
EXPONENCIAL. 2A EDICIÓ

Oferir als professionals una

formació continuada 

 especialitzada amb un

programa de coneixement

aplicat que permeti

l’actualització i adaptació a

les necessitats actuals que 

 es precisen en les funcions

de suport directiu.

OBJECTIU GENERAL
 · Actualitzar i adaptar-se als nous contextos

amb eficiència i responsabilitat.

· Fer un procés de reflexió individual que

permeti una  actualització professional

efectiva.

· Tenir visió global i estratègica, atents a les

noves  realitats i tendències de futur.

·  Treballar amb el màxim d’eficàcia i

eficiència en la  gestió, optimitzant recursos

i impulsant noves maneres  de fer.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
 Secretariat d’Alta Direcció de les

Organitzacions de Salut i Social

de  Catalunya.

Aquesta 2a edició, pretén explorar i

oferir nous continguts que permetin

la vostra formació continua com a

coŀlectiu, dissenyant un nou

programa destinat tant a les

persones que varen fer el programa

de la 1a edició, com a aquelles que

vulguin afegir-se de nou. 

ADREÇAT A 

PROGRAMA 
 FORMATIU PER AL
SECRETARIAT D’ALTA
DIRECCIÓ
DE LES ORGANITZACIONS DE SALUT I SOCIAL

w w w . u c f . c a t

Les organitzacions sanitàries, sociosanitàries i socials es desenvolupen en un context canviant que demana l’adaptació

a nous serveis i nous models d’atenció, en uns paràmetres de màxima eficiència i qualitat.

En aquest marc de canvi continu, l’àmbit de secretaria d’alta direcció de les  organitzacions sanitàries i socials també

s’ha anat transformant. La seva funció dins de les organitzacions és transcendental, i ha evolucionat cap a

professionals amb una  exceŀlent capacitació, desenvolupament, productivitat i creativitat. Són múltiples i  diferents les

tasques que duen a terme en la  gestió administrativa, facilitant l’operativitat  de l’alta direcció, coŀlaborant en tot

moment amb la gerència o direcció per tal que totes les accions es puguin realitzar sense cap tipus de contratemps i de

forma resolutiva i  eficient.

Conscients d’aquesta realitat Unió Consorci Formació ha elaborat i dissenyat conjuntament amb professionals experts

del sector un programa de formació continuada  i especialitzada, diferenciador i atractiu, per al coŀlectiu de

professionals de l’àmbit d’alta  secretaria de direcció de les organitzacions  sanitàries i socials, que també han

participat  en la definició dels seus continguts i estructura.



Start: Imaginant el futur de l’alt secretariat amb LegoSeriousPlay el 5 d’octubre de 2022.

Final: Entrenament d’habilitats i actituds amb simulació el 22 de març de 2023. 

El programa comprèn 37 hores de formació distribuïdes en:

2 jornades presencials:

Format de mitja jornada intensiva (de 9,30 a 14,30 h) que  incorpora coŀloqui per afavorir el networking 

entre  els participants, amb dinàmiques, jocs i exercicis diferents i singulars, que es realitzaran a UCF.

18 sessions online a càrrec de professionals experts en la matèria, orientats a entrenar i desenvolupar tècniques,

recursos i models  útils per aplicar-les organitzacions. Aquestes sessions es faran en directe i en viu dins d’una sala

virtual de videoconferència  de 1,5h. de durada a través d’una estructura responsive, és a dir,  que permet l’accés a

través d’ordinadors i tablets. Aquestes 18  sessions es realitzaran quinzenalment en dilluns i dimecres de  15,30 a 

17 hores.

METODOLOGÍA I FORMAT

PROGRAMA

La programació d’aquesta 2a edició será d’octubre de 2022 a març de 2023

START

SESSIONS 

1.Imaginant el futur de l’alt secretariat amb LegoSeriousPlay

2. Inteŀligència emocional i converses pendents 

3. Inteŀligència emocional i converses pendents - cas pràctic

4. Resiliència

5. Comunicació digital en un entorn canviant

6. Com afrontar un procés de transformació digital

7. Tècniques de negociació positiva

8. Gestió de conflictes

9. Planificació estratègica

10. Organització i priorització

11. Anàlisi i resolució de problemes

12. Maneig de situacions ambigües

13. Dinamització de reunions i gestió interdepartamental

14. Creativitat

15. Introducció a la innovació en processos. Què ens pot aportar?

16. Avaluació de resultats i impacte en els processos

17. Toolbox digital per a la productivitat personal

18. Què és Blockchain? Miteo realitat

19. Gestió de la innnovació i del coneixement

17/10/22

24/10/22

07/11/22

14/11/22

16/11/22

28/11/22

30/11/22

12/12/22

14/12/22

23/01/23

30/01/23

06/02/23

08/02/23

20/02/23

22/02/23

06/03/23

08/03/23

20/03/23

Gemma Prats

Gemma Prats

Gemma Prats

Jordi Camós

Jordi Camós

Carles Mendieta

Carles Mendieta

Jordi Vilana

Jordi Vilana

Núria Serrat

Núria Serrat

Núria Serrat

Carme Bonet

Toni Campos

Toni Campos

Elena González

Jordi Camós

Javier Martínez

05/10/22 Núria Serrat

SESSIÓ FINAL

20. Entrenament d’habilitats i actituds amb simulació 22/03/23 Núria Serrat

EXPONENCIAL. 2A EDICIÓ
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  2. Entrenament d’habilitats i actituds amb simulació 16/11/22 Núria Serrat

EXPONENCIAL. 2A EDICIÓ

PROGRAMA 
 FORMATIU PER AL
SECRETARIAT D’ALTA
DIRECCIÓ
DE LES ORGANITZACIONS DE SALUT I SOCIAL
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UCF és una iniciativa conjunta de:

Subscriu-te a la 
Newsletter:

Segueix-nos a 
LinkedIn:

Més informació
 

Sra. Pilar Mateu
Responsable de Programes

pmateu@ucf.cat
 

Els participants del programa rebran un certificat acreditatiu de 

l’entitat organitzadora, que acreditarà la  seva participació en la formació.

