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II Trobada de responsables i tècnics de formació i desenvolupament d’organitzacions de salut i social

Amb la col·laboració de:

Línies formatives amb finançament 
públic per al SISCAT

15 de febrer de 2023

Glòria Serrano i Guàrdia

Responsable de projectes d’Aprenentatge i Desenvolupament a UCF    
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II Trobada de responsables i tècnics de formació i desenvolupament d’organitzacions de salut i social

Amb la col·laboració de:

Estratègia compartida per posar a disposició del conjunt del SISCAT el 
major volum de continguts i recursos formatius subvencionats i gratuïts.

Conveni ICS-UCF

i bidireccionalitat

Relació amb el Departament 
de Salut com a entitats 

SISCAT

Mitjançant projectes UCF
amb el Departament de 

Treball (finançament 
europeu) podem oferir 
formació pel SISCAT

Conjuntament ICS i UCF també estem buscant finançament europeu per impulsar noves estratègies de 
formació i d’aprenentatge més disruptives.
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II Trobada de responsables i tècnics de formació i desenvolupament d’organitzacions de salut i social

Amb la col·laboració de:

Finançat pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya 
(Departament de Treball)

SECTORIAL

Formació específica de sector:

- A partir d’un catàleg ja existent de 
cursos amb títols i durada determinada

- Producció de nous cursos online 

- La impartició dels cursos no permet 
inscripció a personal estatutari/públic.

TRANSVERSAL

Formació sobre competències transversals:

- A partir d’un catàleg ja existent de 
cursos amb títols i durada determinada

- Producció de nous cursos online, 
personalitzats per a sector salut

- La impartició dels cursos no permet 
inscripció a personal estatutari/públic.

A MIDA

Formació a mida: 

- Permet programar formació fora de 
catàleg

- L’objectiu és qualificar unitats de 
competència d’especialitats vinculades 
a qualificacions professionals 

- Producció de nous cursos online, que 
facilita la creació d’itineraris formatius 
per perfil professional (Administratius, 
TCAI’s, portalliteres, altres perfils 
tècnics) 

- Inscripció a la impartició dels cursos 
per a tots els professionals del SISCAT.  

Per a més informació

https://www.ucf.cat/inici2-2/oferta-formativa-subvencionada/
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II Trobada de responsables i tècnics de formació i desenvolupament d’organitzacions de salut i social

Amb la col·laboració de:

Finançat pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya 
(Departament de Treball)

PROJECTA’T 2023

SERVEI D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

Característiques:

- Dirigit a persones treballadores ocupades 

- Accés a professionals de tot el SISCAT

- Actuacions d'orientació adreçades a persones treballadores al sector salut i 
social amb la finalitat de dissenyar el seu pla de millora professional, establir 
objectius professionals i formatius i elaborar un pla d'acció relacionat.

NOVETAT 2023

Per a més informació

https://www.ucf.cat/orientacio/


5

II Trobada de responsables i tècnics de formació i desenvolupament d’organitzacions de salut i social

Amb la col·laboració de:

Finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

“Gestió de trucades de teleassistència”

Característiques:

- Dirigit a persones en situació d’atur.

- 230 hores + 80 hores de pràctiques en empresa

- Formació presencial (4 sessions a UCF i la resta per videoconferència)

- Certificat de professionalitat de nivell 2

- 1 edició UCF (inici 6/3/2022)  

S’aprendrà a rebre, emetre i gestionar les trucades per prestar el servei de 
teleassistència mitjançant les eines telemàtiques, tècniques d’atenció 
telefònica i habilitats psicosocials i de treball en equip, per donar resposta a 
les necessitats i demandes dels usuaris i mobilitzar els recursos necessaris 
si convé, garantint en tot moment la qualitat del servei, el tracte 
personalitzat i la confidencialitat de la informació.

Per a més informació

NOVETAT 2023
Places 

disponibles!!!

https://www.ucf.cat/portfolio-items/teleassistencia/
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II Trobada de responsables i tècnics de formació i desenvolupament d’organitzacions de salut i social

Amb la col·laboració de:

Finançat pel Departament de Salut
Amb fons propis o via fons europeus Next Generation

FONS PRÒPIS

Diversos cursos online com:

- Covid persistent.

- Disfàgia orofaríngia i desnutrició relacionada amb la 
malaltia crònica en persones amb complexitat clínica.

- Adaptació per a l’acreditació de la capacitació professional
infermera en la indicació, l’ús i l’autorització de la 
dispensació de medicaments i de productes sanitaris d’us
humà en l’àmbit de les cures generals i especialitzades…

NEXT GENERATION

Diversos cursos online com:

- Conceptes bàsics sobre l’aplicació de la Llei de regulació
de l’eutanàsia

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

- Prevenció de les infeccions quirúrgiques a Catalunya

- Plans de cures estandaritzats per persones ateses en 
l'Atenció Primària (ARES)

- Curs sobre vacunació. 

- Innovació en processos assistencials...
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II Trobada de responsables i tècnics de formació i desenvolupament d’organitzacions de salut i social

Amb la col·laboració de:

Finançat pel Departament de Salut
Amb fons del Ministerio de Igualdad (Secretaría de Estado de Igualdad i contra la violència 
de genero) 

VIOLÈNCIA MASCLISTA

“Millora de la detecció, prevenció i abordatge” 

Característiques:

- Dirigit a tots els professionals del SISCAT 

- 11 cursos online i altres activitats formatives 

- Metodologies innovadores

- Més de 20.000 professionals formats en aquesta temàtica en 3 anys.

Per a més informació

https://www.ucf.cat/projecte-formatiu-violencia-masclista/
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II Trobada de responsables i tècnics de formació i desenvolupament d’organitzacions de salut i social

Amb la col·laboració de:

Moltes gràcies!
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