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autònom de les persones professionals
del sector Salut i Social.
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FOMENTANT L’APRENENTATGE AUTÒNOM I ADAPTATIU
La tecnologia i l’enfocament
pedagògic ens permet adaptar el
coneixement a cada participant.

Estimulant que sigui el mateix
professional qui dirigeixi el seu
procés d’aprenentatge.

Activitats
autodiagnòstic

Skills maps
Mentalitat de
i gaps
creixement
competencials

Continguts
personalitzats

Seguiment
i traçabilitat

Es relaciona amb perfils i àmbits
professionals.

Es connecta amb iniciativa i curiositat.

UPSKILLING I RESKILLING
COMPETENCIAL

PERSONALITZACIÓ
SECTOR SALUT I SOCIAL
L’oferta formativa que desplega UCF se
centra a donar resposta específica a les
necessitats del conjunt de les organitzacions
de salut i social.

Les noves tendències de canvi al sector, ja estan
afectant a les organitzacions i als llocs de treball.
Les competències requerides per cada funció
estan canviant ràpidament.

Reskilling (reciclatge):
Implica un canvi
professional. Procés per
a incorporar habilitats,
competències i
capacitats absolutament
noves, per desenvolupar
funcions professionals
diferents i noves.

Feedback
individual

Upskilling
(perfeccionament):
Les competències,
habilitats, i capacitats que
tenim, davant el nou
context han de ser
actualitzades per a
millorar i potenciar
l’exercici professional.

Experts interns: es
compta amb la
participació de referents
i persones expertes dins
el sector, per tal de
prioritàriament donar
resposta amb talent
intern.

Aquestes estratègies han de reforçar el
desenvolupament del talent intern de les
organitzacions per fer front als nous reptes.

Eines útils: exemples,
experiències, bones
pràctiques, casos,
models, metodologies,
referències, eines,
tècniques, que siguin
transferibles i útils per al
conjunt de professionals.

La personalització dels aprenentatges al sector,
incideixen en un coneixement i aprenentatge
pràctic i útil.

DISSENY D’EXPERIÈNCIES CENTRADES EN LA PERSONA
Continguts online

Materials
interactius

La persona participant
al centre

Activitats online

Pla d’acció
i aplicació

Vídeos
experts

Eina
d’hàbits
Aprenentatge

Aprenentatge col·laboratiu

Aprendre fent

Aprendre a aprendre

Desenvolupament d’habilitats,
capacitats i coneixements
experts a través de dinàmiques,
casos, comunitats de pràctica,
models, experiències, etc.

Aplicació dels
coneixements i habilitats a
partir de bones pràctiques,
errors més freqüents,
simulació online, plans de
millora, etc.

Estimulant l’aprenentatge
continuat sobre aquell àmbit,
amb eines d’autoavaluació,
recursos complementaris,
plans d’acció individual, etc.

.

.
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SERVEI D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
Des d’UCF posem a disposició de totes i tots els professionals del sector un servei d’orientació professional
també 100% subvencionat, que ha de permetre ajudar, acompanyar i donar resposta individualitzada en clau de
la seva actualització i el seu desenvolupament professional.

Anàlisi

ORIENTACIÓ PERSONALITZADA
CONVERSES I
DESENVOLUPAMENT
ORIENTACIÓ ACTUALITZADA

Acompanyament

1a conversa individual a
partir de l’itinerari realitzat:
IDENTIFICACIÓ
D’EXPECTATIVES I
NECESSITATS.

2a conversa individual:

3a acció individual (opcional):

ORIENTACIÓ I FACILITACIÓ
D’INFORMACIÓ SOBRE
RECURSOS I EINES PER AL
DESENVOLUPAMENT
PROFESSIONAL.

SEGUIMENT, ANÀLISI I
VALORACIÓ DE LES
ACCIONS REALITZADES,
ASSOLIMENTS I ASPECTES
DE MILLORA.

