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Atendre els reptes de la cronicitat, l’integració 

de serveis salut i social, la coordinació entre 

nivells assistencials, l’incorporació de facilitadors 

tecnològics 4.0, el right care i medicina basada 

en valor, l’atenció i medicina personalitzada, 

l’humanització, la co-creació i el disseny de 

l’experiència dels pacients, la medició dels 

resultats clínics (ICHOM…), la medicina basada 

en evidència, l’innovació i transformació, els 

nous models organitzatius, les noves professions, 

la deconstrucció de les tasques i funcions 

professionals, les competències avançades…

Són molts els reptes i els desafiaments que, avui 

dia, els directius i responsables del sector salut 

i social han de gestionar, de liderar, d’impulsar. 

Tant a nivell personal com vers als seus equips, 

projectes, activitats, per assolir resultats de 

manera més eficient, més segura, però també 

més diversa i amb més valor.

Per aquest motiu, en aquesta nova edició de 

l’Update Directiu us apropem un conjunt d’eines, 

habilitats, tècniques, en alguns casos molt 

innovadores, a fi d’ajudar-vos en la consecució 

dels vostres reptes. 

Les noves responsabilitats i els nous reptes 

necessiten noves habilitats, noves eines i un nou 

mindset per inspirar, facilitar i acompanyar els 

equips. Però també, per prendre decisions en un 

entorn tan complex i ràpid. 



	 Potenciar	l’autoconeixement:	si	no	et	coneixes	
no	podràs	ser	un	líder	efectiu.	Aprofundir	en	
la	consciència	d’un	mateix	i	en	el	teu	sentit	de	
propòsit	és	clau	per	gestionar	i	influir	sobre	
els	altres.

	 Aprofitar	els	teus	punts	forts,	comprendre	
les	teves	àrees	de	millora,	per	empoderar	els	
altres,	influenciant-los	i	facilitant	els	canvis.

	 Descobrir	el	propi	estil	de	lideratge	per	obtenir	
els	millors	resultats	dels	vostres	equips.

	 Facilitar	un	conjunt	d’eines	i	d’habilitats	
pràctiques	per	donar	feedback,	relacionar-
te	de	manera	eficient,	negociar,	afrontar	
conflictes,	planificar	projectes,	etc.

	 Explorar	nous	enfocaments,	descobrir	nous	
marcs	per	posar	en	pràctica	la	presa	de	
decisions	més	adequada	en	cada	moment,	
amb	raonaments	sòlids,	pensament	crític,	
anàlisi	rigorós,	però	amb	metodologies	àgils.

	 Aprofitar	el	poder	del	canvi	i	fer	que	les	coses	
passin.	Liderar	els	processos	de	transformació	

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

L’Update Directiu 2020	està	organitzat	en	diferents	Microtrajectòries Directives,	que	estan	dirigides	a	res-
ponsables	i	directius	amb	experiència	que	busquen	actualitzar	i	millorar	les	seves	habilitats	de	lideratge	per	
aconseguir	un	impacte	més	gran,	i	que	pretenen:

i	acompanyar,	motivar	i	inspirar	els	equips	en	el	
seu	impuls.

	 Crear	confiança	i	compromís	amb	l’equip,	
a	través	de	les	capacitats	comunicatives	i	
relacionals	amb	ell,	per	assolir	relacions	fortes	i	
influents.

	 Desenvolupar	el	potencial	del	talent	de	l’equip,	
desbloquejant	situacions	que	el	bloquegin,	
optimitzant	processos	i	inspirant-lo	en	el	seu	
creixement.

	 Transformar	les	maneres	de	fer,	impulsar	nous	
marcs	mentals,	obrir	la	mirada,	integrar	noves	
metodologies,	per	aportar	més	valor.

ESTRUCTURA

Hem	dissenyat	un	conjunt	de	sessions	presencials	agrupades	en	set	Microtrajectòries Directives	que	s’im-
partiran	entre	l’abril	i	el	desembre	de	2020	a	càrrec	de	docents	experts	en	la	matèria,	orientats	a	entrenar	i	
desenvolupar	tècniques,	recursos	i	models	útils	per	aplicar	a	les	organitzacions.	Inclouen	activitats	i	dinàmi-
ques	participatives	per	promoure	l’intercanvi	de	coneixements	i	d’experiències	professionals.

Cada	participant	en	 l’Update	podrà	seleccionar	 les	Microtrajectòries Directives	que	s’ajustin	millor	a	 les	
seves	necessitats	i	accedir	a	la	formació	adaptada	al	perfeccionament	de	les	pròpies	competències	directives.



MICROTRAJECTÒRIES DIRECTIVES

LIDERATGE VS. AUTOLIDERATGE:
UNA NOVA “MENTALITAT”
Contribuir	a	reflexionar,	compartir	i	sobretot	a	passar	a	l’acció	
construint	la	nova	manera	d’autoliderar-nos	per	liderar.

Vols aprofundir en el teu autoconeixement i treballar habilitats 
relacionals? 

LIDERAR EN PROCESSOS DE CANVI
Aportar	reflexió	sobre	com	serà	el	treball	en	el	futur	

i	com	hauran	d’actuar	els	directius	exitosos.

Vols impulsar canvis en els teus equips de treball?

LIDERATGE AGILE
Es	parla	molt	d’agilitat	i	no	obstant	això,	les	organitzacions	
no	veuen	clar	com	aplicar-la	i	liderar-la.	

Serveix el mateix estil de lideratge en entorns estables que en 
entorns molt dinàmics? 

LIDERATGE EN VALORS
Transmetre,	treballar	i	integrar	valors	és	cosa	de	

tots/es	i	per	a	tothom,	liderar	perquè	arribin	i	
arrelin	a	tot	arreu.

És possible aterrar a la quotidianitat els valors de 
l’organització? 

LIDERAR EN TRANSFORMACIÓ DIGITAL
Entendre	la	Transformació	Digital	i	com	afrontar-la	de	
manera	correcta,	tant	a	nivell	intern	(públic	intern)	com	a	
nivell	extern	(públics	d’interès).

Com afrontar la transformació digital en l’organització? 

LIDERAR PROJECTES INNOVADORS 
EN EXPERIÈNCIA DEL PACIENT

Conèixer,	analitzar	i	valorar	maneres	pràctiques	de	com	
l’experiència	dels	pacients	pot	incorporar-se	a	les	dinà-

miques	organitzatives	de	les	nostres	institucions.

Estem preparats per fer-ho?
 

LIDERATGE PER LA INNOVACIÓ EN PROCESSOS 
ASSISTENCIALS. ORIENTACIÓ A RESULTATS
Necessitem	canviar	la	manera	d’organitzar-nos,	innovant	en	
els	processos	assistencials	i	on	els	professionals	treballin	en	
equip,	de	manera	coordinada,	multidisciplinària	i	posant	el	
pacient	al	centre.	

Com podem aplicar-ho a les nostres institucions?



LIDERATGE VS. 
AUTOLIDERATGE:
UNA NOVA “MENTALITAT”

Estem	vivint	canvis	profunds	en	el	nostre	entorn	i	en	les	nostres	or-
ganitzacions.	Canvis	tecnològics,	econòmics,	socials,	de	valors...	Tot	
això,	situa	els	directius	i	comandaments	davant	d’una	creixent	com-
plexitat	i	incertesa.

