic polimedicat

-
venció de les malalties congènites 

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris i altres pro-
fessionals de la salut que volen actu-
alitzar els coneixements, comprendre, 
explicar i interpretar els resultats  de 
les proves analítiques

Professorat
Travé, Pere
Doctor en farmàcia, diplomat a l’Insti-
tut Pasteur de Paris, especialista en 
anàlisis clíniques i bioquímica clínica

Coordinació
Lluïsa Juan Pereira

Barcelona

Àrees específiques  
de l’oficina de farmàcia 
Determinacions  
de paràmetres analítics

Bonificable
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Fitoteràpia aplicada, completada 
amb cures dermatològiques  
i aromateràpia

Dates
 del 22 de setembre  

al 29 de desembre del 2014

 del 31 de març  

al 19 de juliol del 2015

Hores lectives
60 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 70€ 

(Cost del curs  

sense el patrocini: 430€)

No col·legiats, tècnics  

i auxiliars de farmàcia  

i altres titulats superiors: 90€

Inscripcions
Obertes un mes abans  

de l’inici de cada edició 

a la web www.agorasanitaria.com,  

www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 150

Programa
-

dants, ansiolítiques i amb acció so-
bre el son

PM utilitzades en trastorns circula-
toris, aparell cardiovascular i HTA

-
dats, grip

-

PM utilitzades en el tractament de 
trastorns metabòlics

antireumàtiques

PM en els trastorns fisiològics feme-
-

norrea i menopausa

-
getals per a la higiene de la pell sana

cel·lulitis i estries

d’ulls, pell madura, pell delicada (te-
ràpies oncològiques)

-
nies superficials

Adreçat a
Farmacèutics, tècnics i auxiliars de 
farmàcia i altres professionals sanitaris

Professorat 
i tutors on line
Allué, Josep
Farmacèutic, professor titular de fisio-
logia vegetal de la Facultat de Biocièn-
cies de la UAB, codirector del màster i 
diplomatura de postgrau en plantes 
medicinals i fitoteràpia, interuniversi-

UB i COF de Barcelona

Alonso, M. José
Farmacèutica, especialista en farmàcia 
industrial i galènica, diplomada en fi-
toteràpia per la Universitat de Montpe-
ller, codirectora del màster i diploma-
tura de postgrau en plantes medicinals 
i fitoteràpia, interuniversitari per la UAB 

-
celona, vocal de Plantes Medicinals i 
Homeopatia del COF de Barcelona

Bachiller, Luis Ignacio
Metge, diploma universitari de fitote-
ràpia, especialista en homeopatia, 
membre de la junta directiva de la 

-
ana de Fitoteràpia

Bestué, Laura
Farmacèutica, màster de plantes me-
dicinals i fitoteràpia UAB, UB i COF de 
Barcelona

Coordinació
M. José Alonso Osorio 

-
patia del COF de Barcelona

Àrees específiques  
de l’oficina de farmàcia 
Fitoteràpia

AMB EL  

PATROCINI DEBonificable

Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 9,3 crèditss
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Plantes medicinals  
en pacients polimedicats

Dates
20 i 21 de gener del 2015

Horari
De 14 a 17 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
6 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 20€

(Cost del curs  

sense el patrocini: 135€) 

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 40€

Inscripcions
A partir del 17 de desembre  

del 2014, a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org  

Places
Limitades a 50

AMB EL  

PATROCINI D’

Programa
Introducció 

plantes medicinals i legislació

-

pacients amb medicació crònica i 
polimedicats

Professorat
Alonso, M. José
Farmacèutica, especialista en farmàcia 
industrial i galènica, diplomada en fi-
toteràpia per la Universitat de Montpe-
ller, codirectora del màster i diploma-
tura de postgrau en plantes medicinals 
i fitoteràpia, interuniversitari per la UAB 

de Plantes Medicinals i Homeopatia del 
COF de Barcelona

Coordinació
M. José Alonso Osorio

-
patia del COF de Barcelona

Àrees específiques  
de l’oficina de farmàcia 
Fitoteràpia

Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 1 crèdit d’assis-
tència o 1,1 crèdits d’aprofitament
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Més que plantes:  
biodiversitat, alimentació i salut 

Dates
Dimecres, 8, 15, 29 d’abril  

i 6 de maig del 2015 

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
8 hores

Matrícula
Gratuïta

Inscripcions
A partir del 4 març del 2015,  

a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 80

Programa
L’arròs; paella, transgènics i estatines

begudes agradables

Professorat
Alonso, M. José

-
patia del COF de Barcelona

Benedí, Carles
Professor titular de botànica de la Uni-
versitat de Barcelona 

Blanché, Cèsar
Catedràtic de botànica de la Universitat 
de Barcelona 

Simon, Joan
Professor titular de botànica de la Uni-
versitat de Barcelona 

Coordinació
M. José Alonso Osorio

-
patia del COF de Barcelona

Àrees específiques  
de l’oficina de farmàcia 
Fitoteràpia

0€



54

Medicament personalitzat:  
la formulació magistral com  
a element d’atenció farmacèutica  

Dates
28, 30 d’octubre  

i 4 de novembre del 2014

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
6 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 160€

Col·legiats no exercents a l’atur 

(cal presentar documentació 

acreditativa expedida pel Servei 

d’Ocupació de Catalunya), 

estudiants de farmàcia  

amb un mínim de 210 crèdits 

ECTS i precol·legiats: 80€

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 210€

Inscripcions
A partir del 24 de setembre  

del 2014, a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 25

Programa
Document marc de formulació

-
litat de la formulació magistral en la 
terapèutica actual

-
nistrar fàrmacs a determinats grups 
de pacients

pediàtriques

tenen resposta en la formulació

Adreçat a

dispensen fórmules 

-
pliar coneixements en la dispensació

farmacèutica per recollir els elements 
d’interès que aporta la formulació

Professorat
Llambí, Francesc
Professor associat de la Unitat de Tec-
nologia Farmacèutica de la Facultat 
Farmàcia de la UB, president d’Apro-
farm i vocal de la Junta de Govern del 
COF de Barcelona

Torrell, Montserrat
Farmacèutica, secretària tècnica 
d’Aprofarm

Direcció i Coordinació
Francesc Llambí Mateos

de Barcelona

Àrees específiques  
de l’oficina de farmàcia 
Formulació magistral

AMB LA  

COL·LABORACIÓ D’Bonificable
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Formulació galènica de gelificants 

Data
25 de febrer del 2015

Horari
De 14 a 20 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
6 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 175€

Col·legiats no exercents a l’atur 

(cal presentar documentació 

acreditativa expedida pel Servei 

d’Ocupació de Catalunya),  

estudiants de farmàcia  

amb un mínim de 210 crèdits 

ECTS i precol·legiats: 90€

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 230€

Inscripcions
A partir del 21 de gener del 2015, 

a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 25

Programa
Definició de gelificants

o viscositzants.

preparats oficinals i les fórmules 
magistrals

Adreçat a
Farmacèutics que es volen iniciar en la 
formulació o repassar i actualitzar els 
coneixements propis en formulació 
magistral de gelificants

Professorat
Gómez, Santiago
Farmacèutic comunitari, secretari 
d’Aprofarm

Valero, Xavier
Farmacèutic comunitari, vicepresident 
d’Aprofarm

Direcció
Santiago Gómez Facundo
Farmacèutic comunitari, secretari 
d’Aprofarm

Xavier Valero Barlabé
Farmacèutic comunitari, vicepresident 
d’Aprofarm

Coordinació
Francesc Llambí Mateos

de Barcelona

AMB LA  

COL·LABORACIÓ D’

Àrees específiques  
de l’oficina de farmàcia 
Formulació magistral

Bonificable
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Novetats en formulació magistral 

Dates
7 i 8 d’abril del 2015

Horari
De 14 a 18 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
8 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 220€

