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Onboarding al viatge de créixer fent
créixer. 
Inici del Títol d’Expert Universitari en
“Lideratge i Desenvolupament Directiu” amb
Fundació Hospital de Martorell i UManresa. 

Fets destacats de
l'activitat de 2021

Presentació de les Línies transversals de formació i desenvolupament de l’any.

Inauguració Update Directiu 2021
Amb la participació del Sr. Xavier Marcet 
“De la planificació estratègica a l’aprenentatge
estratègic".

Gener

Durant l'any 2021...

745
Accions impartides

8.820
Hores lectives

32.267
Persones participants

107
Organitzacions client

293.793
Hores lectives per

participant

Febrer

Març Desplegament de nous materials, continguts i recursos en el projecte de Violència
Masclista conjunt amb ICS i Departament de Salut. 

Actualització del projecte formatiu
sobre violència masclista en l'àmbit salut.

Presentació del vídeo 360 "Obre 

els ulls a la violència masclista".

Abril Curs sobre el protocol d'actuació davant de
maltractament a la infància i a l'adolescència. 

Primera edició conjunta amb l’ICS, la Societat
Catalana de Pediatria, l’Associació Catalana de
Llevadores i la Societat Catalana d’Obstetrícia 
i Ginecologia en la materialització i impuls del
projecte.

Maig 1ª promoció de l'itinerari formatiu
de DUE's de l'Hospital Sagrat Cor
de Martorell.  
Presentació de projectes finals i
finalització de l’itinerari formatiu
acreditat per UManresa. 

Juny Formació per als professionals de la salut sobre
el desplegament de la Llei de l'Eutanàsia. 

Inici del desplegament del curs de
sensibilització i conceptes bàsics de l’aplicació
de la Llei de regulació de l’Eutanàsia,
conjuntament amb Departament de Salut i l'ICS. 

Trobada de Responsables d'Igualtat i de
Violència Masclista d'Organitzacions de
Salut i Social de Catalunya.

Trobada de Responsables de
Formació i Desenvolupament
d'Organitzacions de Salut i 
Social de Catalunya.

Trobada a l’edifici IDEAL, conjunta amb ICS, de responsables del conjunt del
SISCAT Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya.
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Fets destacats de
l'activitat de 2021

Iniciem el programa mixt d'orientació i
formació professional.
Programa 100% subvencionat adreçat a totes
les persones del sector salut i social any 21-22.

Setem
bre

Octubr
e Fundació Catalònia 

Potenciem el desenvolupament present de
l’equip directiu de la Fundació Catalònia per
a la creació d’un futur ple d’oportunitats.

UCF és una iniciativa conjunta de:

Subscriu-te a la Newsletter:www.ucf.cat Segueix-nos a LinkedIn:

Programa de Lideratge en Femení a l'ICS.

Posada en marxa de la segona edició del Títol
d’Expertesa universitària en Lideratge en Femení
per a 24 metgesses de l’ICS.

Projecte Transforma't.
Des de l’àrea Metropolitana Sud de l’ICS s’inicia
un projecte estratègic, de la mà d’UCF,
anomenat TRANSFORMA’T, amb l’objectiu de
millorar les competències de les seves tutores i
tutors de residents.

Alguns exemples de trajectòries i itineraris formatius per a nombroses
organitzacions de salut i social a Catalunya.

Defensa de projectes BSA
Badalona Serveis Assistencials (BSA)
finalitza la primera edició del programa de
postgrau a mida per administratius.

L’Hospital Sagrat Cor de Martorell 
incorpora la metodologia de la simulació en
els itineraris formatius de DUE’s i
administratius.

Novem
bre

Webinar PREVINQ-CAT
Èxit en el Webinar de presentació del programa
Prevenció de les infeccions quirúrgiques a
Catalunya: PREVINQ-CAT.

Desem
bre

Alineant la planificació formativa d’UCF per al proper any 2022 als reptes i
objectius del Nou Pla de Salut 2021-2025 de la Conselleria de Sanitat
(Generalitat de Catalunya): noves línies, continguts i activitats per a donar-hi
resposta.
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