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SIMDAY 32: Debrífing professional i converses per al
desenvolupament. 18/04/2017

Presentació
La formació de professionals de la salut té característiques molt especials, entre les quals destaca que han
de poder tenir cura i realitzar un elevat nombre de procediments complexos a les persones que atenen
sense la possibilitat de l'error.
Això fa que hagin de desenvolupar un ventall de competències que formen part del seu creixement
personal i professional. Per això, la mirada i el feedback dels altres sobre la seva actuació professional
resulta molt valuosa.
Cada vegada més resulta important poder realitzar un autoaprenentatge i una autoreflexió de les nostres
activitats i comportaments, i que estiguin acompanyats de la visió dels nostres companys i comandaments
per tal de rebre’n el feedback.
L’entorn de simulació i les metodologies i les dinàmiques que s’hi duen a terme, com el debrífing, són espais
apropiats que faciliten aquest aprenentatge experiencial i pràctic.

Objectius
Objectiu general
Aprendre com rebre i donar un bon feedback als nostres companys i/o col·laboradors per ajudar en el seu
creixement i millorar personalment i professionalment.
Objectiu general




Entendre que el feedback és una eina poderosa per al creixement personal i professional.
Aprendre com el podem utilitzar per facilitar els canvis.
Saber gestionar el feedback positiu i negatiu de manera adequada.

Adreçat a
Professionals i responsables de qualsevol àmbit assistencial.

Durada i continguts
El programa té una durada de 7 hores distribuïdes en:


Taller de pràctica simulada de 7 hores el dia 18/4/2017. Casos a desenvolupar sobre debrífing
professional i converses per al desenvolupament, tant en situacions quotidianes de l’activitat
assistencial com en converses a fons per a la millora i el desenvolupament professional.

Agenda del taller de pràctica simulada:
09:30
10:00
10:30
11:00
11:15
11:45
12:15
12:30
13:00
13:30
14.30
15:30
16:00
16:30

Benvinguda dels instructors. Introducció al curs
SIMULACIÓ 1
Debrífing Simulació 1
Descans
SIMULACIÓ 2
Debrífing Simulació 2
Descans
SIMULACIÓ 3
Debrífing Simulació 3
Dinar
SIMULACIÓ 4
Debrífing Simulació 4
CONCLUSIONS i TANCAMENT DEL CURS
Final

Formadora
Àngels Paredes. Consultora en desenvolupament de persones i organitzacions. Assessora de projectes
formatius d’Unió Consorci Formació. Al llarg de 15 anys va ser responsable de desenvolupament de
recursos humans a la UOC, en primer lloc, i després a l’Hospital Clínic de Barcelona. És directora del
postgrau “Desenvolupament del talent a les organitzacions” de la UB.

Lloc de realització
El taller de pràctica simulada es realitzarà en el CISARC – Centre de Simulació i Alt Rendiment Clínic.
Fundació Universitària del Bages (Campus de Manresa de la Uvic-UCC) Edifici CU+. Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa.

Modalitats d’inscripció

> Inscripció individual a qualsevol dels SIMDAYS proposats
El preu de la inscripció a un SIMDAY és de 310 €.
Aquest import inclou l’assistència al taller de 7 hores (amb dinar inclòs), i
també la participació en el curs online amb tutorització, en el cas dels
SIMDAYS que inclouen aquest recurs.
> Inscripció a packs de SIMDAYS
Inscripció a packs de 12 amb preu especial de 2.635 €.
Les organitzacions que adquireixin un pack tenen dret a inscriure els/les
professionals que considerin a cada seminari, de manera que el conjunt del
pack pugui ser realitzat per una o diverses persones a criteri de cada
entitat. En el moment de la inscripció al pack hauran d’identificar els
seminaris en els quals volen participar.

> Tallers SIMDAYS a mida
Els SIMDAYS poden realitzar-se en un format a mida, adaptant i alineant el projecte formatiu amb els propis
interessos, necessitats i objectius de cada organització.
Els SIMDAYS a mida poden realitzar-se en l’entorn de simulació establert o en un format simulació IN SITU a
la mateixa entitat.
Aquesta formació pot ser parcialment bonificada per la Fundació Tripartita.

Per a més informació:
Sr. Ricard Llort
rllort@ucf.cat
Unió Consorci Formació
Tel: 93.259.43.81

www.ucf.cat