En	aquest	context,	se’ls	demana	que	generin	idees,	experimentin,	
que	arrisquin,	que	incrementin	les	interaccions	i	la	comunicació,	que	
tinguin	una	visió	sistèmica,	que	valorin	des	de	diferents	perspecti-
ves,	que	siguin	flexibles,	creatius,	àgils	en	la	presa	de	decisions,	que	
innovin...	

Segurament,	per	donar	resposta	a	tots	aquests	requeriments,	neces-
sitem	rescatar	de	les	nostres	habilitats	i	fortaleses	allò	que	ens	ajuda	
a	gestionar-ho	i,	també,	ens	obliga	a	reflexionar	sobre	quines	són	les	
noves	competències	que	hem	de	treballar,	fins	i	tot,	quina	ha	de	ser	
la	nova	mentalitat	(mindset)	per	viure	al	mig	de	tot	això.

Com	diu	una	frase	de	Victor	Frankl:	“quan	no	podem	canviar	la	si-
tuació	a	la	qual	ens	enfrontem,	el	repte	consisteix	en	canviar-nos	a	
nosaltres	mateixos”.

Aquest	programa	vol	contribuir	a	reflexionar,	compartir	i,	sobretot,	
a	 passar	 a	 l’acció	 construint	 la	 nova	 manera	 d’autoliderar-nos	 per	
liderar.

 Aprendre a “ser i fer”, impulsant un estil de lideratge eficaç.

 Aprofundir en l’autoconeixement, punt de partida, per la nova definició de 
lideratge.

 Elaborar un pla de desenvolupament per passar a l’acció.
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SESSIÓ 1
ROL I AUTOCONEIXEMENT

04/05/2020 
de 9 a 14 hores

El primer pas per al canvi, per al desenvolupament, és prendre consciència, adonar-te de com estàs ara, quins 
són els teus punts forts, les teves àrees de millora, com estàs responent a les expectatives del teu rol actual, 
quines són les habilitats i competències que poses en marxa. Per això, és important conèixer marcs d’actuació, 
exigències del rol i maneres de respondre, tenint en compte també la cultura de l’organització. 

Objectius

 ■  Conèixer models i competències necessàries a nivell directiu amb l’actual entorn VUCA.

 ■  Promoure l’autoconeixement directiu amb Insights Discovery.

Continguts

 ■ Nou context, competències necessàries.

 ■ Visió del rol directiu.

 ■ Expectatives i necessitats.

 ■ Dimensions del rol.

 ■ Autoconeixement.

 ■ Aprofundir en l’estil de relació, en els punts forts, àrees de millora...

 ■ Conèixer quin és el meu estil d’aprenentatge.

 ■ Descobrir els espais de desenvolupament.
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SESSIÓ 2
LIDERATGE RELACIONAL

18/05/2020 
de 9 a 14 hores

En aquesta sessió prendràs consciència de quin és el teu estil de liderar, quins són els components principals i 
la seva adequació a diferents persones i contextos. Treballarem sobre el model de lideratge relacional, que es 
basa en cinc habilitats relacionals bàsiques en les que aprofundirem i que practicarem.

Objectius

 ■ Conèixer i treballar les habilitats bàsiques del comandament: demanar, oferir, acordar, donar feedback i 
reconèixer.

 ■ Practicar eines de relació i comunicació eficients.

 ■ Revisar relacions i converses reals dels assistents aplicant noves eines.

Continguts

 ■ Estil de lideratge: 

 ■ Exigència, participació, visió, consens...

 ■ La relació amb l’altre: adaptació i flexibilitat.

 ■ Habilitats i competències per posar en marxa:

 ■  Demanar, oferir, acordar, escoltar, donar feedback.

 ■  Assertivitat: feedback amb D4.

 ■  Gestionar converses difícils.
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Moltes vegades en finalitzar les sessions de formació els participants pregunten: I ara què? Què puc fer amb 
aquests coneixements? Amb els nous imputs que he rebut, què i com haig de canviar? Com concretar el canvi 
de mentalitat? Aquest és l’objectiu d’aquesta sessió: concretar aprenentatges i dissenyar un pla d’acció per 
portar-ho a la pràctica.

Objectius

 ■ Concretar els aprenentatges de les sessions anteriors: principals fortaleses i àrees de millora actual.

 ■ Concretar en què vull millorar, en què vull créixer, què haig de potenciar.

 ■ Dissenyar un pla d’acció personal i professional.

Continguts

 ■ A on soc i en què vull créixer, planificar el desenvolupament:

 ■ Propòsit, competències, punts forts i aspectes per potenciar.

 ■ Quins són els canvis necessaris: 

 ■ Actituds i comportaments.

 ■ Gestió personal, gestió del temps.

 ■ Definir el pla de desenvolupament:

 ■ Concreció de l’autoanàlisi, objectius, pla d’acció, resultats esperats.

Metodologies 

Treballarem amb diferents eines i qüestionaris per aprofundir en l’autoconeixement, entre elles el Discovery 
Insights. Abans de la primera sessió presencial, cada assistent omplirà un qüestionari d’autoavaluació per 
Internet, i a la sessió disposarà del seu informe individual. Les sessions seran dinàmiques i pràctiques, l’objectiu 
al final de les tres sessions és tenir identificat el pla d’acció per a la generació d’una nova “mentalitat” que 
contribueixi a la transformació del lideratge.

Àngels Paredes

Consultora en desenvolupament de persones i organitzacions. Assessora de projectes formatius de la 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 en Desenvolupament del Talent 
a les organitzacions a IL3-UB i del Postgrau en Lideratge, Habilitats Directives i Desenvolupament Directiu en 
Organitzacions de Salut de la Universitat de Manresa. Acreditada en Insights Discovery, eina de diagnòstic de 
preferències i en The Leadership Cercle, eina d’avaluació per al desenvolupament de lideratge. Membre de la 
Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà.

SESSIÓ 3
DEFINIR EL PLA D’ACCIÓ

09/06/2020 
de 9 a 14 hores



LIDERAR EN PROCESSOS 
DE CANVI

La	direcció	d’equips	de	 treball	no	es	podrà	assolir	només	per	mit-
jà	del	domini	de	certes	tècniques,	sinó	que	haurà	de	partir	del	co-
neixement	més	profund	sobre	quines	són	les	bases	de	les	relacions	
interpersonals	en	el	 treball.	 I	 exigirà	al	 comandament	un	grau	de	
maduresa	que	li	permeti	acceptar	i	potenciar	les	característiques	di-
ferencials	de	les	persones	que	estiguin	en	el	seu	equip,	a	partir	de	la	
concreció	del	propi	projecte	directiu.

D’altra	banda,	la	naturalesa	del	concepte	de	treball	ha	canviat	i	can-
viarà	encara	més.	Entendre	el	treball	com	una	activitat	que	té	uns	
horaris	fixos	i	una	relació	contractual	estable,	exclusiva	i	perdurable	
serà,	cada	cop	més,	una	excepcionalitat.	

A	més,	aquest	rol	directiu	es	mostra	alterat	en	la	pròpia	naturalesa	
de	 les	 organitzacions	 sanitàries	 i	 en	 les	 seves	 formes	 d’estructura	
organitzativa.	 Com	 afecta	 aquesta	 circumstància	 en	 la	 direcció	 de	
l’equip?	Com	s’han	de	matisar	el	model	i	l’estil	directiu?

Aquest	programa	aprofundirà	en	quin	ha	de	ser	el	rol	dels	directius	
i	comandaments	i	oferirà	eines	i	tècniques	concretes	que	els	perme-
tin	desenvolupar	els	seus	equips.