Col·legiats no exercents a l’atur 

(cal presentar documentació 

acreditativa expedida pel Servei 

d’Ocupació de Catalunya),  

estudiants de farmàcia  

amb un mínim de 210 crèdits 

ECTS i precol·legiats: 110€

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 290€

Inscripcions
A partir del 4 de març del 2015,  

a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 25

Programa

envelliment

-

-
dehid, tazarotè, amitriptilina

Adreçat a
Farmacèutics que ja tinguin experièn-
cia en formulació magistral

Professorat
Bau, Carmen
Farmacèutica, especialista en farmàcia 
industrial i galènica, col·laboradora de 
la Unitat de Tecnologia Farmacèutica 
de la Facultat de Farmàcia de la UB

Llambí, Francesc
Professor associat de la Unitat de Tec-
nologia Farmacèutica de la Facultat 
Farmàcia de la UB, president d’Apro-
farm i vocal de la Junta de Govern del 
COF de Barcelona

Torrell, Montserrat
Farmacèutica, secretària tècnica 
d’Aprofarm

Valero, Xavier
Especialista en farmàcia industrial i 
galènica, farmacèutic comunitari, vice-
president d’Aprofarm

Direcció i Coordinació
Francesc Llambí Mateos

de Barcelona

Àrees específiques  
de l’oficina de farmàcia 
Formulació magistral

AMB LA  

COL·LABORACIÓ D’Bonificable



57

Iniciació pràctica  
a l’homeopatia

Dates
 del 30 de setembre  

al 31 d’octubre del 2014

 del 12 de gener  

al 13 de febrer del 2015

 del 7 d’abril  

al 8 de maig del 2015

Hores lectives
10 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 80€

(Cost del curs  

sense el patrocini: 230€)

No col·legiats 

i altres titulats superiors: 100€

Inscripcions
Obertes un mes abans  

de l’inici de cada edició 

a la web www.agorasanitaria.com,  

www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 300

Programa
Fonaments teòrics

Introducció i definició 

La fabricació d’un medicament ho-
meopàtic 

 Els medicaments homeopàtics 

 Legislació 

 Un enfocament global del malalt 

 El consell a la farmàcia 

 Aplicació pràctica 

Petits traumatismes

Aparell respiratori 

Aparell digestiu 

Estrès i ansietat 

Patologia pediàtrica

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Professorat
Alonso Osorio, M. José
Farmacèutica, especialista en farmàcia 
industrial i galènica, diplomada en fi-
toteràpia per la Universitat de Montpe-
ller, codirectora del màster i diploma-
tura de postgrau en plantes medicinals 
i fitoteràpia, interuniversitari per la UAB 

-
celona, vocal de Plantes Medicinals i 
Homeopatia del COF de Barcelona

De la Vega Casales, Ricardo
Farmacèutic, homeòpata pel CEDH, 

-
dolid i professor del CEDH

Gil Girbau, Montserrat
Farmacèutica, homeòpata pel CEDH, 

-
gossa i professora del CEDH

Vega Alonso, M. Jesús
Farmacèutica, homeòpata pel CEDH, 

-
dolid i professora del CEDH

Coordinació
M. José Alonso Osorio  

-
patia del COF de Barcelona

Àrees específiques  
de l’oficina de farmàcia 
Homeopatia

AMB LA  

COL·LABORACIÓ DEL

AMB EL  

PATROCINI DEBonificable
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Terapèutica homeopàtica  
per a farmacèutics 
Primer cicle (iniciació)

Dates
3, 24 d’octubre,  

7, 21 de novembre,  

12 i 19 de desembre (examen)  

del 2014

Horari
Divendres, de 9:30 a 13:30  

i de 14:30 a 18:30 hores

Divendres, 19 de desembre  

del 2014, de 13 a 14 hores: examen

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
40 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 640€

No col·legiats: 830€

Nota Els col·legiats tenen  

la possibilitat de fraccionar  

el pagament en dues quotes  

(el 50% en formalitzar la inscripció  

i el 50% a la meitat del curs)

Inscripcions
A partir del 3 de setembre  

del 2014, a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 25

Programa
Primer seminari. Introducció a l’ho-
meopatia

aguts

Adreçat a
Farmacèutics que tenen interès a for-
mar-se de manera completa en home-
opatia per oferir consells útils i eficaços 
amb seguretat, tant aquells que no tenen 
coneixements previs com aquells que 
volen convertir-se en experts i ampliar la 
faceta aplicada dels coneixements

Els farmacèutics amb titulació acredi-
tada en homeopatia, prèvia validació 
del comitè pedagògic del CEDH, poden 
accedir directament al segon cicle

Professorat
Gil, Montserrat
Llicenciada en farmàcia per la Univer-
sitat de Barcelona, especialista en 
homeopatia per la Universidad de Za-

ragoza, diplomada en homeopatia pel 
CEDH, professora del CEDH

Ortega, Antonio
Llicenciat en medicina i cirurgia per la 
Universitat de Barcelona, especialista 
en homeopatia per la Universidad de 

Valladolid, metge homeòpata a Barce-
-

mat en homeopatia pel CEDH, profes-
sor del CEDH

Roca, Modesto
Llicenciat en medicina i cirurgia per la 
Universitat de Barcelona, especialista 
en medicina interna, diplomat en ho-
meopatia pel CEDH, metge homeòpa-
ta a Barcelona

Sellés, Mercè
Llicenciada en farmàcia per la Univer-
sitat de Barcelona, especialista en 
homeopatia per la Universidad de Za-

ragoza, diplomada en homeopatia pel 
CEDH, professora del CEDH

Urruchi, Ana Isabel
Llicenciada en farmàcia per la Univer-
sitat de Barcelona, especialista en 
homeopatia per la Universidad de Za-

ragoza, diplomada en homeopatia pel 
CEDH, professora del CEDH

Coordinació
M. José Alonso Osorio

-
patia del COF de Barcelona

Eloy Echeverría Muñoz
Director pedagògic del CEDH

Àrees específiques  
de l’oficina de farmàcia 
Homeopatia

Bonificable
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Terapèutica homeopàtica  
per a farmacèutics

  

Dates
23 de gener, 20 de febrer,  

13 de març, 10 d’abril,  

8 i 29 de maig (examen) del 2015

Horari
Divendres, de 9:30 a 13:30  

i de 14:30 a 18:30 hores

Divendres, 29 de maig del 2015, 

de 13 a 14 hores: examen

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
60 hores (40 presencials  

i 20 no presencials)

Matrícula
Col·legiats dels COF: 710€

No col·legiats: 920€

Nota 

Els col·legiats tenen la possibilitat 

de fraccionar el pagament  

en dues quotes (el 50%  

en formalitzar la inscripció  

i el 50% a la meitat del curs)

Inscripcions
A partir del 17 de desembre  

del 2014, a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 25

Programa
Primer seminari. Fonaments de l’ho-
meopatia

circulatori

-
lar i sistema nerviós

obesitat

Adreçat a
Farmacèutics que tenen interès a for-
mar-se de manera completa en home-
opatia per oferir consells útils i eficaços 
amb seguretat, i que volen convertir-se 
en experts i ampliar la faceta aplicada 
dels coneixements

Professorat
Gil, Montserrat
Llicenciada en farmàcia per la Univer-
sitat de Barcelona, especialista en 
homeopatia per la Universidad de Za-

ragoza, diplomada en homeopatia pel 
CEDH, professora del CEDH

Ortega, Antonio
Llicenciat en medicina i cirurgia per la 
Universitat de Barcelona, especialista 
en homeopatia per la Universidad de 

Valladolid, metge homeòpata a Barce-
-

mat en homeopatia pel CEDH, profes-
sor del CEDH

Roca, Modesto
Llicenciat en medicina i cirurgia per la 
Universitat de Barcelona, especialista 
en medicina interna, diplomat en ho-
meopatia pel CEDH, metge homeòpa-
ta a Barcelona

