
Fets destacats de
l'activitat de 2022
Durant l'any 2022...

898
Accions impartides
60% format online

12.973
Hores lectives

Mitjana de 15 h/acció
 46.201

Persones participants 
95% professionals en

actiu
 

116
Entitats i

Organitzacions
de Salut de
Catalunya

 

214
Currículums enviats
a ofertes laborals 

d’entitats associades
 

515
Persones que han 

utilitzat el Servei
d’Orientació

Professional i Laboral 
 



Gener

Revisió de les línies de treball a partir
del nou pla de Salut fins l’any 2025 per
part de la Conselleria de Salut de la
Generalitat de Catalunya.

Actualització de les línies de
formació estratègiques 2022-2025

Es posa en marxa el projecte 'Health
Talent Hub' per captar professionals
mèdics i d’infermeria per a les
organitzacions associades.

Llançament Health Talent Hub

https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/pla-de-salut-2021-2025/
https://www.ucf.cat/2022/01/03/actualitzacio-de-les-linies-de-formacio-estrategiques-2022-2025/
https://www.ucf.cat/2022/01/25/ofertes-de-feina/


Febrer
UCF desenvolupa conjuntament amb
ENALTIS una simulació en línia
gamificada en innovació i redisseny
de processos assistencials.

Simulador gamificat en línia

Inici del programa d’acompanyament i formació
de responsables per al disseny i desplegament
del Pla Estratègic del Pius Hospital de Valls.

Programa per al desplegament del
Pla estratègic del Pius Hospital de Valls

https://www.ucf.cat/2022/02/23/simulador-gamificat-de-processos-assistencials/
https://www.piushospital.cat/
https://www.ucf.cat/2022/02/22/pla-estrategic-del-pius-hospital-de-valls/
https://www.ucf.cat/2022/02/22/pla-estrategic-del-pius-hospital-de-valls/


Març
El Govern de la Generalitat de Catalunya
atorga la Placa al Treball Francesc Macià
al mèrit professional d’UCF en la categoria
de Responsabilitat Social Corporativa.

UCF rep la Placa al
Treball Francesc Macià

Cloenda del Programa Expert en Líderatge “créixer
fent créixer!” per a comandaments i responsables
assistencials de la Fundació Hospital i Residència
Sant Joan de Déu de Martorell.

Finalitza el viatge de créixer fent créixer

Inici de la 3ª edició del programa Lideratge en Femení,
impartit per UCF, organitzat per l'ICS, La Unió, i el Consorci
de Salut i Social de Catalunya,  i amb la col·laboració de la
Societat Catalana de Gestió Sanitària.

Lideratge en femení

https://www.ucf.cat/2022/03/22/el-govern-premia-el-merit-professional-ducf/
https://www.ucf.cat/2022/03/09/arribem-al-desti-del-viatge-de-creixer-fent-creixer/
https://www.ucf.cat/2022/03/08/jornada-start-de-la-3a-edicio-del-programa-lideratge-en-femeni/


Abril
Inici de la 2a edició del programa formatiu
per al Secretariat d'Alta Direcció, que
permet l’actualització i adaptació a les
necessitats actuals que es precisen en les
funcions de suport directiu. 

Programa per al
Secretariat d’Alta Direcció 

Més de 200 persones amb funció directiva del
sector salut i social participen a la 10a Jornada de
l’Update Directiu 2022 sobre Lideratge i Innovació.

Update Directiu - 10ª Jornada 

Presentació de les conclusions de l’Estudi Sanitari i
Sociosanitari Català en clau FP.

UCF participa en la publicació d’un estudi sobre
el futur de la FP en clau Salut i Sociosanitària 

https://www.ucf.cat/2021/04/28/curs-sobre-el-protocol-dactuacio-davant-de-maltractament-a-la-infancia-i-a-ladolescencia/
https://www.ucf.cat/2022/04/29/imaginant-el-futur-de-lalt-secretariat-amb-legoseriosplay/
https://www.ucf.cat/2022/04/29/imaginant-el-futur-de-lalt-secretariat-amb-legoseriosplay/
https://www.ucf.cat/2022/04/06/10a-jornada-de-lupdate-directiu-2022/
https://www.ucf.cat/2022/04/06/10a-jornada-de-lupdate-directiu-2022/
https://www.ucf.cat/2022/04/08/conclusions-de-estudi-sanitari-i-sociosanitari-catala-en-clau-fp/
https://www.ucf.cat/2022/04/08/conclusions-de-estudi-sanitari-i-sociosanitari-catala-en-clau-fp/
https://www.ucf.cat/2022/04/08/conclusions-de-estudi-sanitari-i-sociosanitari-catala-en-clau-fp/