EN CLAU UPSKILLING I RESKILLING COMPETENCIAL
VINCULACIÓ AMB
CURSOS I
RECURSOS
FORMATIUS D’UCF,
PROPIS DEL
SECTOR SALUT I
SOCIAL

CONNEXIÓ AMB
CURSOS I
RECURSOS
FORMATIUS
DISPONIBLES EN
EL SISTEMA
PÚBLIC

ASSESSORAMENT
VERS A
L’ACREDITACIÓ DE
COMPETÈNCIES
PROFESSIONALS

ORIENTACIÓ CAP A
ESPECIALITATS
FORMATIVES SOC I
CERTIFICATS DE
PROFESSIONALITAT

+ Informació
En definitiva, qualsevol professional que treballi a les organitzacions de Salut i Social
associades a UCF, que estiguin interessades en el seu creixement professional, poden
contactar amb nosaltres de manera 100% gratuïta i confidencial.

05

OFERTA FORMATIVA SUBVENCIONADA 2022

CURSOS
OFERTA FORMATIVA 2022
100% SUBVENCIONADA
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POTENCIANT UNA NOVA CULTURA
D’APRENENTATGE
Que la gent aprengui de manera continuada és absolutament fonamental per donar resposta als reptes dels nous
contextos i la nova realitat. Cal entendre aquest aprenentatge àgil i des del mateix lloc de treball, no tan sols com
un instrument de gestió i transmissió de coneixement preexistent, sinó també com una eina creativa, innovadora i
d’exploració de noves maneres de fer. Això desperta més passió i engagement en els professionals, per voler
aprendre de manera col·laborativa i donar resposta als reptes i oportunitats.
Dirigit a totes les persones i
professionals del sector

•
•
•
•
•
•
•

Dirigit a totes les persones amb
funció directiva i de responsabilitat

LEARNABILITY
Habilitats i eines per la millora
professional

DESENVOLUPAMENT
DE PERSONES I EQUIPS en el
marc de les habilitats directives

30 h.

20 h.

Entorn de canvi VUCAH-BANI
Nou entorn, nous rols i noves
competències
Map Skills
Hàbits d’aprenentatge diari
PLE – Personal learning environament
Aprenentatge social i networking
Plans de millora i desenvolupament
personal

•
•
•
•
•
•
•

Entorn de canvi a les organitzacions de
salut i social
Rol i lideratge, competència i
desenvolupament de persones i equips
Mentalitat de creixement
Estimular hàbits d’aprenentatge des del
dia a dia
Mapes del talent
Converses per al desenvolupament
Altres eines per fer créixer l’equip

Dirigit a referents, docents, i
persones formadores

FORMACIÓ DE FORMADORS i
ecosistema d’aprenentatge
40 h.
•
•
•
•
•
•
•
•

Virant de la presencialitat a l’online
Disseny centrat en la persona
Dels objectius d’aprenentatge a la
resolució de problemes
Planificació formativa
Eines i dinàmiques de cocreació,
col·laboració i participació
Toolbox d’eines digitals
Noves metodologies i engagement
Avaluació i transferència al lloc

•
•
•
•

•
•

FORMACIÓ DE TUTORS DE
RESIDENTS CLÍNICS

PLATAFORMES VIRTUALS
de formació i aprenentatge
a les organitzacions

14 de juny 2022 | 16 h.

7 d’abril 2022 | 16 h.

Anàlisi de la funció tutorial
Moments clau de la tutoria: funcions,
objectius i processos
Drets i deures de la funció tutorial
Estratègies d’interacció amb el resident:
estratègies i dinàmiques d’engagement,
pensament reflexiu i crític, indagació
apreciativa, etc
Gestió de situacions problemàtiques i
converses difícils
Estratègies d’interacció amb el resident.
Conèixer i construir processos de
reflexió i debriefing