 

Per als participants que segueixin la totalitat de les sessions, aquest  programa està acreditat per la Fundació

Universitària del Bages,  gràcies a l’acord entre la Unió Consorci Formació i la Universitat.  Els alumnes obtindran un

certificat d’extensió universitària d’aprofitament o d’assistència en el programa formatiu per al  secretariat d’alta

direcció de les organitzacions de salut emès per la Fundació Universitària del Bages. 

Per les persones que varen realitzar la primera edició, aquesta segona, permet anar acumulant hores per tal de facilitar

l'obtenció d'un títol d'expert universitari més endavant (acumulant diverses edicions).

PREU DEL CURS 

CERTIFICACIÓ I RECONEIXEMENT ACADÈMIC

El preu del curs és de 675 €

Unió Consorci Formació
c/ Esteve Terrades 30.

Parc Sanitari Pere Virgili.
Edifici Tramuntana, baixos.

08023 Barcelona

mailto:rllort@ucf.cat
mailto:rllort@ucf.cat
mailto:rllort@ucf.cat
mailto:rllort@ucf.cat


La metodologia LegoSeriousPlay (LSP) constitueix una eina de construcció,

visualització i projecció en 3D que coŀlabora a multiplicitat de competències

soft: la visualització, la presa de decisions, la comunicació, el lideratge i la

reflexió. 

En aquesta sessió, LSP s’emprarà com a instrument per a generar una

visualització sobre les possibilitats i anhels de l’alt secretariat per a

aconseguir l’exceŀlència.  

EXPONENCIAL. 2A EDICIÓ

OBJECTIUS 
 

PROGRAMA  FORMATIU
PER AL SECRETARIAT
D’ALTA DIRECCIÓ
DE LES ORGANITZACIONS DE SALUT I SOCIAL

IMAGINANT EL FUTUR DE L’ALT SECRETARIAT AMB LEGOSERIOUSPLAY

PRESENTACIÓ 
DEL CURS 

 

Identificar les fortaleses i anhels de l’equip, aquells que ajudin a confegir

com imaginem l’alt secretariat en els propers temps.

Generar accions concretes per a l’assoliment d’una visió compartida i de

futur de l’alt secretariat

Fortaleses, anhels i nucli positiu com a motor de canvi.

Paisatges valors de futur que volem per a l’alt secretariat.

Accions a emprendre a nivell micro i macro. 

DOCENT

CONTINGUTS

Dra. Núria Serrat Antolí

Docent i investigadora de la Universitat de Barcelona. Docent en Màster en

Direcció i Gestió de Centres educatius (Universitat de Barcelona) i en el

Màster en Simulació com a Metodologia docent (UManresa). 

Facilitadora LesoSeriousPlay. Aplica metodologies de resolució creativa de

problemes a diferents àmbits professionals i vinculats la facilitació de

processos i superació de reptes de persones i equips. 

SESSIÓ START 
05/10/22
SESSIÓ PRESENCIAL DE 09,30 A 14,30 HORES

/ PROGRAMA 2022 2A EDICIÓ



Afrontar converses difícils des d’una vessant constructiva, empàtica i útil.

EXPONENCIAL. 2A EDICIÓ

OBJECTIUS 
 

PROGRAMA  FORMATIU
PER AL SECRETARIAT
D’ALTA DIRECCIÓ
DE LES ORGANITZACIONS DE SALUT I SOCIAL

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL I CONVERSES PENDENTS

PRESENTACIÓ 
DEL CURS 

 

Donar eines emocionals i comunicatives per a l’abordatge de les

converses difícils, tant a la feina com en l’àmbit personal.

La necessitat d’abordar un tema mitjançant la comunicació interpersonal:

indicadors.

Objectiu/s: quan i què volem aconseguir amb l’abordatge de la situació.

Planificació: descripció de la situació - Valoració de les estratègies

d’abordatge - Pla d’acció.

Comunicació assertiva: determinació – respecte per les diferències –parlar

des del “jo”- crítica constructiva.

Cas pràctic anticipat prèviament als assistents. (2a sessió).

DOCENT

CONTINGUTS

Gemma Prats

Llicenciada en psicologia (opció clínica) - UB. Experta en avenços en

habilitats per liderar - UB. Formació en Psicologia Coaching - COPC.

Acreditada en Extended DISC.

Ha treballat sempre orientada a les persones, i ha dirigit equips d’atenció al

client en diferents organitzacions de sectors diversos.

Des de l’any 2002 treballa com a professional autònoma i compagina la

formació idesenvolupament de competències en aspectes relacionats amb la

comunicació interpersonal i la gestió de les emocions, amb la seva consulta

com a psicoterapeuta.