Maig

Cloenda dels Itineraris per
Administratives Assistencials i TCAIs
tant a l'Hospital Sagrat Cor de Martorell
com a l’Hospital de Granollers

Més de 14.000 professionals del conjunt del
SISCAT han participat en alguna de les accions
vinculades al projecte 'Millora de la detecció,
prevenció i abordatge de casos de violència
masclista'  liderat pel Departament de Salut i
desenvolupat conjuntament entre ICS i UCF
amb finançament amb càrrec als crèdits
rebuts del Ministeri d’Igualtat.

Projecte Violència Masclista

Defensa dels projectes finals dels
professionals que van  realitzanr els Itineraris
d’Administratius i d'Auxiliars Infermeria.

Postgrau en lideratge, habilitats
directives i desenvolupament
directiu en organitzacions de salut 
Inici del mòdul de 'Lideratge,
estratègia organitzativa i entorn' del
Postgrau dirigit a més de 75 directius i
comandaments de Salut Sant Joan de
Reus – Baix Camp

https://www.ucf.cat/2022/06/07/defensa-de-projectes-dels-itineraris-dadministratius-i-dinfermeria-de-lhospital-sagrat-cor-de-martorell/
https://www.ucf.cat/2022/05/31/noves-places-subvencionades-als-cursos-online-per-a-la-millora-de-la-deteccio-prevencio-i-abordatge-de-casos-de-violencia-masclista/
https://www.ucf.cat/2022/06/07/defensa-de-projectes-dels-itineraris-dadministratius-i-dinfermeria-de-lhospital-sagrat-cor-de-martorell/
https://www.ucf.cat/2022/06/07/defensa-de-projectes-dels-itineraris-dadministratius-i-dinfermeria-de-lhospital-sagrat-cor-de-martorell/


Juny

Es celebra l’acte de cloenda i 
 lliurament dels títols finals del
Postgrau en Lideratge, habilitats
directives i desenvolupament
directiu en organitzacions
realitzat per l’equip directiu de la
Fundació Catalònia.

Un futur ple d’oportunitats per
a Fundació Catalònia

1 any més de la posada en marxa de la nova Llei
d’Eutanàsia, més de 12.000 professionals ja han
participat en la formació desplegada amb el
Departament de Salut.

Comunicació en situacions de prestació
d’ajuda per morir en context eutanàsic

https://www.ucf.cat/2022/06/20/un-futur-ple-doportunitats-per-a-fundacio-catalonia/
https://www.ucf.cat/2022/06/20/un-futur-ple-doportunitats-per-a-fundacio-catalonia/
https://www.ucf.cat/2022/06/21/aquest-mes-de-juny-fa-1-any-de-lentrada-en-vigor-de-la-nova-llei-de-leutanasia/


Juliol Participació al Congrés Internacional
FIAD – Foro de Innovación, Aprendizaje
y Desarrollo (2ª edició)

El conveni té com a objectiu impulsar iniciatives i projectes
de formació i desenvolupament professional cap a
professionals, equips i organitzacions de salut a nivell
Llatinoamericà.

Signatura d’un conveni estratègic de coŀlaboració
entre Tec de Monterrey, UManresa UVic-UCC i UCF

UCF participa en la 2a edició del congrés i
comparteix l'experiència de formació  centrada
en potenciar la cultura d’aprenentatge a les
organitzacions i desenvolupar la capacitat
d’aprendre a aprendre en persones i equips.

https://www.ucf.cat/2022/06/09/ucf-participa-en-el-congres-internacional-fiad-foro-de-innovacion-en-aprendizaje-y-desarrollo/
https://www.ucf.cat/2022/07/29/conveni-estrategic/
https://www.ucf.cat/2022/07/29/conveni-estrategic/


Setembre

UCF i l’ICS desenvolupen un simulador
que ofereix la possibilitat d’enfrontar-
nos a diferents casos i realitzar
entrevistes per al desenvolupament,
rebent un informe final personalitzat
per tal de millorar la nostra pràctica
professional.