Sellés, Mercè
Llicenciada en farmàcia per la Univer-
sitat de Barcelona, especialista en 
homeopatia per la Universidad de Za-

ragoza, diplomada en homeopatia pel 
CEDH, professora del CEDH

Urruchi, Ana Isabel
Llicenciada en farmàcia per la Univer-
sitat de Barcelona, especialista en 
homeopatia per la Universidad de Za-

ragoza, diplomada en homeopatia pel 
CEDH, professora del CEDH

Coordinació
M. José Alonso Osorio

-
patia del COF de Barcelona

Eloy Echeverría Muñoz
Director pedagògic del CEDH

Àrees específiques  
de l’oficina de farmàcia 
Homeopatia

Bonificable
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Consell homeopàtic a la gent gran   

Dates
19, 21 i 26 de maig del 2015

Horari
De 21 a 23 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
6 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 135€

Col·legiats no exercents a l’atur 

(cal presentar documentació 

acreditativa expedida pel Servei 

d’Ocupació de Catalunya),  

estudiants de farmàcia  

amb un mínim de 210 crèdits 

ECTS i precol·legiats: 70€

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 180€

Inscripcions
A partir del 15 d’abril del 2015,  

a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 25

Programa
Introducció. Envelliment. Caracterís-
tiques diferencials de les malalties 
de la gent gran

ossi (osteopènia i osteoporosi)

-
torns cardiovasculars

-
cipals alteracions neurològiques de 
l’ancià

Professorat
Díez Llambrich, Xavier
Metge homeòpata en exercici profes-
sional a Barcelona des de 1983, llicen-
ciat en medicina i cirurgia per la Uni-
versitat de Barcelona, diplomat en 
homeopatia per la Universitat de Bor-
deus, llicenciat en antropologia social 
i cultural

Coordinació
M. José Alonso Osorio

-
patia del COF de Barcelona

Àrees específiques  
de l’oficina de farmàcia 
Homeopatia

Bonificable
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Novetats en la fabricació de plantilles:
sistemes informàtics CAD/CAM i en 3D

Dates
3 i 4 de desembre del 2014

Horari
De 14 a 17 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
6 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 145€

Col·legiats no exercents a l’atur 

(cal presentar documentació 

acreditativa expedida pel Servei 

d’Ocupació de Catalunya),  

estudiants de farmàcia  

amb un mínim de 210 crèdits 

ECTS i precol·legiats: 75€

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 190€

Inscripcions
A partir del 29 d’octubre del 2014, 

a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 25

Programa

-
quat a les patologies més freqüents

fabricació

Adreçat a
Farmacèutics amb coneixement de les 
patologies del peu, fabricants de planti-
lles i interessats a aprofundir en les 
novetats aparegudes en els últims temps

Professorat
Carnero Elías, Josep M.
Llicenciat en podologia, secretari de 
l’Associació Espanyola de Podologia 
Esportiva (AEPODE)

Coordinació
Montserrat Gironès Saderra

Àrees específiques  
de l’oficina de farmàcia 
Ortopèdia

Bonificable
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Patologies associades  
a pròtesis externes 

Dates
5 i 7 de maig del 2015

Horari
De 14 a 17 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
6 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 140€

Col·legiats no exercents a l’atur 

(cal presentar documentació 

acreditativa expedida pel Servei 

d’Ocupació de Catalunya),  

estudiants de farmàcia  

amb un mínim de 210 crèdits 

ECTS i precol·legiats: 70€

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 185€

Inscripcions
A partir de l’1 d’abril del 2015,  

a la web www.cofb.cat 

o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 25

Programa
-

mitat inferior

Adreçat a
Farmacèutics que fan ortopèdia adap-
tada i a mida interessats a aprofundir 
en les patologies associades a pròtesis 
externes

Professorat
Muniesa, Josep M.
Metge rehabilitador, cap de secció del 

Mar i de l’Hospital de l’Esperança

Coordinació
Montserrat Gironès Saderra

Àrees específiques  
de l’oficina de farmàcia 
Ortopèdia

Bonificable



63

Cura de la mucosa oral  
en lesions per ús de pròtesis movibles 

Dates
Del 10 de setembre del 2014  

al 10 de març del 2015

Hores lectives
2 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF, tècnics  

i auxiliars de farmàcia: gratuïta

(Cost del curs  

sense el patrocini 60€)

No col·legiats  

i altres titulats superiors: 50€

Inscripcions
Obertes un mes abans  

de l’inici de cada edició 

a la web www.agorasanitaria.com,  

www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places
2000

AMB EL  

PATROCINI DE

Programa
Introducció

Clínica. Cavitat oral i mucosa oral. 

Diagnòstic. Anamnesis, exploració, 
algoritme de decisió

Actuació farmacèutica. Higiene oral i 
de la pròtesi. Alimentació, manteni-
ment de la pròtesi. Principis actius 
utilitzats en la prevenció. Consells per 
al manteniment de pròtesis i implants. 
Preguntes freqüents a la farmàcia

Tractament. Conèixer la causa, alleu-
jar el dolor, evitar la infecció, millorar 
la cicatrització i què passa si després 

Aplicació pràctica. Cas pràctic 1, cas 
pràctic 2

Adreçat a
Farmacèutics, tècnics i auxiliars de 
farmàcia

Professorat
Camps, Mercè
Farmacèutica, directora del Gabinet Tèc-

Ferrer, Bárbara
Farmacèutica i odontòloga

Surroca, Aina
Farmacèutica comunitària

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i 
Desenvolupament Professional del 
COF de Barcelona

Àrees específiques  
de l’oficina de farmàcia 
Productes sanitaris

0€
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MEDES  
cerca de bibliografia en espanyol

Data
2 de desembre del 2014

Horari
De 16:30 a 20:30 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
4 hores

Matrícula
Gratuïta i exclusiva  

per a col·legiats dels COF,  

membres de la Societat Catalana 

de Farmàcia Clínica (SCFC)  

i de la Sociedad Española  

de Farmacéuticos de Atención 

Primaria (SEFAP)

(Cost del curs  

sense el patrocini: 110€)

Inscripcions
A partir del 29 d’octubre del 2014, 

a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 30

Programa

senzilla

logístics, truncat, frase exacta

clau, etc.)

publicació, tipus de document, etc.)

-
alitzar els resultats d’una cerca, 
exportar-los a un gestor de referèn-
cies bibliogràfiques)

-
ca biomèdica en espanyol

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris, d’hospital, 
de centres d’atenció primària i de l’ad-
ministració sanitària 

Professorat
Gudín, Cecilia
Llicenciada en filologia alemanya i do-
cumentació, documentalista i consul-
tora d’informació científica, gerent de 
formació. Gudinfo Servicios de infor-

mación y documentación. Experiència 
docent de cursos sobre fonts d’infor-
mació i tècniques documentals a in-
vestigadors i professionals sanitaris

Coordinació
Mercè Barau Germès

de Barcelona

Tomàs Casasín Edo

Rosa Madridejos Mora
Sociedad Española de 

Farmacéuticos de Atención Primaria 

Julio Martínez Cutillas

Roser Vallès Fernàndez

Barcelona

Gestió, metodologia,  
investigació,  
innovació farmacèutica
Documentació científica

AMB EL  

PATROCINI DE

ORGANITZAT  

CONJUNTAMENT AMB

0€
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PubMED avançat

Dates
28 de maig del 2015

Horari
De 16:30 a 20:30 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
4 hores

Matrícula
Gratuïta i exclusiva  

per a col·legiats dels COF,  

membres de la Societat Catalana 

de Farmàcia Clínica (SCFC)  

i de la Sociedad Española  

de Farmacéuticos de Atención 

Primaria (SEFAP)

(Cost del curs  

sense el patrocini: 110€)