 Potenciar el lideratge dels comandaments, fent especial èmfasi en l’elaboració 
de missions i de criteris d’èxit com a base dels models de direcció. 

 Conèixer els rols que es desenvolupen en els equips de treball, les dinàmiques 
que s’hi estableixen i el paper de líder.

 Millorar la capacitat per a enfrontar-se a les situacions de conflicte a partir 
d’enriquir els sistemes d’anàlisi de les situacions i de comunicació emprats.

 Analitzar els impactes que les transformacions globals poden tenir en l’acció 
directiva dels participants.
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L’anàlisi de l’evolució de diferents tendències socials, econòmiques, tecnològiques i geopolítiques ens permet 
entreveure quins seran els escenaris en què s’hauran de dirigir les organitzacions en la propera dècada i, en 
conseqüència, quines seran les competències que hauran de desenvolupar els comandaments i directius del 
sector de salut i social.

Aquestes tendències afectaran profundament el concepte de treball i les relacions interpersonals que es donen 
a les organitzacions. La sessió permetrà aprofundir en quines són les claus que ajuden a enfortir l’acció directiva 
en aquesta època de transformació.

Objectius

 ■ Analitzar quins entorns poden ser més possibles en un futur proper i com afectaran la direcció de les 
organitzacions.

 ■ Reflexionar sobre el rol directiu i de comandament i quines són les dimensions clau del lideratge.

 ■ Aprofundir en quines seran les competències clau dels directius exitosos de la propera dècada.

Continguts

 ■ El món de la propera dècada:

 ■ Drivers de canvi.

 ■ El món del treball.

 ■ Tendències confirmades.

 ■ Tendències no confirmades.

 ■ Nova visió del rol directiu:

 ■ El rol de cap en la direcció de persones.

 ■ Direcció per significats.

 ■ Competències directives necessàries al sector sanitari:

 ■ Anàlisi amb metodologia Management Colors®.

 ■ Competències clau dels directius i de lideratge de l’hospital del futur: una mirada internacional.

 

SESSIÓ 1
LIDERAR EN LA PROPERA DÈCADA

28/04/2020
de 09 a 14 hores
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En aquesta sessió s’analitzaran tres elements clau pel desenvolupament dels equips i per generar compromís 
de les persones en els processos de transformació: la presa de decisions, la personalització de l’estil de direcció 
i els factors que poden afectar la voluntat dels membres de l’equip.

Objectius

 ■ Comprendre com les organitzacions s’estructuren a partir de la cadena de comandament i de la naturalesa 
de les seves decisions.

 ■ Conèixer com ajustar el propi estil de lideratge per potenciar els professionals del propi equip.

 ■ Identificar quines són les variables que afecten directament la voluntat de les persones en el treball.

Continguts

 ■ Integració organitzativa:

 ■ Qui i com es prenen les decisions a les organitzacions.

 ■ Com s’integra la cadena de comandament.

 ■ Els processos i els indicadors com a elements de transformació.

 ■ La gestió de les diferències:

 ■ Dirigir per diferències.

 ■ Promoure l’autonomia professional.

 ■ El reconeixement basat en les diferències.

 ■ Es pot gestionar la voluntat de les persones en el treball?

 ■ El cap com a element desmotivador.

 ■ La satisfacció laboral.

 ■ La mesura de l’èxit i el seu impacte.

 

SESSIÓ 2
DESENVOLUPAR EQUIPS 
EN ELS PROCESSOS DE TRANSFORMACIÓ

12/05/2020 
de 09 a 14 hores
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Les situacions de conflicte són inevitables en totes les organitzacions i en qualsevol de les seves àrees funcionals. 
L’habilitat per a saber-les gestionar adequadament pot fer que el seu resultat sigui una crisi o una oportunitat 
per al seu posterior desenvolupament. 

Gestionar conflictes implica saber analitzar correctament quines són les situacions problemàtiques, saber 
identificar clarament el que es vol aconseguir, saber entendre la posició dels altres i saber realitzar els 
intercanvis necessaris per a poder assolir els acords que permetin salvar les situacions de tensió.
 

Objectius

 ■ Revisar les formes que s’utilitzen habitualment per gestionar conflictes i negociar amb el propi equip de 
treball.

 ■ Identificar les claus per impulsar, amb més facilitat, els processos de canvi.

 ■ Analitzar casos concrets dels participants per facilitar la posada en pràctica dels continguts del mòdul. 

Continguts

 ■ La gestió de conflictes en els equips:

 ■ La gestió dels intercanvis.

 ■ Estructures de poder en la propera dècada.

 ■ Com acordar en els conflictes d’equip.

 ■ Dirigir processos de canvi:

 ■ Definició de futurs.

 ■ Indagació apreciativa.

 ■ 5 elements clau del canvi. 

 ■ Anàlisi de casos dels participants.

Carles Mendieta

Psicòleg. Consultor en desenvolupament directiu. Soci de Singular Net Consulting, SL i de ShareBarcelona, 
SL. Director del Postgrau en Habilitats Directives a IL3-UB. Coautor de la metodologia Management Colors. 
Membre de la Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà. 

 

SESSIÓ 3
GESTIÓ DE CONFLICTES  
EN ELS PROCESSOS DE CANVI

26/05/2020
de 09 a 14 hores



LIDERATGE AGILE

La	 transformació	 digital	 està	 canviant	 la	 forma	 en	 què	 oferim	
els	 nostres	 productes	 i	 serveis,	 i	 la	 forma	 com	 interactuem	 amb		
els	nostres	usuaris.	

Es	parla	molt	d’agilitat	i,	no	obstant	això,	les	organitzacions	no	ve-
uen	clar	com	aplicar-la.	Està	associada	a	una	filosofia,	però	és	això	
aplicable	a	nivell	organitzatiu?	Serveix	el	mateix	estil	de	lideratge	en	
entorns	estables,	que	en	entorns	molt	dinàmics?

 Conèixer els principis de l’agilitat, per comprendre i acceptar el canvi de 
paradigma en la forma de treballar i com afecta l’organització.

 Comprendre i saber com haurien de ser, d’actuar, els líders en entorns d’alta 
complexitat i amb serveis i productes tan canviants.

 Conèixer els diferents models organitzatius i com la forma en què ens 
organitzem impacta en la forma com treballem i en els resultats i els objectius 
del nostre treball.
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La paraula Agile ha començat a sentir-se en quasi totes les organitzacions i en la majoria d’entorns professionals. 
Però en poques ocasions s’utilitza correctament aquesta paraula en un context organitzatiu. 

Els models Agile de treball estan canviant la forma amb què ens comuniquem i també la forma amb què 
ens relacionem en els nostres entorns laborals. Necessitem conèixer com aquestes noves formes de treballar 
poden impulsar o frenar les nostres organitzacions.

Objectius

 ■ Comprendre els valors i principis de l’agilitat.

 ■ Comprendre els avantatges i inconvenients dels models Agile de treball.

 ■ Entendre l’aportació de valor en entorns dinàmics.

 ■ Conèixer les bases dels models de treball Agile: Scrum i Kanban.

Continguts

 ■ Principis i valors de l’agilitat.

 ■ Sistemes Customer Centric.

 ■ Com organitzar persones i treball.

 ■ Definició de metes i objectius.

 ■ Fonaments Scrum i Kanban.

 ■ Eines de priorització del treball.

