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Aquest és un curs dedicat a professionals sanitaris, especialment per
pediatres, metges de medicina familiar i comunitària, infermeres i per a
tots aquells que treballen amb infants, basat en la comunicació i la
intercomunicació amb els pacients més petits.
Francesc Andreu Sabadell (Màgic Andreu) a través del seu programa
formatiu sobre comunicació, elabora un conjunt de valors que creen un
desenvolupament positiu en incrementar-se la seguretat personal de la
comunicació amb el pacient infantil a través de l’il lusionisme.

Què pretèn promocionar?
Noves eines que facilitin la comunicació metge-pacient.

Acreditació
Activitat en procés d’acreditació pel Consell Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries

IL·LUSIONISME
COM A MITJÀ DE COMUNICACIÓ

Contingut del curs
• Comunicació
Utilitzar la nostra expressió com a mitjà
de comunicació per apropar-nos de forma
més directa al pacient.

• Modulació de la veu
Tècniques d’educació de la veu:
Modulacions i apostacions.
Com emprar la veu en cada moment.

• Conversa
Conversa amb el pacient tenint en compte
el seu llenguatge i les seves característiques
personals.

• Tècniques de mirada
Relació de mirades.
Comunicació no verbal.

• Intercomunicació
Enllaçar la nostra conversa (transferència
i contratransferència).
Pregunta-Resposta
• Interval de confiança
Tècniques per anivellar la nostra confiança
amb el pacient.
• Control del temps
Exercicis sobre “temps-espai” entès com
a unitat, amb la finalitat d’eliminar els
compassos d’espera.
• Control de l’espai
Aprenentatge de l’ús del nostre espai en
relació amb la confiança del pacient.
• Llenguatge
Com desenvolupar el llenguatge adequat
per a cada pacient en relació a la seva
personalitat, edat, vivències, etc.

• Actitud pregunta-resposta
Adequar les preguntes i respostes en relació
amb l’edat i l’estat anímic en que es troba
el nostre pacient.
• La por del pacient infantil
Estudi de tècniques d’actitud i previsió per
actuar davant la por del públic infantil
respecte al metge i al personal sanitari
• Memòria-arxiu = simpatia-apatia
Treball sobre la importància i el desenvolupament de la nostra simpatia vers el
pacient i la influència que aquesta simpatia
pot tenir en la seva memòria-arxiu.
• Jocs d’il·lusionisme en general
(no cal habilitat)
Una de les bases d’aquest apartat és el
desenvolupament i l’aprenentatge de
diversos jocs d’il·lusionisme basats en
objectes quotidians i de gran impacte per
al nostre públic. També desenvoluparem
els anomenats efectes sorpresa amb un
final increïble.

www.somriuressensefronteres.org
Som-Riures sense Fronteres, va ser creada pel Màgic Andreu l’any 2002.
L’equip del Màgic Andreu amb el Dr. José Sánchez de Toledo, Cap del Serveï d’Oncologia i Hematologia
de l’hospital de Vall d’Hebron de Barcelona, on setmanalment es desenvolupa el programa anomenat
MAGIATERÀPIA i que es fa des de l’any 2002.
Aquest programa està dedicat als nens i nenes d’aquesta planta, per mitjà d’un tipus de “màgia” (jocs
d’il·lusionisme), que fa que els petits pacients desenvolupin un fort grau d’il·lusió, amb la finalitat que
duguin més suaument la seva llarga estada a l’hospital, i se’ls creï una forta esperança de vida.

Currículum del professor Francesc Andreu
en l’àmbit de l’ensenyament

Sabadell

Des de 1985 el Màgic Andreu imparteix classes de màgia per a afeccionats i professionals
en el món de l’il·lusionisme.
Del 1988 fins avui, imparteix cursos màster de comunicació per a directius d’empreses.
1998-1999 i 2000-2001 Professor honorífic de la Universitat Politècnica de Catalunya,
Campus Nord de Barcelona, últim curs d’alumnes d’informàtica, enginyeria etc., així com a
la UPC de Terrassa per a alumnes d’arquitectura, arquitectes i arquitectes tècnics.
Assignatura: Comunicació a través de la Màgia (Il·lusionisme).
2001 Imparteix classes a la Universitat Europea de Madrid (Curs Altea).
Comunicació a través de la màgia.
2002 Crea l’ONG Som-Riures sense Fronteres (intervenció en conflictes bèl·lics i hospitalaris).
2005 Obté la Medalla d’Or al Mèrit Màgic a nivell estatal.
2009 Diverses conferències a Catalunya per a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut
de Catalunya i de Balears.
2009 President de la Sociedad Española de Ilusionismo (SEI).
2010 El seu projecte “Magiateràpia” és a punt d’implantar-se en altres hospitals de l’estat.
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Dates 9 i 23 d’octubre i 6 de novembre • de 9 a 14 hores
Inscripció
Per formalitzar la inscripció cal tramitar-la a través
de la pàgina web de l’Acadèmia www. academia.cat o del següent enllaç:
http://congressos.acmcb.es/forms/fainscrit.asp?idcongres=125

Quotes d’inscripció
Socis de l’AECS
Socis de l’Acadèmia
No Socis

200 €
290 €
350 €

Places limitades a 45 alumnes.
La quota inclou el material docent i l’esmorzar.

Per a més informació

Cristina Rey
Fundació Academia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears
Departament de Formació
Carrer Major de Can Caralleu, 1-7 • 08017 Barcelona
Telèfon 932 032 472 • Fax 934 188 772
formacio@academia.cat