Inscripcions
A partir del 22 d’abril del 2015,  

a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 30

Programa
-

xer el potencial i la forma d’ús

-
plexes

-
oma, tipus de document, revistes 
d’impacte)

Single Citation Matcher i 
el Clipboard

Clinical Queries i 
de les Topic-Specific Searches

-
fil personal, configurar alertes, col-
leccions i bibliografies, generar fil-
tres personalitzats i compartir 
col·leccions

-
primir, exportar a gestors de referèn-
cies bibliogràfiques, etc)

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris, d’hospital, 
de centres d’atenció primària i de l’ad-
ministració sanitària 

Professorat
Experts documentalistes especialitzats 
en gestió de la informació i en fonts 
d’informació biomèdiques, amb àmplia 
experiència en formació

Coordinació
Mercè Barau Germès

de Barcelona

Tomàs Casasín Edo

Rosa Madridejos Mora
Sociedad Española de 

Farmacéuticos de Atención Primaria 

Julio Martínez Cutillas

Roser Vallès Fernàndez

Barcelona

Gestió, metodologia,  
investigació,  
innovació farmacèutica
Documentació científica

AMB EL  

PATROCINI DE

ORGANITZAT  

CONJUNTAMENT AMB

0€
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Programa de gestió  
d’oficina de farmàcia: màrqueting  

Dates
 del 13 de setembre  

al 31 de desembre del 2014

 del 19 de gener  

al 24 de maig del 2015

Hores lectives
40 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 300€

No col·legiats: 450€

Inscripcions
Obertes un mes abans  

de l’inici de cada edició 

a la web www.agorasanitaria.com,  

www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 300

Programa

compres, despeses, màrqueting mix, 
anàlisi de l’equip de la farmàcia

competència, geomàrqueting, estu-
dis de mercat, DAFO

-
ment

Promocions, ofertes, comunicació

Concepte de categoria

Explotació de les categories

Estratègies de fidelització

Tècniques de venda (medicaments 
sense recepta i OTC), negociació, 
assertivitat, protocols d’actuació

Internet 2.0

Legislació

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Professorat 
i tutors on line
Alfaras, Silvia
Graduada en disseny d’interiors per 

arts aplicades i oficis artístics, especi-
alitat disseny d’interiors per la Llotja de 

Europeu en aparadorisme i visual 
merchandising

Detry, Nathalie
Llicenciada en ciències econòmiques 
i empresarials (UB), vicepresidenta i 
membre del consell de direcció de 
BarnaConsulting Group Consultors As-

a la Universitat Pompeu Fabra

Fisselier, Xavier

(França), Consulting & Design Mana-
gement

Gras, Mercè
Llicenciada en dret (UB) i cap del De-
partament d’Assessoria Jurídica de la 
Junta de Govern del COF de Barcelona

Ribera, Carme
Llicenciada en farmàcia (UB), màster 
en màrqueting (EADA) i assessora de 
màrqueting d’oficina de farmàcia

Rovira, David
Llicenciat en Farmàcia, especialista en 
gestió i direcció d’oficines de farmàcia

Serra, Joan Carles
Llicenciat en farmàcia (UB), diplomat 
en màrqueting (EADA), soci director de 
Marketinred, director del màster supe-
rior de màrqueting farmacèutic i del 
màster en market access i dels post-
graus en market access i gestió de 

-
ol, director del màster en gestió d’ofi-
cina de farmàcia (MGOF) del COF de 
Barcelona

Coordinació
Joan Carles Serra Bosch
Llicenciat en farmàcia (UB), diplomat en 
màrqueting (EADA), soci director de 
Marketinred, director del màster superior 
de màrqueting farmacèutic i dels post-
graus en market access i gestió de pro-

director del màster en gestió d’oficina de 
farmàcia (MGOF) del COF de Barcelona

Gestió, metodologia,  
investigació,  
innovació farmacèutica
Gestió i serveis

Bonificable
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Com potenciar la dermofarmàcia 
amb el consell farmacèutic 

Dates
 del 25 de setembre al 23 

d’octubre del 2014

 pendents  

de determinar

Hores lectives
20 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 60€

(Cost del curs  

sense el patrocini: 260€)

No col·legiats: 95€

Inscripcions
Obertes un mes abans  

de l’inici de cada edició 

a la web www.agorasanitaria.com,  

www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 500

AMB EL  

PATROCINI DE

Programa
 Introducció

 Què necessito saber per 

 Cura de la pell

 Tipus de client i de farmàcia

 Estratègies de màrqueting

 Tipus de producte

Com actuar a la farmàcia. 
Casos pràctics

 

 Client que sol·licita consell derma-
tològic

 Client que acudeix a la retirada 
d’un altre producte-venda comple-
mentària

 Com motivar el personal 
de la farmàcia

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Professorat
Gutiérrez, Lucrecia
Farmacèutica comunitària en farmàcia 
rural, formació en tècniques de venda 
i màrqueting farmacèutic

Muñoz Rubio, Irene
Farmacèutica comunitària, àmplia ex-
periència en consell farmacèutic en 
dermofarmàcia 

Revuelta Alonso, Ana
Farmacèutica comunitària coordinado-
ra en grups de treball d’atenció farma-
cèutica del COF de Madrid, especialis-
ta en dermofarmàcia 

Coordinació
Pura Lledó Polo
Gerent del Departament de Formació 
del COF de Madrid

Gestió, metodologia,  
investigació,  
innovació farmacèutica
Gestió i serveis

Bonificable
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Gestió  
d’estocs  
i compres 

Dates
 

del 13 d’octubre  

al 10 de novembre del 2014

 del 2 de febrer  

al 2 de març del 2015

 

del 17 de novembre  

al 17 de desembre del 2014

 del 2 de març  

al 2 d’abril del 2015

Hores lectives
2 hores

Matrícula
 

Col·legiats dels COF: 25€

No col·legiats: 50€

 

Col·legiats dels COF: 25€

No col·legiats, tècnics 

i auxiliars de farmàcia: 50€

Inscripcions
Obertes un mes abans  

de l’inici de cada edició 

a la web www.agorasanitaria.com,  

www.cofb.cat o bé www.cofb.org

Places
2000

Programa
-

metres bàsics de gestió, tipus de 
venda, estadístiques

de compra i paràmetres bàsics. Bo-

de marges

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris

Autor
Vives, Antonio
Farmacèutic comunitari, professor del 
màster de gestió de l’oficina de farmà-
cia del COF de Barcelona

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i 
Desenvolupament Professional del 
COF de Barcelona

Programa
Principis bàsics dels medicaments 
publicitaris

Adreçat a
Farmacèutics comunitaris, tècnics i 
auxiliars de farmàcia

Autor
Surroca, Aina
Farmacèutica comunitària, màster en 
gestió comercial i màrqueting farma-
cèutic UPF

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i 
Desenvolupament Professional del 
COF de Barcelona

Gestió, metodologia,  
investigació i innovació 
farmacèutica
Gestió i serveis

Gestió  
de medicaments  
publicitaris 
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Perits judicials farmacèutics 

Dates
25, 26 i 27 de novembre del 2014 

Horari
De 17 a 20 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
9 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 195€ 

Col·legiats no exercents a l’atur 

(cal presentar documentació 

acreditativa expedida pel Servei 

d’Ocupació de Catalunya): 100€

No col·legiats: 255€

Inscripcions
A partir del 22 d’octubre del 2014, 

a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 25

Nota 
Un cop acabat el curs,  

està previst fer una sessió pràctica  

de peritatge farmacèutic.  