 

SESSIÓ 1
INTRODUCCIÓ A L’AGILITAT

06/10/2020 
de 09 a 14 hores
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Les organitzacions Agile són aquelles que estan formades per equips multidisciplinaris d’alt rendiment que 
s‘autoorganitzen. Aconseguir l’autoorganització d’equips és una qüestió realment difícil si provenim d’entorns 
altament controlats, jeràrquics o que han limitat l’autonomia de les persones durant força temps.

Objectius

 ■ Entendre els diferents models de maduresa dels equips de treball i com podem passar d’un equip 
estàndard a un equip d’alt rendiment. 

 ■ Conèixer diferents tècniques i eines per millorar l’autonomia dels equips i com orientar el nostre lideratge 
cap a una gestió del treball, en lloc d’una gestió de recursos.

Continguts

 ■ Conformació d’equips.

 ■ Rols i dinàmiques vs. càrregues i processos.

 ■ La motivació en els equips de treball.

 ■ Centralització i descentralització de responsabilitats.

 ■ La transparència i la presa de decisions.

 ■ Facilitació d’equips de treball.

SESSIÓ 2
AUTOORGANITZACIÓ D’EQUIPS

08/10/2020 
de 09 a 14 hores
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La forma amb què ens organitzem té un gran impacte sobre com realitzem la nostra feina i els seus resultats. 
Temps de resposta, qualitat o satisfacció dels nostres col·laboradors i clients es veuen impactats per la forma 
com ens organitzem i comuniquem. Per aquest motiu, és important conèixer els diversos models organitzatius, 
conèixer els nostres entorns i escollir la manera més òptima d’organitzar-nos per aconseguir els nostres 
objectius.

Objectius

 ■ Conèixer els diferents models organitzatius, entendre els beneficis de cadascun d’ells i com el seu 
lideratge influeix en l’organització. 

 ■ Conèixer una eina per a la gestió del canvi en les organitzacions, entendre com l’organització afecta 
directament la seva cultura i a l’inrevés.

Continguts

 ■ Com modelar una organització.

 ■ Lideratge en complexitat. Què significa? Què es necessita?

 ■ Fonaments de Lean Change Management.

 ■ Estructures organitzatives i cultura.

 

Oscar Naveiras

És consultor internacional d’innovació en evolució organitzativa. En els darrers anys ha liderat projectes 
d’evolució organitzativa en grans companyies impulsant el canvi cultural i donant suport a la gestió del canvi 
cap a models àgils de treball. A més, ha treballat donant suport a equips d’IT i de negoci en el disseny de noves 
solucions, utilitzant per a això Design Thinking i ACPS (Advance Creative Problem Solving) per la qual és trainer 
certificat. 

SESSIÓ 3
SISTEMES ORGANITZATIUS

09/10/2020 
de 09 a 14 hores



LIDERATGE EN VALORS

Els	valors	d’un	col·lectiu	són	allò	que	el	defineix.	Les	idees	i	objectius	
que	 ens	 fan	 únics	 i	 que	 determinen	 el	 que	 valem.	 Aquests	 deter-
minen	la	nostra	conducta	i	presa	de	decisions.	Així	doncs,	ens	defi-
neixen.

 Entendre la importància dels valors en un equip.

 Aprendre a identificar els valors d’un equip/organització i valorar-ne la riquesa i 
diversitat.

 Potenciar el valor afegit de cada membre del meu ecosistema.

 Conèixer l’impacte i el paper de cada un en l’entorn.
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Un líder que té clar quins són els valors del seu equip no només té unes directrius clares i un “manual d’estil” 
com a recolzament. Si és capaç d’identificar, definir i treballar els valors amb els seus col·laboradors garantirà 
una cohesió, compromís i sentiment de pertinença reals en un equip.

Objectiu

 ■ Conèixer i gestionar els nostres instints i aprendre què és i com podem entrenar la nostra intuïció, una 
potent eina cada cop més actual.  

Continguts

 ■ Definició de persones i equips a través de valors.

 ■ L’equilibri en el bosc:

 ■ Identificar el paper i el valor afegit de cada element.

 ■ Trobar les claus que mantenen un ecosistema viu i pròsper.

 ■ La cursa entre un peix i una zebra.

 ■ Conductes i contraconductes dels nostres valors.

 ■ Valors i equip, una eina per al lideratge amb sentit.

Treballarem a l’aula a partir de conceptes teòrics i casos pràctics. En ambdós casos farem servir metàfores i 
símils naturals. La biomimètica, la ciència que estudia la natura com a font d’inspiració i coneixement per a 
donar resposta a reptes i necessitats humanes, serà una de les bases de la sessió.

Treballarem la part individual més personal per a conèixer, transformar i capacitar la vessant laboral de cadascú.

SESSIÓ 1
INTEL·LIGÈNCIA NATURAL I INSTINT

14/05/2020 
de 09 a 14 hores
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L’aprenentatge és acció i canvi. Plantejarem un repte a través d’un joc als participants. Aquests hauran de salvar 
el món del canvi climàtic per grups. Cada grup representarà un país, amb les seves singularitats i recursos 
concrets. Cada país haurà de garantir la seva pròpia viabilitat i sostenibilitat, però a la vegada, entre tots hauran 
d’aconseguir frenar l’escalfament global disminuint-lo en 2ºC en els propers 2 anys. Una dinàmica divertida i 
reptadora que els obligarà a prendre decisions i interrelacionar-se de moltes maneres. La interdependència 
entre els grups serà total, ja que es necessitaran els uns i els altres per aconseguir els diferents objectius.

Un cop acabat el temps, el debat i l’anàlisi estaran servits. No només avaluarem els lideratges de cada equip, 
també els seus valors i les decisions preses. Aquelles idiosincràsies que els han fet prioritzar certs aspectes en 
cada moment del joc i que, conseqüentment, els ha dut als seus resultats. 

Lideratge en valors en estat pur.

Objectiu

 ■ Avaluar, reflexionar, consolidar el lideratge en valors i la presa de decisions en una situació de conflicte 

Continguts

 ■ Introducció a The Conflict.

 ■ 10 torns = 10 anys per a salvar el planeta.

 ■ Justificació de l’actuació.

 ■ Anàlisi de resultats segons els valors.

 ■ Anàlisi d’identitats i estil de lideratge.

Basarem la sessió en una dinàmica experiencial basada en el joc. Repte, impacte i emoció per a posar a prova 
el lideratge en valors. D’aquesta manera serem capaços d’aprendre a partir d’un cas pràctic basat en la nostra 
pròpia experiència. Observarem el resultat real del lideratge de diferents grups segons els seus valors.

SESSIÓ 2
THE CONFLICT

28/05/2020 
de 09 a 14 hores
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El lideratge en valors es basa en conèixer la identitat i l’essència d’un mateix. L’autoconeixement i allò que 
anomenen carisma és el que atrau i fidelitza seguidors, aquells qui comparteixen els valors del que representes 
i projectes. 

Proposem una ruta per la natura en què a través de diferents parades i dinàmiques treballarem l’autoconeixement 
i els valors personals que ens permetran liderar d’una manera autèntica.

Objectiu

 ■ Aprendre de la natura i els seus processos per a poder aplicar les seves metodologies al nostre present. 
L’autoconeixement com a mètode de desenvolupament i la utilització del silenci com a eina de 
creixement.

Continguts

 ■ L’autèntica connexió amb un mateix.

 ■ Parada: l’element.

 ■ Parada: els cercles i el pas del temps.