SESSIONS 2-3
17/10/22
24/10/22
SESSIONS DE VIDEOPRESENCIA DE 15,30 A 17 HORES

/ PROGRAMA 2022 2A EDICIÓ



Resistir malgrat les adversitats, treballar la capacitat de sobreposar-se a

situacions adverses i superar moments de tensió continuats.

EXPONENCIAL. 2A EDICIÓ

OBJECTIUS 
 

PROGRAMA  FORMATIU
PER AL SECRETARIAT
D’ALTA DIRECCIÓ
DE LES ORGANITZACIONS DE SALUT I SOCIAL

RESILIÈNCIA

PRESENTACIÓ 
DEL CURS 

 

Donar eines per avançar i mantenir el rumb davant les adversitats.

El concepte de resiliència: què és i com s’entrena.

La nostra zona de confort: emocions potenciadores i limitadores.

La piràmide del canvi: de la conducta als valors.

Com mantenir engegat el motor de l’auto motivació i l’autoestima.

DOCENT

CONTINGUTS

Gemma Prats

Llicenciada en psicologia (opció clínica) - UB. Experta en avenços en

habilitats per liderar - UB. Formació en Psicologia Coaching - COPC.

Acreditada en Extended DISC.

Ha treballat sempre orientada a les persones, i ha dirigit equips d’atenció al

client en diferents organitzacions de sectors diversos.

Des de l’any 2002 treballa com a professional autònoma i compagina la

formació idesenvolupament de competències en aspectes relacionats amb la

comunicació interpersonal i la gestió de les emocions, amb la seva consulta

com a psicoterapeuta.

SESSIÓ 4
07/11/22
SESSIÓ DE VIDEOPRESENCIA DE 15,30 A 17 HORES

/ PROGRAMA 2022 2A EDICIÓ



La transformació digital és el procés pel qual les empreses reorganitzen 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 fidelització del talent

són alguns dels avantatges que rep l’organització al aplicar canvis mitjançant

l’ús de les noves tecnologies.

EXPONENCIAL. 2A EDICIÓ

OBJECTIUS 
 

PROGRAMA  FORMATIU
PER AL SECRETARIAT
D’ALTA DIRECCIÓ
DE LES ORGANITZACIONS DE SALUT I SOCIAL

COMUNICACIÓ DIGITAL EN UN ENTORN CANVIANT

PRESENTACIÓ 
DEL CURS 

 

Entendre com ha canviat la comunicació amb l'arribada de lo digital, els

nous canals de comunicació i els canvis que això comporta en una

organització.

Eines de comunicació digital: tornada als orígens i mirada al futur.

Com comunicar en un entorn digital canviant entenent les necessitats i

pors dels usuaris.

DOCENT

CONTINGUTS

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 5
14/11/22
SESSIÓ DE VIDEOPRESENCIA DE 15,30 A 17 HORES

/ PROGRAMA 2022 2A EDICIÓ



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.

EXPONENCIAL. 2A EDICIÓ

OBJECTIUS 
 

PROGRAMA  FORMATIU
PER AL SECRETARIAT
D’ALTA DIRECCIÓ
DE LES ORGANITZACIONS DE SALUT I SOCIAL

COM AFRONTAR UN PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL 

PRESENTACIÓ 
DEL CURS 

 

Que els assistents puguin entendre què és la Transformació Digital i què

implica en una organització un procés de Transformació Digital.

Què és i què implica la transformació digital: etapes, acceleradors i frens

en un procés de transformació digital.

Exemples de Transformació Digital al sector farma.

DOCENT

CONTINGUTS

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 6
16/11/22
SESSIÓ DE VIDEOPRESENCIA DE 15,30 A 17 HORES

/ PROGRAMA 2022 2A EDICIÓ



Negociar és una activitat que desenvolupem constantment i com tal requereix

d'unes habilitats que ens poden facilitar la consecució dels objectius que

perseguim en la nostra organització. 

EXPONENCIAL. 2A EDICIÓ

OBJECTIUS 
 

PROGRAMA  FORMATIU
PER AL SECRETARIAT
D’ALTA DIRECCIÓ
DE LES ORGANITZACIONS DE SALUT I SOCIAL

TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ POSITIVA

Augmentar la pròpia habilitat com negociador formal o informal, en el

context de la pròpia organització i del càrrec que es representa. 

Conèixer un model metodològic que faciliti l'estudi i planificació de les

negociacions que s'hagin de dur a terme en el futur.

Aproximació als conceptes de negociació i reflexions sobre la pròpia

actuació.

La negociació i els negociadors. 

La negociació competitiva vs. la negociació coŀlaborativa.

Estratègies i tàctiques de negociació. 

DOCENT

CONTINGUTS

Carles Mendieta

Psicòleg. Consultor en desenvolupament directiu.

Soci de SingularNetCosulting, sl. 

Membre de la Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà.

Coautor de la metodologia Management Colors®

SESSIÓ 7
28/11/22
SESSIÓ DE VIDEOPRESENCIA DE 15,30 A 17 HORES

/ PROGRAMA 2022 2A EDICIÓ

PRESENTACIÓ 
DEL CURS 

 



Les situacions de conflicte son inevitables a 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 crisis o un oportunitat per

al seu posterior desenvolupament. 