Per correu electrònic convocarem 

tots els alumnes inscrits en aquest 

curs i a aquells que el van fer  

en edicions anteriors

Programa
Que és la prova pericial

  L’existència d’un plet. Les maneres 
de provar. L’objecte del peritatge. La 
necessitat que el jutge o el tribunal 
tenen d’aquest element per dictar 
una resolució. En quin moment es 
determina la necessitat del dictamen. 
Qui pot demanar el dictamen pericial. 
En quina mesura la prova pericial pot 
determinar la resolució judicial. Quin 
tipus de peritatges hi ha

  Classes de perit. Qui pot actuar 
com a perit judicial. Quins requisits 
ha de complir (experiència, capa-

-
ponsabilitats del perit, nomena-
ment, funcions, intervenció en la 
vista oral del judici. Quina informa-
ció rep el perit per elaborar l’infor-
me. Com ha d’avaluar aquesta 
informació. Com ha de plantejar 
l’informe. Actuacions que corres-
ponen al perit amb relació a la 
documentació proporcionada

  -
ció. Crida al perit designat. Accep-
tació del càrrec i jurament. Absten-

la documentació. Lliurament de 
l’informe. Actes complementaris. 
Provisió de fons. Honoraris profes-
sionals. Taxació de costes

  Experiències de perits en diferents 
-

na de farmàcia, farmàcia d’hospi-
tal, salut pública, etc.

  Com s’elabora la llista de perits 

legis professionals de mantenir 
actualitzada la base de dades de 
perits. Funcions del Departament 
de Justícia. Pagament d’honoraris 
dels perits que actuen d’ofici

perícia penal farmacèutica. Un camp 
per explorar”

Adreçat a
Professionals amb experiència en el 
camp farmacèutic interessats a ser 
perits farmacèutics en processos civils

Professorat
Camps, Mercè
Farmacèutica, gerent del gabinet tèc-
nic M. Camps

Castaño, Dani
Cap del servei de coordinació dels pro-

Corbella, Josep

Gavarró, Pau
Enginyer

Labarta, Eva
Advocat especialista en dret penal i 
dret penal internacional

Mas, Pilar
Farmacèutica especialista en farmàcia 

Farmàcia, Fundació Hospital Asil de 
Granollers

Roig, Bartomeu
Enginyer

Salas Almirall, Salvador

Coordinació
Mercedes Gras Balaguer
Advocada, cap de l’assessoria jurídica 
de la Junta de Govern del COF de Bar-
celona

Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i 
Desenvolupament Professional del 
COF de Barcelona

Gestió, metodologia,  
investigació,  
innovació farmacèutica
Gestió i serveis

Bonificable
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Direcció tècnica  
d’una indústria farmacèutica 

Dates
9, 10, 11, 12, 16 i 17  

de març del 2015

Horari
De 19 a 22 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
18 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 455€

Col·legiats no exercents a l’atur 

(cal presentar documentació 

acreditativa expedida pel Servei 

d’Ocupació de Catalunya),  

estudiants de farmàcia  

amb un mínim de 210 crèdits 

ECTS i precol·legiats: 225€

No col·legiats i altres titulats 

superiors: 595€

Inscripcions
A partir del 4 de febrer del 2015,  

a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 25

Programa
La direcció tècnica d’un laboratori 
farmacèutic 

traçabilitat

Professorat
Bonet, Ramon
Doctor en farmàcia, especialista en 
farmàcia industrial i galènica i anàlisi i 
control de medicaments i drogues, 
director adjunt d’estratègia comercial 
canal retail i atenció al client Iberia 

Barcelona

Coordinació
Ramon Bonet Miralbes

Gestió, metodologia,  
investigació,  
innovació farmacèutica
Indústria farmacèutica

Bonificable



71

Programa d’activitats Societat 
Catalana de Farmàcia Clínica
Curs acadèmic 2014 - 2015

Dates
16 de setembre del 2014

 21 d’octubre del 2014

 18 de novembre del 2014

 16 de desembre del 2014

 20 de gener del 2015

 17 de febrer del 2015

 17 de març del 2015

 21 d’abril del 2015

 19 de maig del 2015

 16 de juny del 2015

Horari
17 hores

Lloc
Sala 8, de la Societat Catalana  

de Farmàcia Clínica  

(carrer Major de Can Caralleu 1-7, 

08017, Barcelona)

Inscripcions
www.scfarmclin.org 

ACTIVITAT ORGANITZADA CONJUNTAMENT  

AMB LA VOCALIA D’HOSPITALS DEL COF DE BARCELONA

Programa

Josep Miquelay Borras, 

Pediatria. Ferran Bossacoma i Joelle 
Arrojo

Carlos Seguí i Elisabet 
Nogué, Hospital Germans Trias i Pujol 

Malalties infeccioses. Beatriz Gracia 
i Marc Enríquez
d’Hebron

Atenció primària

Gladys Bendahan -
-

Geriatria. María de Castro i Laura 
Borràs, Hospital Parc Taulí

 Laia Vilaró i Jennifer 
Esteban, Hospital Germans Trias i Pujol

Mar Gomis i Gema Garrido, 

Mercè Vergara i Núria 
Rudi

Actualització de grups de treball d’AF 
a pacients externs 

Dani Ferrández, Hospital 
d’Igualada

Malalt crític. Neus Pons, Hospital Ar-

Ingrid Gasó i Emma Mo-
villa

Cardiologia. Núria Soler. Hospital de 
Granollers

Perles clíniques

residents de farmàcia 
hospitalària de tercer i quart any

Beca Bonal. Cristina Roure, Consorci 

Beca d’ampliació de coneixements. 
Pau Riera

Oncologia. Andrea Molina i Pau Ri-
era

Alba Manzaneque i Mi-
reia Mensa, Hospital Clínic

Gastrointestinal. Marta Gilabert, Hos-

Adreçat a

Farmàcia Clínica

Gestió, metodologia,  
investigació,  
innovació farmacèutica
Innovació en terapèutica

0€
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Tertúlies d’actualitat

Dates
Dilluns, 27 d’octubre,  

dimecres, 26 de novembre del 2014,  

dimecres, 28 de gener,  

dilluns, 23 de febrer,  

dimecres, 22 d’abril  

i dimecres, 20 de maig del 2015

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
12 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: gratuïta  

cal confirmar assistència  

a la web www.cofb.cat

No col·legiats: 150€ cicle complet, 

25€ cada sessió

Inscripcions
A partir del 10 de setembre  

del 2014, a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org  

Places
Limitades a 214

Programa

-
tica associada

i malalties avançades

-
tra l’al·lèrgia

i noves opcions terapèutiques

Professorat
Bulbena, Antoni
Catedràtic de psiquiatria i director de 

-
ropsiquiatria i addiccions 

Esteller, Manel
Director del programa d’epigenètica i 
biologia del càncer de l’Institut d’Inves-
tigació Biomèdica de Bellvitge, profes-

associat de la Universitat de Barcelona

García, Marta
Psiquiatra de la Unitat de Trastorns per 
Dèficit d’Atenció de l’Hospital Clínic de 
Barcelona

Gómez-Batiste, Xavier

-
mes públics de CP, ICO

Peruga, Armando
Metge i director del Tobacco Free Ini-

tiative Programme Manager World 

Health Organization

Tauler, Eulàlia
Pediatra, al·lergòloga i vicepresidenta 

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i 
Desenvolupament Professional del 
COF de Barcelona

AMB LA  

COL·LABORACIÓ DE

Gestió, metodologia,  
investigació,  
innovació farmacèutica
Innovació en terapèutica

0€
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20 anys de BOTOX®

Data
11 de novembre del 2014 

Horari
De 17 a 20:30 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
3 hores

Matrícula
Gratuïta i exclusiva  

per a col·legiats dels COF i 

membres de la Societat Catalana 

de Farmàcia Clínica (SCFC)

(Cost del curs  

sense el patrocini: 95€)

Inscripcions
A partir del 8 d’octubre del 2014,  

a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 214

Programa

-
nica. Usos i indicacions

urinària

Adreçat a
Farmacèutics d’hospitals, de centres 
d’atenció primària i de l’administració 
sanitària 

Professorat
Errando, Carles
Uròleg, adjunt sènior de la Unitat d’Uro-
logia Funcional i Femenina. Fundació 
Puigvert