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprenentatge en entorns digitals
Toolbox d’eines digitals
Plataforma Teams
Eines col·laboratives
Gestió d’equips – classes
Altres aplicacions
Plataforma Moodle
Comunicació amb els participants
Dinamització de fòrums
Avaluació
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EINES I HABILITATS DIRECTIVES PER A
RESPONSABLES I COMANDAMENTS
Les persones amb responsabilitat i funció directiva són absolutament fonamentals per facilitar i acompanyar els
processos de canvi i de transformació que s’estan duent a terme, especialment en el seu rol cap als equips de
treball. En aquest sentit, apropar-los noves eines, noves metodologies, noves tècniques que els puguin ser
d’utilitat des de la seva funció directiva, és absolutament imprescindible per impulsar equips d’alt rendiment, més
innovadors, eficients, centrats en les persones i amb pràctiques segures i de valor (quàdruple AIM).

TRANSFORMACIÓ I CANVI A
LES ORGANITZACIONS DE
SALUT I SOCIAL

LIDERATGE D’EQUIPS
en el marc dels processos de
canvi i transformació actuals

DESENVOLUPAMENT
DE PERSONES I EQUIPS en el
marc de les habilitats directives

6 de setembre 2022 | 15 h.

30 h.

20 h.

•

Tendències globals de canvi

•

Quàdruple AIM i ValueBased
Healthcare

•

Transformació digital

•

Lean, i metodologies àgils

•

Millorant l’Experiència pacient

•

Design thinking

•

Dades i Data-Driven Healthcare

•

Eines participatives i col·laboratives

•

Nou mindset: flexibilitat, adaptabilitat, i
aprenentatge continu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
per a millorar les relacions amb
l’equip i d’altres persones

Acompanyar i potenciar el
TREBALL EN EQUIP
eficient, compromès i saludable

30 h.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intel·ligències múltiples de Gardner
Intel·ligència emocional de Goleman
Consciència emocional
Habilitats socials
Auto-lideratge emocional
Competències relacionals
Ecologia emocional i salut
Comunicació i equips de treball
Relacions interpersonals

Autoconeixement
Rol i lideratge
Estils de lideratge
Líder coach i líder transformador
Pla d’acció directiva
Lideratge i gestió d’equips
Automotivació
Valors i professionalisme
Resolució de conflictes
Presa de decisions

•

Entorn de canvi a les organitzacions de
salut i social
Rol i lideratge, competència i
desenvolupament de persones i equips
Mentalitat de creixement
Estimular hàbits d’aprenentatge des del
dia a dia
Mapes del talent
Converses per al desenvolupament
Altres eines per fer créixer l’equip

•
•
•
•
•
•

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
1 de Setembre 2022 | 30 h

30 h.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El líder i l’equip
Què és treballar en equip?
Facilitar la cohesió de l’equip
Cap a Equips d’alt rendiment
Comunicació eficaç
Feedback
Seguiment i coordinació
Anàlisi de problemes
Presa de Decisions
Resolució de conflictes

•
•
•
•
•
•
•
•

La comunicació interpersonal
Comunicació i resolució de conflictes
Escolta activa, rapport, feed-back i el
missatge
L’Assertivitat i com desenvolupar-la
Gestió de les emocions
Empatia i habilitat per resoldre
conflictes
La mediació i la negociació per
resoldre conflictes
Models i fases de la negociació

OFERTA FORMATIVA SUBVENCIONADA
2022

08

DESENVOLUPANT PROFESSIONALS
COM AGENTS DE CANVI
Digitalització, automatització, robotització, el pacient en el centre, processos en remot, medicina basada en valor,
experiència pacient..., són tendències que estan actuant de catalitzadors d’un nou entorn professional. Davant el
mateix necessitem incorporar en l’ADN de totes i tots els professionals noves eines i una nova mentalitat, que
ens permeti adaptar-nos a un entorn de canvi accelerat, a facilitar la incorporació de noves tecnologies
exponencials, i a impulsar la innovació per a transformar les maneres de fer.