EXPONENCIAL. 2A EDICIÓ

PROGRAMA  FORMATIU
PER AL SECRETARIAT
D’ALTA DIRECCIÓ
DE LES ORGANITZACIONS DE SALUT I SOCIAL

GESTIÓ DE CONFLICTES

Entendre la gènesi dels conflictes i com analitzar-los en funció de la seva

naturalesa. 

Analitzar les claus de la gestió dels conflictes i com actuar. 

Estratègies per a enfrontar-se al conflicte.

Tècniques d’assertivitat. 

Las queixes: Com a convertir una situació de crisis en un oportunitat de

negoci. 

Definir correctament els problemes.

Entendre les necessitats de l’altre.

Anàlisis de les possibilitats d’adequació de la pròpia actuació.

Anàlisis de casos.

EL CONFLICTE

CONVERTIR CRISIS EN OPORTUNITATS

DOCENT

CONTINGUTS

Carles Mendieta

Psicòleg. Consultor en desenvolupament directiu.

Soci de SingularNetCosulting, sl. 

Membre de la Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà.

Coautor de la metodologia Management Colors®

SESSIÓ 8
30/11/22
SESSIÓ DE VIDEOPRESENCIA DE 15,30 A 17 HORES
 

/ PROGRAMA 2022 2A EDICIÓ

PRESENTACIÓ 
DEL CURS 

 

OBJECTIUS 
 



Aquesta sessió s’orienta a sensibilitzar sobre la necessitat de planificar en les

organitzacions sanitàries i entendrequinselements clau s’han de dur a terme

per a preparar-nos i anticipar-nos.

EXPONENCIAL. 2A EDICIÓ

OBJECTIUS 
 

PROGRAMA  FORMATIU
PER AL SECRETARIAT
D’ALTA DIRECCIÓ
DE LES ORGANITZACIONS DE SALUT I SOCIAL

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

Sensibilitzar sobre la necessitat de planificar en les organitzacions

sanitàries

Proporcionar marcs conceptuals per a portar a terme processos de

planificació en les organitzacions sanitàries, en entorns VUCA, en entorns

BANI

Mostrar el procés per definir un pla global i un procés tàctic i operatiu, per

a la consecució dels propòsits i objectius.

Marcs conceptuals per a portar a terme processos de planificació en les

organitzacions sanitàries.

Què és entorn VUCA i què és un entorn BANI, i cóm ens afecta.

Exemples d’organitzacions sanitàries que realitzen processos de

planificació.

DOCENT

CONTINGUTS

Jordi Vilana

Doctor en Psicologia, Diplomat en Direcció de Serveis Integrats de Salut,

ExecutiveMaster in Business Administration (EMBA) i Project Manager

Professional (PMP) certificat pel Project Management Institute (PMI). Haestat

Director de diversos centres assistencials, Consultor Sènior expert en

Planificació i Director de projectes de Consultoria. Pot acreditar àmplia

experiència professional tant a Espanya com a diversos països de

Llatinoamèrica com Mèxic, Hondures, República Dominicana, Panamà, Cuba,

Brasil, Argentina i Xile. Actualment és el Director Gerent d’Aran Salut, Servicis

Assistenciaus Integrats, SL.

SESSIÓ 9
12/12/22
SESSIÓ DE VIDEOPRESENCIA DE 15,30 A 17 HORES

/ PROGRAMA 2022 2A EDICIÓ

PRESENTACIÓ 
DEL CURS 

 



Aquesta sessió s’orienta a proporcionar eines i elements de planificació i

priorització en les organitzacions sanitàries que permetin preparar-nos i

anticipar-nos.

EXPONENCIAL. 2A EDICIÓ

OBJECTIUS 
 

PROGRAMA  FORMATIU
PER AL SECRETARIAT
D’ALTA DIRECCIÓ
DE LES ORGANITZACIONS DE SALUT I SOCIAL

ORGANITZACIÓ I PRIORITZACIÓ

Exposar i compartir eines que s’utilitzen en la planificació estratègica.

Desenvolupar la capacitat per marcar reptes, prioritats i línies d'acció que

garanteixin el compliment dels resultats. 

 

Eines que s’utilitzen per analitzar i per planificar.

Priorització de necessitats i de resultats.

Avaluabilitat: objectius i indicadors en processos de planificació

estratègica. 

Exemples d’organitzacions sanitàries orientades a resultats 

DOCENT

CONTINGUTS

Jordi Vilana

Doctor en Psicologia, Diplomat en Direcció de Serveis Integrats de Salut,

ExecutiveMaster in Business Administration (EMBA) i Project Manager

Professional (PMP) certificat pel Project Management Institute (PMI). Haestat

Director de diversos centres assistencials, Consultor Sènior expert en

Planificació i Director de projectes de Consultoria. Pot acreditar àmplia

experiència professional tant a Espanya com a diversos països de

Llatinoamèrica com Mèxic, Hondures, República Dominicana, Panamà, Cuba,

Brasil, Argentina i Xile. Actualment és el Director Gerent d’Aran Salut, Servicis

Assistenciaus Integrats, SL.

SESSIÓ 10
14/12/22
SESSIÓ DE VIDEOPRESENCIA DE 15,30 A 17 HORES

/ PROGRAMA 2022 2A EDICIÓ

PRESENTACIÓ 
DEL CURS 

 



Davant d’una situació problemàtica tenim un conjunt d’eines i estratègies que

ens poden ser útils per entendre’l, descompondre’l i procurar vies de solució

segons les persones o equips implicats. 