UCF presenta un curs  amb simulació
en línia per tal d’entrenar converses
directives per al desenvolupament de
persones i equips 

Durant el primer semestre de 2022
el Servei d’Orientació Professional
d’UCF ha acompanyat més de 500
persones.

https://www.ucf.cat/2022/10/27/converses-per-al-desenvolupament/
https://www.ucf.cat/2022/10/27/converses-per-al-desenvolupament/
https://www.ucf.cat/2022/10/27/converses-per-al-desenvolupament/
https://www.ucf.cat/2022/10/27/converses-per-al-desenvolupament/


Octubre
Posada en marxa de la 3a edició de la
formació continuada i especialitzada
per a professionals de l’entorn de
serveis generals de l’àmbit sanitari.

Update Serveis Generals
(3a edició)

25 dones i professionals del sistema de salut i social
de Catalunya inicien la 4a edició del programa per
tal de fer un pas endavant cap als àmbits del
Lideratge i la gestió de serveis, persones i equips.

4a edició del Programa d’Expertesa
Universitària en Lideratge en Femení

Finalitza el programa de Gestió àgil de
projectes amb Scrum per a més de 100
professionals del CatSalut

https://www.ucf.cat/portfolio-items/gestio-agil-de-projectes-amb-scrum-2/


Novembre
UCF participa en el congrés, dedicat a
analitzar els reptes als quals
s’enfrontarà el sector sanitari en un
futur proper, compartint experiències, 
 èxits i aprenentatges.

I Congrés d'Igualtat i RRHH
de Serveis Públics de la Salut

UCF i UManresa UVic-UCC participen conjuntament en el XXVII congrés
Internacional de RECLA – Red de Educación Continua de Latinoamerica
y Europa, per compartir experiències de l’àmbit de la formació
continuada i l’aprenentatge inclusiu en entorns de salut i social.

Trobada Internacional RECLA

Saló de l'Ocupació de Barcelona
UCF participa en el Saló d’Ocupació de l’Ajuntament de
Barcelona per parlar de les oportunitats laborals de futur
en Salut i Sociosanitari.

https://www.ucf.cat/2022/11/10/ucf-i-congreso-igualdad-rrhh/
https://www.ucf.cat/2022/11/10/ucf-umanresa-recla/
https://www.ucf.cat/2022/11/11/ucf-salo-ocupacio-2023/


Desembre Finalitza la microtrajectòria
semipresencial per

acompanyar Agents de Canvi
i Transformació a l’Hospital

de Figueres

Desenvolupada durant l’any 2022 la primera part
del programa ARES - Plans de Cures
estandaritzats per a la formació de totes les
infermeres d’Atenció Primària de Catalunya.

Inici de la 1a part del programa ARES

Més de 46.000 alumnes 
formats per UCF al llarg 
de 2022! 

https://www.ucf.cat/2021/11/04/exit-en-el-webinar-de-presentacio-del-programa-prevencio-de-les-infeccions-quirurgiques-a-catalunya-previnq-cat/
https://www.ucf.cat/2022/11/11/ucf-salo-ocupacio-2023/
https://www.ucf.cat/2022/11/11/ucf-salo-ocupacio-2023/
https://www.ucf.cat/2022/11/11/ucf-salo-ocupacio-2023/
https://www.ucf.cat/2022/11/11/ucf-salo-ocupacio-2023/
https://www.ucf.cat/2022/11/11/ucf-salo-ocupacio-2023/
https://www.ucf.cat/2022/11/11/ucf-salo-ocupacio-2023/


Subscriu-te a la Newsletter: Segueix-nos a LinkedIn:

UCF és una iniciativa conjunta de:

www.ucf.cat

Formació continua
en Salut i Social?

https://www.ucf.cat/2021/11/04/exit-en-el-webinar-de-presentacio-del-programa-prevencio-de-les-infeccions-quirurgiques-a-catalunya-previnq-cat/
https://www.ucf.cat/2021/11/04/exit-en-el-webinar-de-presentacio-del-programa-prevencio-de-les-infeccions-quirurgiques-a-catalunya-previnq-cat/
https://www.ucf.cat/2021/11/04/exit-en-el-webinar-de-presentacio-del-programa-prevencio-de-les-infeccions-quirurgiques-a-catalunya-previnq-cat/
https://www.ucf.cat/2021/11/04/exit-en-el-webinar-de-presentacio-del-programa-prevencio-de-les-infeccions-quirurgiques-a-catalunya-previnq-cat/