Pagonabarraga, Javier

Pozo, Patrícia
-

Coordinació
Tomàs Casasin Edo

Julio Martínez Cutillas

Gestió, metodologia,  
investigació,  
innovació farmacèutica
Innovació en terapèutica

AMB EL  

PATROCINI D’

ORGANITZAT  

CONJUNTAMENT AMB

0€
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III curs d’actualització  
en ciències de laboratori clínic

Dates
22 d’octubre  

i 19 de novembre del 2014

21 de gener, 18 de febrer,  

18 de març, 15 d’abril,  

20 de maig i 17 de juny del 2015

Horari
De 16:30 a 19:30 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
24 hores

Matrícula
Gratuïta i exclusiva  

per a col·legiats dels COF  

o membres de l’Associació 

Catalana de Ciències  

del Laboratori Clínic (ACCLC)

Inscripcions
A partir del 17 de setembre  

del 2014, a la web www.cofb.cat  

o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 50

Programa
-

mens del laboratori clínic (segons 

pronòstic i canvis de tractament
-
-

sultats i costos

nova norma i en l’ús de la marca

-
listes de laboratori
Microarrays

Adreçat a
Professionals interessats en l’àmbit del 
laboratori clínic

Professorat
Bellosillo, Beatriz
Doctora en Farmàcia, responsable de 

-
vei de Patologia de l’Hospital del Mar 
de Barcelona

Blanco Font, Aurora
Doctora en medicina i cirurgia, espe-
cialista en bioquímica clínica, respon-
sable de la Unitat de Gestió Qualitolò-
gica del Laboratori Clínic de l’Hospital 
Universitari de Bellvitge

Casals Font, Elena
Doctora en medicina i cirurgia, espe-
cialista en bioquímica clínica, consul-

Molecular, Hospital Clínic Barcelona, 
coordinadora del protocol de diagnòs-
tic prenatal d’anomalies congènites del 

Gella, Javier
Doctor en farmàcia, especialista en 
bioquímica clínica, professor de bioqu-
ímica de la Facultat de Medicina de la 

Mallo Fajula, Mar
Doctora en biologia, responsable del 
laboratori de microarrays, Institut de 

Pelegrí Santos, Dolors
Doctora en medicina i cirurgia, llicen-
ciada en ciències químiques, especia-
lista en bioquímica clínica, responsable 
del core

d’Hebron

Pérez Jové, Josefa
Llicenciada en medicina, especialista 
en microbiologia i parasitologia, coor-
dinadora de microbiologia, CAT-LAB

Plasencia, Virginia
Llicenciada en ciències químiques, es-
pecialista en microbiologia i parasitolo-
gia, adjunta de microbiologia, Labora-

Queraltó Compaño, Josep M.
Doctor en medicina i cirurgia, especi-
alista en anàlisis clíniques i bioquímica 
clínica, consultor sènior i cap de secció 
de toxicologia i monitoratge, director 
de la qualitat dels laboratoris de l’Hos-

Coordinació
Luisa Álvarez Domínguez
Doctora en Farmàcia, coordinadora de 
la qualitat del Centre de Diagnòstic 
Biomèdic de l’Hospital Clínic de Barce-
lona, especialitzada en bioquímica 
clínica

Lluïsa Juan Pereira
Doctora en Farmàcia, responsable de 
Laboratori d’Urgències de CatLab-
Hospital de Martorell, especialitzada en 
bioquímica clínica i vocal d’Anàlisis 
Clíniques del COF de Barcelona

ORGANITZAT  

CONJUNTAMENT AMB

Gestió, metodologia,  
investigació i innovació 
farmacèutica 
Qualitat

0€
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Aromateràpia científica 
Aplicació d’olis essencials de 0 a 3 anys

Dates
4 i 11 de març del 2015

Horari
De 16 a 20 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
8 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 50€

(Cost del curs  
sense la col·laboració: 155€)

No col·legiats  
i altres titulats superiors: 65€

Inscripcions
A partir del 28 de gener del 2015, 
a la web www.cofb.cat  
o bé www.cofb.org 

Places
Limitades a 50

Programa
Generalitats

  -
logies

  Precaucions d’ús

  Toxicitat

  

  Gastrointestinals

  Urinàries

  Crosta làctea

  Dermatitis atòpica

  Dermatitis del bolquer

  Pors

  Hiperactivitat

  Manca de concentració

  

  Trastorns del son

Adreçat a
Professionals que hagin fet el nivell 1 
o amb un nivell mínim de coneixe-
ments d’aromateràpia

Professorat
Kastejon Elbira, Oskar
Metge especialitzat en homeopatia, 
nutrició esportiva i aromateràpia, 
membre de l’Associació d’Euskadi de 
Medicina Biològica i Homeopatia de 

sobre homeopatia, nutrició i aromate-
ràpia tant a nivell universitari com en 
diversos col·legis de farmacèutics

Altres ponents pendents de de-
terminar

Coordinació
M. José Alonso Osorio

-
patia del COF de Barcelona

Teràpies complementàries
Aromateràpia

AMB LA  

COL·LABORACIÓ DE
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Aromateràpia científica

Dates
Pendents de determinar

Horari
De 9:30 a 13:30 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
24 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 70€

(Cost del curs  
sense la col·laboració: 345€)

No col·legiats  
i altres titulats superiors: 90€

Inscripcions
A la web www.cofb.cat  
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 50

AMB LA  

COL·LABORACIÓ DE

Programa
Generalitats (plantes-biosíntesi-bio-
química) 

  La història dels olis essencials a 
través dels temps

  Les famílies botàniques aromàti-
ques i la ubicació geogràfica

  Biosíntesis aromàtiques i estructu-
res secretores

  La destil·lació per vapor d’aigua i 
els diferents mètodes d’extracció

  Els criteris de qualitat i les garan-
ties exigibles a un oli essencial 
quimiotipat (AEQT, Aceites Esencia-

les QuimioTipados)
  

de gasos associada a l’espectro-
metria de masses

  

mica i l’activitat terapèutica
  La precisió científica i la noció de 

“quimiotip”
  Precaucions d’ús i toxicitat d’un oli 

essencial (AEQT)
  Les formes galèniques ideals per a 

l’administració d’un oli essencial 
(AEQT)

  La posologia o les dosis usuals 
aplicables

  Les infeccions bacterianes, virals i 
parasitàries, cavalls de batalla de 
l’aromateràpia

  El sistema immunitari i els olis es-
sencials

  

  Infeccions cutànies
  Estudi dels protocols i de les mono-

grafies dels principals olis essencials

  

AEQT 
  Els olis essencials indicats per a 

afeccions dermatològiques
    Acció antihistamínica
    

     Propietats cicatritzants dels AEQT
     Propietats antisèptiques dels 

AEQT

-
guínia

  

olis essencials en les patologies 
articulars, musculars i tendinoses

  Les propietats circulatòries dels olis 
essencials per als problemes san-
guinis i limfàtics

  L’eficiència indiscutible d’un oli 
-

pietats aperitives, carminatives, 
digestives, eupèptiques, antiespas-
mòdiques…

  Els tractaments associats als ma-
lestars de l’aparell urinari

  L’eficiència bioquímica
  -

sensorial per mitjà dels receptors 
olfactius i dels actius volàtils

  Com millorar els estats d’estrès, 
d’angoixa i d’insomni

Professorat
Pendent de determinar

Coordinació
M. José Alonso Osorio

-
patia del COF de Barcelona

Teràpies complementàries
Aromateràpia
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Flors d’Edward Bach:  
iniciació + tallers pràctics
Curs amb reconeixement internacional  
de la Fundació Edward Bach Anglaterra

Dates
Blocs 1 i 2  
7, 14 i 21 d’abril del 2015

  
28 d’abril del 2015

Horari
Blocs 1+ 2  
De 9 a 14 i de 15 a 18:30 hores

  
De 9 a 13 i de 14 a 16 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
Blocs 1+ 2 

25.5 hores presencials 

 

6 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 40€

(Cost del curs  
sense el patrocini: 400€)

No col·legiats  
i altres titulats superiors: 80€

Cost del set (opcional)  
preu aproximat de 350€

Inscripcions
A partir del 4 de març del 2015,  
a la web www.cofb.cat  
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 50

AMB EL  

PATROCINI DE

Programa

-
ció (mètode solar i d’ebullició). Apro-
ximació al funcionament. Atempora-
litat. Aspectes a tenir en compte per 
fer la selecció. Diferents formes 
d’aplicació. Persones sensibles a 

-

hipersensibilitat, falta d’interès pel 
present, excessiva preocupació pels 
altres, desànim o desesperança. 