 

La sessió s’orienta a conèixer com interpretem i abordem les situacions

problemàtiques mitjançant el canvi de mirada i les estratègies disponibles. 

EXPONENCIAL. 2A EDICIÓ

OBJECTIUS 
 

PROGRAMA  FORMATIU
PER AL SECRETARIAT
D’ALTA DIRECCIÓ
DE LES ORGANITZACIONS DE SALUT I SOCIAL

 ANÀLISI I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Analitzar com podem comprendre els problemes i quina interpretació en

fem.

Identificar quines possibles estratègies i/o eines podem aplicar davant de

diverses situacions problemàtiques. 

Visió apreciativa de les situacions problemàtiques.

Emocions, interpretacions i resolució de situacions problemàtiques. 

Estratègies per a la resolució de problemes. Estratègies per a la resolució

creativa de problemes: problemstatement, 5W+H, mapa d’empatia,

Ishikawa, etc.

DOCENT

CONTINGUTS

Dra. Núria Serrat Antolí

Docent i investigadora de la Universitat de Barcelona. Docent en Màster en

Direcció i Gestió de Centres educatius (Universitat de Barcelona) i en el

Màster en Simulació com a Metodologia docent (UManresa). 

Facilitadora LesoSeriousPlay. Aplica metodologies de resolució creativa de

problemes a diferents àmbits professionals i vinculats la facilitació de

processos i superació de reptes de persones i equips. 

SESSIÓ 11
23/01/23
SESSIÓ DE VIDEOPRESENCIA DE 15,30 A 17 HORES

/ PROGRAMA 2022 2A EDICIÓ

PRESENTACIÓ 
DEL CURS 

 



Com definiries una situació ambigua? En quines situacions del teu dia a dia es

posen de manifest aquestes situacions? 

L’ambigüitat pot venir determinada per diversitat de factors i fonts: d’ordres o

instruccions, de rols, situacions imprevistes i de canvi brusc, de valors (entre

els personals i organitzacionals), de relació, incertesa de la tasca a

desenvolupar i o de l’objectiu que es pretén aconseguir..., però també té a

veure amb la interpretació que cadascú de nosaltres fa d’una situació donada.

De fet, el que per a una persona i context pot ser una situació ambigua, pot no

ser-ho per a altres.

Què podem observar, identificar i posar en marxa davant de situacions

ambigües? 

OBJECTIUS 
 

PROGRAMA  FORMATIU
PER AL SECRETARIAT
D’ALTA DIRECCIÓ
DE LES ORGANITZACIONS DE SALUT I SOCIAL

MANEIG DE SITUACIONS AMBIGÜES

PRESENTACIÓ 
DEL CURS 

 

Conèixer les diferents fonts i factors que coŀlaboren a la generació de

situacions ambigües.

Identificar els elements personals i de context que intervenen en la

interpretació de situacions ambigües.

Visualitzar la tolerància a les situacions ambigües. 

Les ambigüitats que generen situacions i les situacions que generen

ambigüitats. L’entorn hiperVUCA com a context.

Diferents mirades i narratives davant de la incertesa i l’ambigüitat.

Tolerància, acceptació i comprensió de l’ambigüitat.

Eines per a la revisió de situacions ambigües i la seva interpretació.

DOCENT

CONTINGUTS

Dra. Núria Serrat Antolí

Docent i investigadora de la Universitat de Barcelona. Docent en Màster en

Direcció i Gestió de Centres educatius (Universitat de Barcelona) i en el

Màster en Simulació com a Metodologia docent (UManresa). 

Facilitadora LesoSeriousPlay. Aplica metodologies de resolució creativa de

problemes a diferents àmbits professionals i vinculats la facilitació de

processos i superació de reptes de persones i equips. 

SESSIÓ 12
30/01/23
SESSIÓ DE VIDEOPRESENCIA DE 15,30 A 17 HORES

/ PROGRAMA 2022 2A EDICIÓ



Reunió o no reunió, aquesta hauria de ser la primera qüestió. L’existència de

multiplicitat de reunions sense poder garantir la seva eficàcia, fa que algunes

vegades les considerem de poc valor afegit en la nostra tasca laboral i la dels

equips.

Des de la seva idoneïtat, fins a la participació directa dels diferents agents,

passant per diverses estratègies i eines per a la seva dinamització, moltes

reunions tenen un bon marge de maniobra per a treure’n el màxim partit. 

EXPONENCIAL. 2A EDICIÓ

OBJECTIUS 
 

PROGRAMA  FORMATIU
PER AL SECRETARIAT
D’ALTA DIRECCIÓ
DE LES ORGANITZACIONS DE SALUT I SOCIAL

DINAMITZACIÓ DE REUNIONS (PRESENCIALS I ONLINE) 
I GESTIÓ INTERDEPARTAMENTAL

Valorar la idoneïtat de les reunions en funció dels objectius a assolir. 

Conèixer diferents estratègies i eines de dinamització de reunions

(presencials i online). 

Si em dius com són les teves reunions, et diré com treballa el teu equip.

Tenim altres maneres de reunir-nos?

Dinamització de reunions amb diferents estratègies i eines. Tipologia de

reunions per a diferents objectius. 

Gestió interdepartamental i reunions. 