 ■ Parada: la fotosíntesi.

 ■ Parada: el meu líder.

 ■ Parada final: compartir l’autoconeixement i el treball personal fet durant el dia. El valor de cadascú en veu 
alta.

Basarem la sessió en una dinàmica experiencial d’autoconeixement. Una ruta per l’aire lliure guiada per un 
especialista on descobrir sobre un mateix a partir de l’observació de la natura. Impacte i ancoratges per a 
generar un canvi personal i com a líders.

Víctor Martin Font

Bioinspirador. Soci fundador de Desconnexions i Mobile Free Life. Autor de “Desconéctate y vive” (Plataforma 
Editorial). Màster en Coaching Executiu i Personal per la UPF. Postgrau en Gestió Forestal. Conferenciant, 
facilitador i formador especialista en biomimètica i alt impacte.

Joan Amorós

Psicòleg. Soci fundador de Desconnexions i Mobile Free Life. Màster en Coaching Executiu i Personal per la 
UPF. Certificat en Lego Serious Play®. Facilitador, formador i consultor especialista en habilitats personals i 
desenvolupament a través del joc.

SESSIÓ 3
RUTA BIOMIMÈTICA

11/06/2020 
de 09 a 14 hores



LIDERAR 
EN TRANSFORMACIÓ DIGITAL

La	transformació	digital	és	el	procés	pel	qual	les	empreses	reorga-
nitzen	els	seus	mètodes	de	treball	i	les	seves	estratègies	per	obtenir	
beneficis	gràcies	a	la	integració	de	les	noves	tecnologies,	tant	per	al	
propi	públic	de	l’organització	com	per	als	diferents	públics	d’interès.	
Millorar	processos,	promoure	la	innovació,	millorar	la	comunicació,	
millorar	la	reputació	digital,	reduir	costos	o	facilitar	la	captació	i	fide-
lització	del	talent	són	alguns	dels	avantatges	que	rep	l’organització	
al	aplicar	canvis	mitjançant	l’ús	de	les	noves	tecnologies.

 Entendre què és la transformació digital i com afrontar-la de manera correcta, 
tant a nivell intern (públic intern) com a nivell extern (públics d’interès).
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La transformació digital no és un procés fàcil per a les persones i organitzacions, i hi ha bastants dubtes i 
preguntes al voltant de què és i què no és i com cal afrontar-la. Aquesta sessió està orientada a entendre l’estat 
actual de l’economia digital i a tenir una visió global sobre el que és la transformació digital, els canvis que 
comporta en les persones i empreses, i entendre les principals tecnologies i tendències digitals actuals.

Objectius

 ■ Adquirir una visió global sobre què és la transformació digital.

 ■ Entendre el nou perfil de client i usuari digital.

 ■ Conèixer les principals tendències a l’entorn digital: la revolució 4.0, Internet de les coses, cloud, big data, 
analítica, omnicanalitat.

Continguts

 ■ Entendre què és l’economia digital.

 ■ Estat actual de l’economia digital.

 ■ El consumidor actual.

 ■ Entorn VUCA: què és i com gestionar-lo.

 ■ Definició i característiques de la transformació digital.

 ■ Impacte de la transformació digital a les empreses.

 ■ Avantatges i desavantatges de la transformació digital.

 ■ Tecnologies i tendències de la transformació digital.

SESSIÓ 1
ECONOMIA DIGITAL. 
QUÈ ÉS LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL

29/09/2020 
de 09 a 14 hores
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La metodologia Design Thinking permet afrontar i resoldre problemes des d’una perspectiva creativa i 
disruptiva. En aquesta sessió, es veurà com mitjançant la creativitat i aquesta metodologia es pot afrontar la 
transformació digital creant productes o serveis d’èxit o millorar processos tenint en compte la problemàtica 
actual i les necessitats dels usuaris.

Objectius

 ■ Entendre què és la metodologia Design Thinking.

 ■ Identificar oportunitats de millora en serveis, productes o processos interns.

 ■ Crear solucions a través de la creativitat i la metodologia Design Thinking.

Continguts

 ■ Sobre el procés creatiu.

 ■ Metodologia Design Thinking.

 ■ Workshop.

Jordi Camós

Treballa com a autònom ajudant les empreses a entendre les possibilitats de la digitalització en el negoci i en 
la formació als diferents departaments i equips de treball al voltant de la transformació digital, tendències, 
eines i l’impacte del digital dins i fora de l’organització. Compta amb més de 25 anys d’experiència en l’àmbit 
digital en agències de publicitat, comunicació i de consultoria estratègica.

SESSIÓ 2
TECNOLOGIES PER A 
LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL. 
COM AFRONTAR LA TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL: METODOLOGIES DE TREBALL

13/10/2020 
de 09 a 14 hores



LIDERAR PROJECTES 
INNOVADORS 
EN EXPERIÈNCIA DEL PACIENT

Els	serveis	sanitaris	disposen	avui	de	metodologies	per	escoltar	l’opi-
nió	dels	pacients	i	els	professionals	amb	la	finalitat	d’elaborar	proto-
tips	que	solucionin	necessitats	concretes,	però	no	tots	els	proveïdors	
de	serveis	estan	prou	preparats	per	fer-ho.	Per	aquest	motiu,	aques-
ta	acció	formativa	s’ha	elaborat	a	partir	del	coneixement	acumulat	
en	tres	institucions:	l’Hospital	de	Granollers,	l’Hospital	de	Sant	Joan	
de	Déu	i	 l’Hospital	Vall	d’Hebron,	per	compartir-lo	amb	els	partici-
pants	en	el	taller	i	acompanyar-los	en	el	plantejament	de	projectes	
d’experiència	del	pacient	en	els	seus	propis	entorns.

 Conèixer de primera mà les tècniques del Design Thinking, el Journey Map, els 
Insights, la Co-creació, el Mapping o el Shadowing en projectes on s’apliquen  
en la realitat.

 Conèixer, analitzar i valorar maneres pràctiques de com l’experiència dels 
pacients pot incorporar-se a les dinàmiques organitzatives de les seves pròpies 
institucions.
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L’estudi State of Patient Experience 2019, realitzat a 1.000 organitzacions sanitàries de 34 països pel Beryl 
Institute (institució dedicada a la difusió de la millora de l’experiència del pacient a nivell mundial), determina 
quines són les 3 grans prioritats actuals dels gestors sanitaris: l’experiència del pacient, el compromís dels 
professionals i l’accés a l’assistència. El moviment de transformació segueix creixent, i cada vegada són més 
les organitzacions que tenen l’experiència de pacient com a eix del seu model de gestió per acostar-se a les 
necessitats reals de pacients i familiars, millorar els resultats clínics i reforçar el compromís dels professionals.
 

Objectius

 ■ Entendre i reflexionar sobre els elements que conformen l’experiència del pacient i el seu impacte en els 
resultats clínics, financers i socials.

 ■ Analitzar els factors clau del canvi cultural que necessita una organització centrada en el pacient.

 ■ Oferir un espai metodològic per iniciar el procés.

 ■ Donar a conèixer el Programa d’Experiència Pacient implementat a l’Hospital General de Granollers.

Continguts

 ■ Primera part. L’experiència pacient: visió general.

 ■ Introducció a la dinàmica del taller experimental: “Projectes innovadors en experiència de pacient”.

 ■ Què és l’experiència de pacient i què és una organització centrada en el pacient? Quins beneficis 
aporta aquest nou model de gestió sanitària?