-
nes que vulguin). Comentaris. “La 
llum que mai s’apaga”. Biografia. 
Possibles reaccions a l’hora de pren-

de la ceba. La qualitat retrospectiva. 
Efectes positius. Quan no hi ha res-

-
dicació amb ansiolítics o antidepres-
sius. Flors de Bach per a distintes 
situacions. Flors de Bach per a ani-
mals i plantes

nostra vida diària. Els set grups d’es-
-
-

puntuals i situacions de llarga dura-
da. Exercici de “compte enrere”. 

reaccionarien davant d’una situació 
determinada. És la persona la que 

partir d’un cas suposat, reaccions 
personals davant d’un fet, diàlegs, 

qual ens expliquen i crear un cas. De 
quina manera possible actua cada 

-
 

  Tallers pràctics sobre quines Flors de 
Bach són les més freqüents en deter-
minades situacions concretes. Qui-
nes, com i quan recomanar-les. Flors 
de Bach i decaïment. Flors de Bach i 
els nens. Flors de Bach i el son

Adreçat a
Farmacèutics que es vulguin introduir 
en el coneixement i l’aplicació de les 
Flors de Bach

Professorat
Bestué, Laura
Llicenciada en farmàcia per la Univer-
sitat de Barcelona, practitioner

Bach per l’Institut Edward Bach, trainer 
nivell 1, programa internacional d’edu-

-
nadora nacional PIEB, formació Labo-

Gallego, M. Carmen
Practitioner

Fundació Edward Bach, el 1996, pro-
fessora (trainer) del programa interna-

Coordinació
M. José Alonso Osorio

-
patia del COF de Barcelona

Teràpies complementàries
Flors de Bach



78

Anglès al teu ritme  

Dates
Del 13 d’octubre del 2014  

al 22 de juny del 2015
 Del 14 d’octubre del 2014  

al 2 de juny del 2015
Nivell B1 Del 15 d’octubre del 2014  
al 27 de maig del 2015

Del 16 d’octubre del 2014  
al 28 de maig del 2015

Horari
De 10 a 12 hores

Dilluns 
Dimarts

Nivell B1 Dimecres
Dijous

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
60 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 565€

Col·legiats a l’atur (cal presentar 
documentació acreditativa  
expedida pel Servei d’Ocupació  
de Catalunya), estudiants de farmàcia  
amb un mínim de 210 crèdits ECTS  
i precol·legiats: 390€

No col·legiats  
i altres titulats superiors: 735€
Nota Els col·legiats tenen la possibilitat  
de fraccionar el pagament en dues quotes 
(el 50% en formalitzar la inscripció  
i el 50% a la meitat del curs)

Inscripcions
A partir del 19 de setembre del 2014, 
a la web www.cofb.cat  
o bé www.cofb.org en el nivell que farà

Nota Els alumnes han de fer la prova  
de nivell el dijous, dia 18 de setembre  
del 2014, a les 10 hores. Cal reservar plaça 
per la prova trucant al Departament  
de Formació i Desenvolupament  
Professional tel. 93 244 07 13  
o bé per correu-e formacio@cofb.cat

Places
Mínim 9 alumnes per grup, màxim 12 

Objectius i Programa
Nivell A1 iniciació

bàsica i concreta sobre un mateix i 
sobre l’entorn immediat

demanar i donar informacions con-
cretes mitjançant expressions d’ús 
freqüent i frases senzilles 

adreçades a un públic general, ex-
pressades en llenguatge planer i 
identificar el tema central de missat-
ges més llargs, tot extraient-ne da-
des rellevants

senzills i omplir formularis amb da-
des personals

Nivell A2 elemental
-

ble d’èxit en situacions habituals i 
predictibles d’interacció comunicativa 

sobre experiències personals o te-
mes coneguts usant les fórmules 
d’interacció social més habituals. 

missatges directes i senzills, tant 
orals com escrits, sobre temes d’in-
terès personal

Nivell B1 mitjà

en la majoria de situacions pròpies 
de la vida quotidiana

s’expressi sense marques dialectals 
o sense excessius col·loquialismes

i per escrit, sobre temes d’interès 
general 

conferència, d’una exposició o d’un 
text escrit extens, sobre temes d’in-
terès general

Nivell B2. 1 mitjà alt i conversa

nadius sense gaire dificultat i amb 

usant alguns girs i modismes propis 
de l’idioma

diàlegs sobre temes d’interès gene-
ral, exposant punts de vista o opini-
ons de certa complexitat

de correcció i en un estil adient, tex-
tos breus de diferent mena

-
matius, d’opinió o de consulta i se-
guir-ne el fil amb l’ajut de dicciona-
ris o d’altre material de consulta

Professorat
Professors altament qualificats, amb 
titulació universitària i seleccionats per 
la seva àmplia experiència en l’ense-
nyament d’idiomes com a llengua es-
trangera en la UAB idiomes

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i 
Desenvolupament Professional del 
COF de Barcelona

Àrea d’Idiomes i ofimàtica
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Cursos de conversa  
en llengua anglesa UAB idiomes
Tercer B1, quart B2.1 (Mòdul 2),  
quart B2.1 i cinquè B2.2

Objectius i Programa
Tercer B1
Mantenir una activitat comunicativa en 
la majoria de situacions pròpies de la 
vida quotidiana. Comprendre un par-
lant nadiu que s’expressi sense mar-
ques dialectals o sense col·loquialismes 
excessius. Expressar-se amb eficàcia, 
oralment i per escrit, sobre temes d’in-
terès general. Extreure informació es-
sencial d’una conferència, d’una expo-
sició o d’un text escrit extens sobre 
temes d’interès general

Quart B2.1 (mòdul 2)
Mantenir converses amb parlants na-
dius sense dificultats excessives i amb 

alguns girs i modismes propis de l’idi-
oma. Intervenir en discussions, debats 
o diàlegs sobre temes d’interès gene-
ral per exposar punts de vista o opini-

textos breus de diferent caràcter, amb 
un nivell bo de correcció i un estil ade-
quat. Comprendre el significat de tex-
tos informatius, d’opinió o de consulta 
i desenvolupar aquesta comprensió 
amb l’ajuda de diccionaris o d’altre 
material de consulta

Quart B2.1
Millorar l’expressió oral. Millorar la 

-
passar i desenvolupar els coneixe-
ments i l’ús d’estructures gramaticals 
i ampliar el vocabulari específic

Les classes se centren en l’expressió 
i la comprensió oral. Les activitats es-
tan dissenyades perquè els alumnes 
utilitzin l’anglès per debatre i parlar 
sobre diferents temes d’interès gene-

algunes activitats fora de l’aula. El 
contingut exacte de cada curs s’adap-
ta a les preferències de cada grup

Cinquè B2.2
Millorar l’expressió oral. Millorar la com-

i desenvolupar els coneixements i l’ús 
d’estructures gramaticals i ampliar i 
millorar el vocabulari específic