DOCENT

CONTINGUTS

Dra. Núria Serrat Antolí

Docent i investigadora de la Universitat de Barcelona. Docent en Màster en

Direcció i Gestió de Centres educatius (Universitat de Barcelona) i en el

Màster en Simulació com a Metodologia docent (UManresa). 

Facilitadora LesoSeriousPlay. Aplica metodologies de resolució creativa de

problemes a diferents àmbits professionals i vinculats la facilitació de

processos i superació de reptes de persones i equips. 

SESSIÓ 13
06/02/23
SESSIÓ DE VIDEOPRESENCIA DE 15,30 A 17 HORES

/ PROGRAMA 2022 2A EDICIÓ

PRESENTACIÓ 
DEL CURS 

 



Els professionals de la salut estan exposats a un context d’incertesa molt

elevat que necessita de respostes diferents, entre altres raons, perquè el

paradigma ha canviat. L’orientació a la innovació i a l’aprenentatge convertint

els problemes en reptes que demanen de solucions imaginatives, és una de

les tendències clau que ja estem activant des del present. En aquesta sessió,

aprendrem una metodologia que, gràcies als últims avenços de la

neurociència, ens permetran aprofundir en la nostra capacitat cognitiva i

creativa per aprofitar tot el nostre potencial, posarem èmfasi en la percepció

per encertar en el focus del problema i ens qüestionarem les creences que

frenen l’evolució i ens coarten les respostes originals a problemes complexos.

OBJECTIUS 
 

PROGRAMA  FORMATIU
PER AL SECRETARIAT
D’ALTA DIRECCIÓ
DE LES ORGANITZACIONS DE SALUT I SOCIAL

CREATIVITAT

PRESENTACIÓ 
DEL CURS 

 

Entendre el valor de la creativitat per resoldre problemes i prendre

decisions i definir els factors que configuren un estil creatiu

Identificar els principals obstacles interns i externs que frenen l’esperit

creatiu (amenaces, creences, rutines...) i no permeten desenvolupar les

habilitats cognitives amb plenitud

Conèixer i entrenar la metodologia de l’AdvanceCreativeProblemSolving

(ACPS) per resoldre problemes

Aprendre a avaluar-ne l’impacte i automatitzar-ne l’ús en l’equip, quan

se’ns plantegen reptes en què ens cal una anàlisi ràpida i una decisió útil

per al sistema.

Pensament lateral

La connexió entre motivació, pro activitat, creativitat, flexibilitat i

resiliència

Neurociència: el cervell plàstic, com muscular-lo. Les habilitats cognitives i

creatives que ens permeten respondre a situacions complexes

Metodologia ACPS: conèixer i entrenar les tècniques que es despleguen

de cada fase del procés: incubació, solució i acció

Creativitat i persuasió: aprendre a apoderar la creativitat i la capacitat de

pensar dels equips.

Mitjançant la facilitació sistèmica, la metodologia del coaching i la creativitat,

desenvoluparíem els continguts següents:

 Com pensem, com aprenem, com ens emocionem:

La Creativitat s’entrena:

DOCENT

CONTINGUTS

Carme Bonet

Lingüista, Postgrau en Creativitat i Innovació per la UPF, Postgrau en

Desenvolupament del Talent per la UB, Postgrau en Pensament i Creativitat

per la Ramon Llull, coach i practitioner en PNL, facilitadora sistèmica. Fa més

de 25 anys que em dedico a la formació i a la facilitació d’aprenentatges en

habilitats, competències i actituds. Experta en persones; audito converses;

mobilitzo inquietuds, a través de la creativitat, l’escolta i la comprensió.

SESSIÓ 14
08/02/23
SESSIÓ DE VIDEOPRESENCIA DE 15,30 A 17 HORES

/ PROGRAMA 2022 2A EDICIÓ



Segons les paraules del guru del management Peter Drucker, les

organitzacions sanitàries son les organitzacions humanes més complexes que

existeixen. Gestionar-les no és gens fàcil. Les noves metodologies de millora i

innovació en processos (Lean salut, DesignThinking, ValueBasedHealthcare,

agile) en poden ajudar en molts aspectes. La millora dels resultats clínics, la

millora de l’experiència del pacient, l’eficiència de l’organització i que els

professionals treballem millor i de manera més satisfactòria. 

OBJECTIUS 
 

PROGRAMA  FORMATIU
PER AL SECRETARIAT
D’ALTA DIRECCIÓ
DE LES ORGANITZACIONS DE SALUT I SOCIAL

INTRODUCCIÓ A LA INNOVACIÓ EN PROCESSOS.
QUÈ ENS POT APORTAR?

PRESENTACIÓ 
DEL CURS 

 

Tenir un primer contacte amb les noves metodologies de la gestió

d’operacions i millora continua aplicades a la salut (processos, lean, value-

basedhealthcare).

Adquirir uns mínims conceptes per influir en la necessària transformació

de les organitzacions centrada en el pacient, produint resultats clínics, de

seguretat, qualitat i eficiència.

Conèixer una manera, integrada, senzilla i orientada a resultats, com es

poden aplicar aquestes metodologies.

Analitzar casos propers d’aplicació d’aquestes metodologies. 

Introducció a la Innovació en processos assistencials. 

Introducció al Lean salut, DesignThinking, ValueBasedHealthcare, agile.

Conceptes de valor, no valor, flux i mètode científic aplicat a la millora de

processos. 