 ■ El canvi cultural en l’organització sanitària: quins són els agents del canvi? 

 ■ Metodologies per a la incorporació de l’experiència de pacient en les organitzacions de salut.

 ■ Segona part. Un cas pràctic: el Programa XPacient a l’Hospital General de Granollers.

 ■ Antecedents del projecte i punt de partida.

 ■ Metodologia i implementació: la veu i participació de pacients i professionals.

 ■ Principals reptes econòmics, culturals i socials, i solucions adoptades.

 ■ La comunicació del projecte: el Programa Més de tots. Fem junts l’hospital que vols. 

Anna Sant 

Sociòloga, directora i cofundadora de Lacocomedic, empresa especialitzada en l’àmbit de la salut que ofereix 
solucions de màrqueting, comunicació corporativa i millora de l’experiència de pacient. Després de certificar-
se pel Beryl Institute en Patient Experience i formar-se en Comunicació Clínica a la Cleveland Clínic, va tornar 
a Barcelona. La seva visió sobre la necessitat de transformar les organitzacions sanitàries des de la base, a 
partir de la participació cocreativa i multidisciplinar de professionals i pacients en el redisseny de circuits, 
protocols i processos assistencials, es basa en la premissa que no hi pot haver canvi cultural si no es treballa 
paral·lelament la millora de l’experiència del pacient i l’experiència del professional.

Marina Clarambo 

Directora de clients de l’Hospital General de Granollers des de fa més de 10 anys. Llicenciada en Medicina i 
Cirurgia, especialista en documentació mèdica i màster en Gestió Sanitària per la Universitat Internacional de 
Catalunya. Entre d’altres responsabilitats de la seva direcció, un dels grans reptes que lidera és la implementació 
del projecte experiència pacient, que promou el canvi cultural necessari pet tal que l’experiència del pacient i 
família sigui òptima. 

Aquesta sessió s’impartirà a l’Hospital General de Granollers.

SESSIÓ 1
EL PROGRAMA XPACIENT A L’HOSPITAL 
GENERAL DE GRANOLLERS 

20/10/2020 
de 9 a 14 hores
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L’Experiència del Pacient es genera en els diferents contactes que tenen el pacient i la seva família durant 
el procés d’atenció. El seu abordatge ha de ser holístic i per l’hospital ha de ser part de l’estratègia. Aquesta 
estratègia ha de considerar aspectes d’innovació metodològica (Design Thinking), d’abast global (millora de 
processos, nous espais, nous serveis, informació) aspectes d’humanització (atenció centrada en el pacient i la 
família, decisions compartides, transició) i aspectes de compassió (entesa com a empatia activa aplicable a la 
formació i comunicació).

Objectius

 ■ Conèixer el model d’Experiència del Pacient SJD.

 ■ Introduir metodologia de transformació EMC2 de l’hospital.

 ■ Compartir i descriure plans de millora, projectes d’obres i altres serveis en què s’ha aplicat la metodologia 
de transformació.

Continguts

 ■ El model d’Experiència del Pacient SJD: què, com i per què?

 ■ Metodologia de transformació EMC2: la participació de tots els actors rellevants i el focus en aportar valor.

 ■ Descripció pràctica en projectes d’obres: nounats i UCI.

 ■ Descripció pràctica en plans de millora: extraccions de laboratori.

 ■ Descripció pràctica en nous serveis: comunicació primera notícia.

 ■ Un dia Hospital Amic.

 ■ Realitzar visites per mostrar projectes, plans i el model d’Experiència implementat.

Mercè Jabalera

Llicenciada en Biologia. Màster en Biotecnologia. Màster en Avaluació Qualitat Assistencial. Professora 
associada UB en diferents màsters i postgraus. Directora Qualitat i Experiència del Pacient Hospital Sant Joan 
de Déu - Esplugues de Llobregat.

David Nadal

Diplomat en Treball Social (UB), Postgrau d’Atenció Primària en els Serveis Socials (UB) i ha cursat l’International 
Learner Program del Sickkids Learning Institute (Toronto, Canadà). És docent en diferents màsters i postgraus 
(UB, IL3-UB, UOC) i membre del grup de recerca de Pedagogia Hospitalària (UB). Actualment, és adjunt a la 
Direcció de Qualitat i d’Experiència del Pacient i cap de treball social a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Mónica Zapata

Certified Usability Analyst per Human Factors International (HFI), màster en Internet Management per l’Institut 
Català de Tecnologia i llicenciada en Documentació per la Universitat de Barcelona (UB). Actualment és la 
responsable de l’Àrea d’Experiència del Pacient a l’Hospital Sant Joan de Déu.  A banda, col·labora com a docent 
de Customer Experience & Project Management amb la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat de Girona (UdG), ELISAVA, ISDI, ESADE, 
The Valley, UXER SCHOOL i KSCHOOL. 

Aquesta sessió s’impartirà a l’Hospital de Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat.

SESSIÓ 2
EL MODEL D’EXPERIÈNCIA DEL PACIENT A 
L’HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÉU  

03/11/2020 
de 9 a 14 hores
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Innovar és crear quelcom nou que aporti valor a les persones, identificant necessitats latents o problemes 
no resolts, i d’aquesta manera crear serveis o productes que satisfacin les seves necessitats de la manera 
més eficient possible. La innovació és un procés on intervé la creativitat i a la vegada requereix una clara 
metodologia. El Design Thinking (pensament del disseny) és una metodologia orientada a fer innovació 
centrada en la persona, empatitzant i captant l’experiència dels pacients. 

Objectius

 ■ Fer una aproximació general al Design Thinking.

 ■ Conèixer la metodologia i aplicacions del Design Thinking.

Continguts

La sessió es dividirà en dos blocs, un més teòric i un altre on l’alumne podrà posar en pràctica els conceptes 
que prèviament ha treballat.

 ■ Primera part. Desenvolupament de conceptes relacionats amb la innovació centrada en la persona. El 
model Vall d’Hebron:

 ■ La innovació centrada en la persona.

 ■ El Design Thinking en salut.

 ■ Etapes del Design Thinking.

 ■ Eines per fer Design Thinking.

 ■ Mapa d’empatia. Com entrevistar per empatitzar.

 ■ Patient Journey Map. Com fer un Journey Map.

 ■ Co-crear amb empatia (prototipar i avaluar).

 ■ Segona part. Posada en pràctica dels conceptes treballats a la primera part:

 ■  Disseny d’un servei/producte centrat en la persona. La innovació centrada en la persona.

Glòria Galvez

Doctora en Psicologia Social per la UAB, llicenciada en Geografia i Història i infermera. Màster de Gestió en 
Serveis d’Infermeria, màster en Mediació i Resolució de Conflictes en Organitzacions Sanitàries i màster en 
Recerca en Psicologia Social. Ha desenvolupat la seva tasca professional des de 1987 en l’àrea assistencial, al 
Servei de Cures Intensives d’un hospital de tercer nivell a Barcelona, en la docència com a professora associada 
al Departament d’Infermeria Medicoquirúrgica de la Universitat de Barcelona i en l’àmbit de la gestió, primer 
com a comandament de la direcció d’infermeria d’un hospital de referència a Barcelona i des de fa 15 anys com 
a responsable de la Unitat d’Atenció Ciutadana de diferents organitzacions sanitàries. Des 2016 és la cap de la 
Unitat d’Atenció Ciutadana de l’Hospital General Vall Hebron de Barcelona. 