Les classes se centren en l’expressió 
i la comprensió oral. Les activitats es-
tan dissenyades perquè els alumnes 
utilitzin l’anglès per debatre i parlar 
sobre diferents temes d’interès gene-

algunes activitats fora de l’aula. El 
contingut exacte de cada curs s’adap-
ta a les preferències de cada grup

Adreçat a
Professionals que volen mantenir i mi-
llorar el domini de la llengua anglesa

Professorat
Professors altament qualificats, amb 
titulació universitària i seleccionats per 
la seva àmplia experiència en l’ense-
nyament d’idiomes com a llengua es-
trangera a la UAB idiomes

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i 
Desenvolupament Professional del 
COF de Barcelona

Àrea d’Idiomes i ofimàtica

Dates
, del 15 d’octubre del 2014 

a l’1 de juliol del 2015
 (mòdul 2),  

del 15 d’octubre del 2014  
al 27 de maig del 2015

, del 16 d’octubre del 2014 
al 28 de juny del 2015

, del 14 d’octubre  
del 2014 al 2 de juny del 2015

Horari
De 8:15 a 10 hores

 dimecres

De 14 a 16 hores 
 (mòdul 2) dimecres  
 dijous 

 dimarts 

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
60 hores

Matrícula
Col·legiats dels COF: 565€

Col·legiats a l’atur (cal presentar 
documentació acreditativa  
expedida pel Servei d’Ocupació  
de Catalunya), estudiants de farmàcia 
amb un mínim de 210 crèdits ECTS  
i precol·legiats: 390€

No col·legiats  
i altres titulats superiors: 735€

Nota Els col·legiats tenen la possibilitat  
de fraccionar el pagament en dues quotes 
(el 50% en formalitzar la inscripció  
i el 50% a la meitat del curs)

Inscripcions
A partir del 3 de setembre del 2014,  
a la web www.cofb.cat  
o bé www.cofb.org, en el nivell que farà

Nota Els alumnes nous han de fer la prova 
de nivell el dijous, dia 18 de setembre del 
2014, a les 14 hores. Cal reservar plaça per 
la prova trucant al Departament de 
Formació i Desenvolupament Professional 
tel. 93 244 07 13 o bé per correu-e: 
formacio@cofb.cat 

Places
Mínim 9 alumnes per grup, màxim 12 
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Microsoft Excel i Acces avançat  

Dates
 Microsoft Excel avançat 

7, 9, 14 d’abril del 2015

 Microsoft Acces avançat 
16, 21 i 28 d’abril del 2015

Horari
De 15 a 19 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
12 hores per mòdul

Col·legiats dels COF: 245€

Col·legiats no exercents a l’atur 
(cal presentar documentació 
acreditativa expedida pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya),  
estudiants de farmàcia  
amb un mínim de 210 crèdits 
ECTS i precol·legiats: 125€

No col·legiats i altres titulats 
superiors: 320€

Inscripcions
De cada mòdul individual a partir 
del 4 de març del 2015, a la web 
www.cofb.cat o bé www.cofb.org  

Places
Limitades a 15 alumnes per mòdul

Programa
MÒDUL 1 

  Definició i condicions per crear una 
taula dinàmica

  Informe de taula dinàmica
  Opcions de taula dinàmica
  Informe de gràfic dinàmic
  Disseny i formats de presentació 

de taula dinàmica
  Agrupar i desagrupar en taula di-

nàmica
  Camps calculats
  Gràfics dinàmics
  Exercicis pràctics de taules dinà-

miques

  Crear, executar i modificar un macro
  

macros
  Trucs amb els macros
  Com modificar o ampliar macros 

  Exercicis pràctics de macros

MÒDUL 2 

  Característiques de les bases de 
dades

  Claus primàries
  Conceptes de normalització
  Crear una base de dades

  Definir les taules necessàries de la 
base de dades

  Definir camps i clau primària
  Propietats dels camps
  Tipus de dades

  Tipus de relacions
  Crear relacions
  Afegir, esborrar i modificar
  Ordenar i filtrar
  Cercar i reemplaçar

  Crear consultes de selecció, d’ac-
tualització, d’eliminació, d’inserció

  

  Aplicar criteris
  Operadors
  Camps calculats
  Crear expressions

  Crear formularis
  Tipus de formularis
  L’assistent per a formularis
  Format i format condicional de for-

mularis
  Controls
  

  

  Tipus d’informes
  Crear informes
  

  

  Crear un macro
  Definir accions
  Executar

Adreçat a
Farmacèutics i altres professionals 
amb coneixements d’excel i accés i 
usuaris habituals d’aquests programes

Professorat
Professionals consultors i formadors 
de Seeway, Escuela de diseño, tecno-

logia y comunicación digital

Coordinació
Cristina Rodríguez Caba
Cap del Departament de Formació i 
Desenvolupamnet Professional del 
COF de Barcelona

Àrea d’Idiomes i ofimàtica

Bonificable
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Iniciació a l’homeopatia 

Dates
27, 28, 29 de gener,  
3, 4, 5, 10, 11, 12 i 17 de febrer 
del 2015

Horari
De 14 a 16 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
20 hores

Matrícula
265€

Inscripcions
A partir del 17 de desembre  
del 2014, a la web www.cofb.cat  
o bé www.cofb.org  

Places
Limitades a 25

Programa

actual

-
cions. Constitucions

-
ració

-
latori

respiratòries

-
opatia. Primers auxilis

Adreçat a
Tècnics i auxiliars de farmàcia

Professorat  
i coordinació
M. José Alonso Osorio

-
patia del COF de Barcelona

Àrea de tècnics  
i auxiliars de farmàcia

Bonificable
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Els quinze olis essencials  
quimiotipats per a l’oficina  
de farmàcia

Data
13 de maig del 2015

Horari
De 9:30 a 13:30 hores

Lloc
Locals col·legials

Hores lectives
4 hores

Matrícula
40€

(Cost del curs  
sense la col·laboració: 90€)

Inscripcions
A partir del 8 d’abril del 2015,  
a la web www.cofb.cat  
o bé www.cofb.org

Places
Limitades a 50

Programa
Conceptes fonamentals sobre l’aro-
materàpia científica

  Precaucions d’ús

  Possible toxicitat

quinze olis essencials 

tota la família

Adreçat a
Tècnics i auxiliars de farmàcia

Professorat
Pendent de determinar

Coordinació
M. José Alonso Osorio

-
patia del COF de Barcelona

Àrea de tècnics  
i auxiliars de farmàcia

AMB LA  

COL·LABORACIÓ DE



Informació general

Inscripcions
A la web www.cofb.cat | www.cofb.org  
per estricte ordre d’entrada en el terme  
d’inscripció estipulat per a cada curs

Matrícula
 

un cop abonat l’import 

 
el Col·legi tornarà els diners fins a una setmana abans  
de la data d’inici. Passat aquest termini ja no serà possible 
fer la devolució o guardar els diners per a un altre curs. 
Valorarem casos excepcionals

 
a un curs, el Coŀlegi es reserva el dret a suspendre’l

Programa
 

a la web www.cofb.cat | www.cofb.org 

 
per consultar l’oferta formativa d’Àgora 

Departament de Formació  
i Desenvolupament Professional
Horari

De 9 a 18 hores, de dilluns a dijous 
De 8 a 14:30 hores, els divendres

Telèfon: 93 244 07 13 
Adreça-e: formacio@cofb.cat

Notes
 

assistir com a mínim al 80% de les sessions, excepte  
en els casos en què hi ha una exigència del 100%

 
estan especificats en cada un

 
d’activitats es dugui a terme d’acord amb les previsions

 
o bé www.cofb.org

Bonificable
Tens l’oportunitat de recuperar la quota  
de formació que pagues a la seguretat social  
pels teus treballadors

El Coŀlegi tramitarà la gestió a les empreses que inscriguin 
participants en els cursos assenyalats com a bonificable

Per a més informació 
 





Girona, 64 - 66  
08009 Barcelona 

www.cofb.cat