Cas pràctic iŀlustratiu. 

DOCENT

CONTINGUTS

Toni Campos

Enginyer Industrial i MBA, Lean Practitioner, Lean Professional, expert en

infraestructures sanitàries, operacions i processos assistencials. Director

d’infraestructures a l’ICS-IAS Girona (2003-2012). Director d’operacions i Lean

ICS-IAS Girona (2012-2015). Director de desplegament estratègic de l’Hospital

Universitari Vall d’Hebron (2015-2019). Consultor en Lean i processos

assistencials. Emprenedor en l’àmbit de les tecnologies aplicades a la millora

dels processos assistencials. Cofundador i CEO d’Enaltis. Coautor del llibre

“Esencial. Transformando la gestión de las organizaciones sanitarias”. 

SESSIÓ 15
20/02/23
SESSIÓ DE VIDEOPRESENCIA DE 15,30 A 17 HORES

/ PROGRAMA 2022 2A EDICIÓ



En les organitzacions sanitàries contínuament s’engeguen i s’impulsen

projectes. Partim dels plans estratègic, projectes de millora contínua,

ampliacions d’infraestructures, reorganitzacions, posta en marxa de nous

dispositius, etc. Però com podem saber si aquests projectes provoquen

impacte? El Dr. Berwick va proposar el triple AIM (ampliat a quàdruple) que

estableix els àmbits que tot bon projecte en salut ha de considerar : l’impacte

en resultat clínic o en la salut de la població, l’impacte en l’experiència del

pacient o en la qualitat de les cures i l’eficiència de l’organització o costos

associats. El quart és la satisfacció i motivació dels professionals involucrats.

En aquest mòdul analitzarem com podem mesurar l’impacte dels projectes i

com podem prioritzar-los per aconseguir el resultat més òptim per

l’organització. 

OBJECTIUS 
 

PROGRAMA  FORMATIU
PER AL SECRETARIAT
D’ALTA DIRECCIÓ
DE LES ORGANITZACIONS DE SALUT I SOCIAL

AVALUACIÓ DE RESULTATS I IMPACTE EN ELS PROCESSOS

PRESENTACIÓ 
DEL CURS 

 

Conèixer els diferents tipus d’indicador. 

Conèixer el Triple Aim. 

Poder avaluar l’impacte i prioritzar projectes

Introducció al triple-quàdruple Aim

Tipus d’indicador.

Avaluació de l’impacte o “Gap” Anàlisis.

Priorització de projectes.

Cas pràctic iŀlustratiu.

DOCENT

CONTINGUTS

Toni Campos

Enginyer Industrial i MBA, Lean Practitioner, Lean Professional, expert en

infraestructures sanitàries, operacions i processos assistencials. Director

d’infraestructures a l’ICS-IAS Girona (2003-2012). Director d’operacions i Lean

ICS-IAS Girona (2012-2015). Director de desplegament estratègic de l’Hospital

Universitari Vall d’Hebron (2015-2019). Consultor en Lean i processos

assistencials. Emprenedor en l’àmbit de les tecnologies aplicades a la millora

dels processos assistencials. Cofundador i CEO d’Enaltis. Coautor del llibre

“Esencial. Transformando la gestión de las organizaciones sanitarias”. 

SESSIÓ 16
22/02/23
SESSIÓ DE VIDEOPRESENCIA  DE 15,30 A 17 HORES

/ PROGRAMA 2022 2A EDICIÓ



La sessió consisteix a conèixer diferents eines digitals disponibles al mercat

per generar un ecosistema propi per a la productivitat personal en l'àmbit

laboral.

Es tracta d'una sessió participativa on aprendrem els uns dels altres.

EXPONENCIAL. 2A EDICIÓ

OBJECTIUS 
 

PROGRAMA  FORMATIU
PER AL SECRETARIAT
D’ALTA DIRECCIÓ
DE LES ORGANITZACIONS DE SALUT I SOCIAL

TOOLBOX DIGITAL PER A LA PRODUCTIVITAT PERSONAL

Conéixer algunes eines digitals per a diferents finalitats dins del tema de la

sessió.

Reflexionar sobre les necessitats individuals en tema de productivitat

personal

Esbossar un ecosistema de productivitat personal a posar en marxa en els

propers mesos per testar-los.

Com estar al dia de les tendències: Feedly, Twitter.

Aprendre d'altres: Wakelet, Miro.

Treballar la millora contínua: Coursera, Trello.

DOCENT

CONTINGUTS

Elena González de la Cámara Cayuela

Llicenciada en Pedagogia i Geografia i Història. Experta en e-learning i en

formació de formadors i tutors virtuals. Gran part de la seva experiència

professional se centra en la creació de solucions formatives en qualsevol

modalitat, detecció, disseny, execució i/o gestió de projectes.  Ha coordinat

l'àmbit tecnològic i pedagògic diversos projectes relacionats amb la

innovació aplicada a la formació contínua i ocupacional. Actualment

coŀlabora com a consultora i formadora amb diferents organitzacions d'àmbit

públic i privat, en les especialitats d'e-learning, formació del professorat i

creació i producció de continguts. Membre de la Junta Ampliada de

l'Associació Espiral (Formació i tecnologia).