Aquesta sessió s’impartirà a l’Hospital General Vall d’Hebron de Barcelona.

SESSIÓ 3
EL MODEL D’EXPERIÈNCIA DEL PACIENT A 
HOSPITAL VALL D’HEBRON   

17/11/2020 
de 9 a 14 hores
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Anna Sant, Gloria Gálvez, Mercè Jabalera i Jordi Varela condueixen la darrera sessió del programa a UCF, en el 
qual els alumnes compartiran entre ells els projectes d’experiència dels pacients que estan disposats a liderar 
a les seves respectives organitzacions després de les lliçons apreses.

Objectius

 ■ Enriquir els projectes que presentin els assistents al programa, fent incidència en els coneixements 
adquirits en les tres visites anteriors.

 ■ Valorar les possibilitats d’introduir innovacions d’experiència del pacient en les seves pròpies 
organitzacions.

Continguts

 ■ Presentació dels projectes d’experiència del pacient dels participants que es podrien desenvolupar en el 
seu entorn.

 ■ Valoració i tutoria amb l’anàlisi, els ajustaments i les millores que creguin oportunes de cadascun dels 
projectes presentats.

 ■ Debat general sobre els avantatges de posar en marxa els projectes presentats i de com combatre les 
barreres previsibles.

Jordi Varela

Doctor en Medicina i especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Diplomat en Epidemiologia, Estadística 
i Gestió d’Hospitals. Consultor i col·laborador docent d’ESADE. Ha estat gerent de tres hospitals: de Puigcerdà, 
del Mar i de Sant Pau per un període global de 18 anys. Editor del blog Avenços en Gestió Clínica i director del 
curs online Gestió Clínica: Bases, Avenços i Reptes.

Glòria Galvez

Doctora en Psicologia Social per la UAB, llicenciada en Geografia i Història i infermera. Màster de Gestió en 
Serveis d’Infermeria, màster en Mediació i Resolució de Conflictes en Organitzacions Sanitàries i màster en 
Recerca en Psicologia Social. 

Mercè Jabalera

Llicenciada en Biologia. Màster en Biotecnologia. Màster en Avaluació Qualitat Assistencial. Professora 
associada UB en diferents màsters i postgraus. Directora Qualitat i Experiència del Pacient Hospital Sant Joan
de Déu - Esplugues de Llobregat.

Anna Sant

Sociòloga, directora i cofundadora de Lacocomedic, empresa especialitzada en l’àmbit de la salut que ofereix
solucions de màrqueting, comunicació corporativa i millora de l’experiència de pacient. 

Aquesta sessió s’impartirà a UCF.

SESSIÓ 4
JORNADA CONJUNTA PER COMPARTIR 
PROJECTES D’EXPERIÈNCIA 
DELS PACIENTS 

01/12/2020 
de 9 a 14 hores



LIDERATGE PER 
LA INNOVACIÓ EN 
PROCESSOS ASSISTENCIALS. 
ORIENTACIÓ A RESULTATS
Segons	les	paraules	del	guru	del	management	Peter	Drucker,	les	or-
ganitzacions	 sanitàries	 són	 les	 organitzacions	 humanes	 més	 com-
plexes	que	existeixen.	Els	darrers	anys,	 les	forces	de	la	demanda	i	
l’oferta	estan	introduint	noves	tensions	al	nostre	sector,	 incremen-
tant	de	manera	molt	 important	 la	 complexitat	de	 la	gestió	de	 les	
organitzacions	sanitàries	i	hospitals.	Això	genera	atenció	fragmen-
tada,	carència	de	comunicació	entre	serveis	i	col·lectius	i	una	gran	
quantitat	d’activitats	que	no	aporten	valor	al	pacients	i	provoquen	
problemes	de	seguretat	pels	pacients	amb	despeses	inassolibles	pel	
sistema	i	amb	un	desgast	evident	pels	professionals	i	pacients.	

Des	de	fa	un	temps,	s’estan	consolidant	noves	metodologies	i	filo-
sofies	de	gestió	en	 les	organitzacions	més	punteres,	portant-les	a	
nivells	d’excel·lència	i	resultats	mai	vistos.	Es	tracta,	per	exemple,	del	
Lean Healthcare,	principalment,	del	Design Thinking	i	del	Value-Ba-
sed Healthcare	entre	d’altres.	Totes	es	centren	i	pivoten,	amb	dife-
rents	enfocaments,	sobre	el	concepte	de	valor.	

La	 solució	als	problemes	de	gestió	dels	processos	assistencials	no	
pot	passar	per	anar	aplicant	sense	consistència	la	darrera	moda	en	
management	o	en	millora	contiínua.	Es	tracta	de	posar	la	mirada	en	
l’essencial,	el	valor	al	pacient	i	als	professionals.	Aplicant	les	millors	
eines	i	pràctiques	amb	metodologies	integradores,	senzilles,	pràcti-
ques,	pròximes	als	professionals	i	que	produeixin	resultats	directes	
sobre	el	que	el	pacient	i	els	professionals	perceben.	Necessitem	can-
viar	la	manera	d’organitzar-nos,	innovant	en	els	processos	assisten-
cials	i	on	els	professionals	treballin	en	equip,	de	manera	coordinada,	
multidisciplinària	i	posant	al	pacient	al	centre.	

 Conèixer les noves metodologies de la gestió d’operacions i millora contínua 
aplicades a la salut (processos, Lean, Value-Based Healthcare).

 Conèixer una manera, integrada, senzilla i orientada a resultats, d’aplicar 
aquestes metodologies.
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Mitjançant un muntatge i un software es durà a terme una simulació d’un procés (gabinet diagnòstic), 
monitorant les dades resultants i visualitzant el flux de pacient, fent un projecte integral de millora aplicant 
de manera senzilla les metodologies involucrades. En aquesta sessió es farà la introducció del cas i anàlisi dels 
problemes inicials del procés i el seu impacte sobre el pacient. 

Objectius

 ■ Experimentar i “viure” un procés i els seus problemes operatius. 

 ■ Resolució d’un cas simulat en un entorn sanitari i amb una casuística sanitària amb l’aplicació de les 
metodologies de millora de l’excel·lència operativa. Reconèixer la necessitat de les millores. 

Continguts

 ■ Valor i ritme.

 ■ Mapa de flux de valor. Flux i seguretat.

SESSIÓ 1
SIMULACIÓ D’UN PROCÉS ASSISTENCIAL: 
DIAGNÒSTIC I SITUACIÓ ACTUAL 

27/10/2020
de 9 a 14 hores
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Continuarem el cas del gabinet diagnòstic amb l’aplicació del mètode científic i el cicle PDCA per la resolució 
del cas i del projecte de millora. Estandardització del flux de procés, de material i d’informació.

Objectius

 ■ Conèixer la manera de millorar el valor lliurat al pacient. Analitzar la variabilitat i reduir-la mitjançant 
l’estandardització del procés, de l’aprovisionament de material i de la informació. 

 ■ Conèixer el que poden aportar les noves metodologies orientades a l’excel·lència operativa en la pràctica 
diària, al pacient i en la feina dels professionals.

Continguts

 ■ Resolució de problemes. Mètode científic i PDCA. A3 thinking.

 ■ Estandardització. Eines (TWI).

 ■ Flux de material i d’informació. Eines (5s i gestió visual).

SESSIÓ 2
MÈTODE CIENTÍFIC APLICAT A 
LA MILLORA: PDCA I SITUACIÓ 
PROPOSADA 

29/10/2020 
de 9 a 14 hores
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Un cop implementades les primeres millores i estandarditzat el procés, cal fer de la millora una rutina. Cal fixar 
objectius, monitorar i lligar-los a l’estratègia de l’organització.

Al final de la sessió analitzarem casos d’aplicació d’aquest tipus de projectes i “l’estat de l’art” de la qüestió. 
Intentarem respondre a la pregunta: com podem començar a aplicar-ho a les nostres institucions?

Objectius

 ■ Potenciar el treball en equip i la confiança per portar a terme les millores que produeixin canvis reals en 
la manera de treballar. Com podem involucrar els professionals en la millora dels processos assistencials?

 ■ Analitzar casos d’èxit (de l’entorn, nacionals i internacionals) dels darrers anys i els seus resultats 
amb l’aplicació de diferents enfocaments. Trobar allò que és essencial per obtenir resultats clínics, de 
seguretat, de flux i de millora de la pràctica clínica.

Continguts

 ■ Rutina de la millora contínua. Enllaç amb el desplegament de l’estratègia.

 ■ Grup de millora i objectius estratègics.

 ■ Transformació i gestió del canvi.

 ■ Anàlisi de casos i discussió.

Toni Campos

Enginyer industrial, Lean Professional, Lean Practitioner i màster en Gestió i Direcció d’Empreses, amb 
experiència en processos assistencials, gestió d’operacions, Lean Healthcare i millora contínua en l’àmbit 
sanitari. Amb experiència en el disseny i gestió d’infraestructures i tecnologia sanitària. Ha estat responsable 
de la unitat de processos i director de desplegament estratègic de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (2015-
2019); director d’operacions dels hospitals de Girona (ICS-IAS) (2012-2015) i director d’infraestructures de l’IAS 
(2003-2012). Emprenedor en l’àmbit tecnològic, innovació i consultoria per a la millora contínua, ha fundat 
diverses empreses en aquests àmbits.

SESSIÓ 3
SEGUIMENT I SOSTENIBILITAT. RUTINA 
DE LA MILLORA CONTÍNUA

10/11/2020
de 9 a 14 hores



SESSIONS I CALENDARI

1. Lideratge vs. autolideratge: una nova “mentalitat”

Rol i autoconeixement 04/05/2020

Lideratge relacional 18/05/2020

Definir el pla d’acció 09/06/2020

2. Liderar en processos de canvi

Liderar en la propera dècada 28/04/2020

Desenvolupar equips en els processos de transformació 12/05/2020

Gestió de conflictes en els processos de canvi 26/05/2020

3. Lideratge Agile 

Introducció a l’agilitat 6/10/2020

Autoorganització d’equips 8/10/2020

Sistemes organitzatius 9/10/2020

4. Lideratge en valors

Intel·ligència natural i instint 14/05/2020

The conflict 28/05/2020

Ruta biomimètica 11/06/2020

5. Liderar en transformació digital

Economia digital. Què és la transformació digital 29/09/2020

Tecnologies per a la transformació digital. Com afrontar la transformació digital: metodologies de treball 13/10/2020

6. Liderar projectes innovadors en experiència del pacient 

El Programa XPacient a l’Hospital General de Granollers 20/10/2020

El model d’Experiència del Pacient a l’Hospital de Sant Joan de Déu 03/11/2020

El model d’Experiència del Pacient a a l’Hospital Vall d’Hebron 17/11/2020

Jornada conjunta per compartir projectes d’experiència dels pacients 01/12/2020

7. Lideratge per la innovació en processos assistencials. Orientació a resultats

Simulació d’un procés assistencial. Diagnòstic i situació actual 27/10/2020

Mètode científic aplicat a la millora. PDCA i situació proposada 29/10/2020

Seguiment i sostenibilitat. Rutina de la millora contínua 10/11/2020

Horari de les sessions 

De	9	a	14	hores.

Lloc de realització
El	programa	s’impartirà	a	les	instal·lacions	d’Unió	Consorci	Formació,	Parc	Sanitari	Pere	Virgili,	Esteve	Terradas,	30.	
Edifici	Tramuntana,	baixos.	08023	Barcelona.

A	excepció	de	les	3 primeres sessions de l’àmbit d’experiència al pacient,	que	es	faran	en	les	entitats	descrites	
en	el	programa	i	la	darrera sessió de l’àmbit de valors,	de	la	qual	s’informarà	més	endavant	la	ubicació	concreta.



INSCRIPCIONS
MODALITATS D’INSCRIPCIÓ 
S’ofereixen	diferents	possibilitats	d’inscripció	en	aquest	programa	formatiu.
	
INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL A LES DIVERSES MICROTRAJECTÒRIES DIRECTIVES:
Lideratge	vs.	autolideratge:	una	nova	“mentalitat”	.......................................................		490	€

Liderar	en	processos	de	canvi		.......................................................................................	 	 395	€

Lideratge	Agile	...............................................................................................................			 460	€

Lideratge	en	valors	.........................................................................................................			 460	€

Liderar	en	transformació	digital	....................................................................................			 270	€

Liderar	projectes	innovadors	en	experiència	del	pacient……….…………………………………	 	 520	€

Lideratge	en	processos	d’innovació	assistencials	per	a	la	millora	de	resultats	............		 395	€

PAQUETS D’INSCRIPCIONS
S’aplicarà	un	10	%	de	descompte	per	a	un	paquet	de	6	inscripcions.

Les	organitzacions	que	adquireixin	un	paquet	d’inscripcions	tenen	dret	a	inscriure	els	professionals	que	
considerin	a	cada	àmbit,	de	manera	que	el	conjunt	del	paquet	pugui	ser	realitzat	per	una	o	diverses	
persones,	a	criteri	de	cada	entitat.	

Les	devolucions	d’inscripcions	a	les	diferents	sessions	de	l’Update	Directiu	es	faran	per	cancel·lacions	amb	
una	antelació	mínima	d’una	setmana.

Clica aquí per accedir al tràmit d’inscripció

FORMACIÓ A MIDA
Les	sessions	de	l’Update	Directiu	poden	impartir-se	també	en	un	format	a	mida,	adaptant	i	alineant	el	
projecte	formatiu	amb	els	interessos	i	les	necessitats	d’una	organització	en	concret.

CERTIFICAT
Els	participants	del	programa	rebran	un	certificat	acreditatiu	d’UCF,	que	acreditarà	la	seva	participació	en	la	
formació.

L’assistència	a	2	o	més	àmbits	del	programa	d’aquesta	9a	edició	de	
l’Update	Directiu	permetrà	als	assistents	obtenir	un	certificat	d’extensió	
universitària	d’assistència,	emès	per	la	Fundació	Universitària	del	Bages,	
Campus	Umanresa	(Universitat	de	VIC	-	Universitat	Central	de	Catalunya).	

PER A MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Unió	Consorci	Formació
Tel:	93.259.43.82	
Lorena	Moralo	
lmoralo@ucf.cat	www.ucf.cat

https://www.ucf.cat/wp-content/uploads/2020/02/inscripcions_update_directiu_2020.xlsx
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Més informació
Sr. Ricard Llort  
Responsable de Programes  
T. 932 594 386
rllort@ucf.cat 

Unió Consorci Formació
c/ Esteve Terrades 30. Parc Sanitari Pere Virgili. 

Edifici Tramuntana, baixos. 08023 Barcelona
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