SESSIÓ 17
06/03/23
SESSIÓ DE VIDEOPRESENCIA DE 15,30 A 17 HORES

/ PROGRAMA 2022 2A EDICIÓ

PRESENTACIÓ 
DEL CURS 

 

https://ciberespiral.org/es/home/


Blockchain, criptomonedes, bitcoin, ethereum, contractes inteŀligents, nft ...

son alguns dels conceptes que des de fa dies sentim als mitjans, al carrer o

dins les empreses i organitzacions. Un tema nou i complex amb els seus pros i

contres però rellevant per a les organitzacions de cara a la privacitat i

transparència de les dades. 

Aquesta sessió està orientada a entendre els conceptes bàsics de la

tecnologia Blockchain i veure la seva aplicabilitat dins les organitzacions.

EXPONENCIAL. 2A EDICIÓ

OBJECTIUS 
 

PROGRAMA  FORMATIU
PER AL SECRETARIAT
D’ALTA DIRECCIÓ
DE LES ORGANITZACIONS DE SALUT I SOCIAL

QUÈ ÉS BLOCKCHAIN?  MITE O REALITAT.

PRESENTACIÓ 
DEL CURS 

 

Que els assistents entenguin què és la tecnologia Blockchain, el potencial

d'aquesta i les possibilitats i actuals aplicacions al sector farma.

Què és blockchain i per què està canviant el món? 

Característiques, tipologies i aplicacions de la tecnologia blockchain al

sector farma.

DOCENT

CONTINGUTS

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 18
08/03/23
SESSIÓ DE VIDEOPRESENCIA DE 15,30 A 17 HORES

/ PROGRAMA 2022 2A EDICIÓ



Així com les organitzacions modernes compten amb eines: mapa estratègic, el

mapa de processos, mapa de riscos, balanced scorecard, que les ajuden a

administrar els seus actius tangibles, no es possible imaginar una organització

que no compti amb un mapa que li permeti identificar quins son seus

coneixements crítics per a posteriorment, fer-ne la gestió.

EXPONENCIAL. 2A EDICIÓ

OBJECTIUS 
 

PROGRAMA  FORMATIU
PER AL SECRETARIAT
D’ALTA DIRECCIÓ
DE LES ORGANITZACIONS DE SALUT I SOCIAL

GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ I DEL CONEIXEMENT

PRESENTACIÓ 
DEL CURS 

 

Aconseguir que les persones participants tinguin una visió general sobre

els mapes de coneixement com a eina estratègica que permet identificar el

coneixement crític de l’empresa, i poder implementar accions a posar en

marxa en la sevaorganització.

Què entenem per Coneixement i cultura d’aprenentatge.

Mapes de coneixement.

Com identificar coneixement crític i avaluar el seu estat de risc.

Plans d’acció per a gestionar coneixement crític.

DOCENT

CONTINGUTS

Javier Martínez

Llicenciat en Dret per la EHU-UPV. Màster en Internet Management per

l’Institut Català de la Tecnologia.

Soci de la Knowledge Works. Consultor de l’ONU i de el Banc Mundial a l’àrea

de Gestió del Coneixement i de el Banc Interamericà de Desenvolupament en

l’àmbit de l’Aprenentatge.

SESSIÓ 19
20/03/23
SESSIÓ DE VIDEOPRESENCIA DE 15,30 A 17 HORES

/ PROGRAMA 2022 2A EDICIÓ



Des de situacions ambigües a problemàtiques, fins a la necessitat de resoldre

conflictes, passant per la generació d’una comunicació constructiva, les

professionals que conformen l’alt secretaria viuen esdeveniments complexos

en els quals cal aplicar multitud de coneixements, habilitats i actituds.

 

Per tal de poder gestionar aquestes situacions les habilitats i actituds més

adequades a cadascuna, les experiències de simulació permeten generar

entorns segurs d’aprenentatge i entrenament en els quals aplicar les

competències adquirides. 

OBJECTIUS 
 

PROGRAMA  FORMATIU
PER AL SECRETARIAT
D’ALTA DIRECCIÓ
DE LES ORGANITZACIONS DE SALUT I SOCIAL

ENTRENAMENT D’HABILITATS I ACTITUDS AMB SIMULACIÓ

PRESENTACIÓ 
DEL CURS 

 

Posar en pràctica diverses habilitats i actituds que s’han anat incorporant

durant el curs.

Identificar variables i components d’una determinada situació per tal de

prendre les decisions pertinents per desbloquejar-la.

Visualitzar àrees de millora i d’actuació a partir de l’anàlisi de les fortaleses

existents.

Recopilació i anàlisi d’informació en una situació donada per part dels

diferents agents.

Presa de decisions en situacions ambigües.

Resolució de situacions complexes i ambigües.

Posada en pràctica de diverses habilitats socials, en funció de la situació

requerida.

DOCENT

CONTINGUTS

Dra. Núria Serrat Antolí

Docent i investigadora de la Universitat de Barcelona. Docent en Màster en

Direcció i Gestió de Centres educatius (Universitat de Barcelona) i en el

Màster en Simulació com a Metodologia docent (UManresa). 

Facilitadora LesoSeriousPlay. Aplica metodologies de resolució creativa de

problemes a diferents àmbits professionals i vinculats la facilitació de

processos i superació de reptes de persones i equips. 

SESSIÓ FINAL
22/03/23
SESSIÓ PRESENCIAL DE 09,30 A 14,30 HORES

/ PROGRAMA 2022 2A EDICIÓ