LEARNABILITY
Habilitats i eines per la
millora professional

METODOLOGIES ÀGILS I
GESTIÓ DE PROJECTES
AMB SCRUM

30 h.
•
•
•
•
•
•
•

Entorn de canvi VUCAH-BANI
Nou entorn, nous rols i noves
competències
Map Skills
Hàbits d’aprenentatge diari
PLE – Personal learning environament
Aprenentatge social i networking
Plans de millora i desenvolupament
personal

INTRAEMPRENEDORIA.
Mentalitat emprenedora per
impulsar noves solucions

29 de març 2022 | 50 h.

5 d’abril 2022 | 30 h.

3 de maig 2022 | 50 h.

31 de maig 2022 | 30 h.

•
•
•
•
•
•

La cultura agile
Equips i organitzacions àgils
Eines i metodologia agile
Mentalitat Lean
Scrum Framework
Els esdeveniments dins Scrum: sprints i
backlog
Taules visuals Kanban
Scrum Master i Product Owner
Processos i planificació

•
•
•

COMPETÈNCIES DIGITALS
EN SALUT

SALUT DIGITAL, I
TRANSFORMACIÓ DIGITAL

•
•
•
•

Actituds i competències
Processos i projectes
Anàlisi de problemes
Ús de metodologies design thinking i
human centered
Disseny de propostes de valor i ús de
Business Model Canvas
Pla de viabilitat i Elevator pitch
Comunicació i difusió
Lideratge de projectes innovadors

•
•
•
•

NOVES MANERES
D’ORGANITZAR REUNIONS
àgils, participatives i digitals

11 de maig 2022 | 15 h.

27 d’abril 2022 | 20 h.

30 de març 2022 | 15 h.

6 de setembre 2022 | 15 h.

8 de setembre 2022 | 20 h.

25 de maig 2022 | 15 h.

•
•

•

•

•
•

Reptes del sistema de salut
Entorn VUCA, quarta revolució industrial i
el món digital
Tecnologies disruptives: robòtica,
intel·ligència artificial, IoT, realitat virtual,
realitat augmentada, simulació,
blockchain, impressió 3D, bioimpressió..
El pacient connectat (mHealth)
Analítica de dades
Transformació digital: estratègies
Ciberseguretat, privacitat i ètica

•
•
•
•
•
•
•
•

Autoconeixement i autoavaluació
competencial
Eines específiques del sector
Treball col·laboratiu i en xarxa
Comunicació i reputació digital
Recerca, creació i innovació
Maneig i analítica de dades
Gestió del canvi i transformació dels
processos digitals
Consciència digital, ètica i privacitat
Gestió de la informació

•
•
•
•
•
•
•

Principals problemes i errors
Habilitats digitals
Eines per a reunions digitals
Dinàmiques participatives i
col·laboratives
Compromís i engagement dels
participants
Dinàmiques de cocreació
Compromisos, pla d’acció i seguiment
d’aquests
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PROFESSIONALS I EQUIPS SALUDABLES
La incertesa, l’estès, l’exigència professional i tota la pressió que de manera continuada han hagut de fer front els
professionals de salut per a la pandèmia de Covid-19, requereix una especial atenció i suport a les seves
necessitats emocionals. Desenvolupar equips saludables, cuidar dels que ens cuiden, però també posar en relleu
els valors professionals, són clau per a comprometre’ns amb els objectius de desenvolupament sostenible 2030,
i ajudar a fer front als reptes del canvi climàtic i de salut de la societat.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

GESTIÓ DE L’ESTRÈS per a
professionals de salut i social

PROMOCIÓ DE LA SALUT A
LA FEINA: LA CURA DE LA
SALUT DEL PROFESSIONAL

COMPETÈNCIES PER A
L’EXERCICI PROFESSIONAL
SALUDABLE

3 de maig 2022 | 20 h.

13 d’abril 2022| 10 h.

6 de juliol 2022 | 15 h.

L’estrès i síndrome de l’esgotament
professional (burnout)
Intel·ligència emocional
Control i gestió de les emocions
Estrès, creences i valors
Tècniques de gestió de l’estrès
El cos com a eina
Situacions d’emergència
La ment i el cos
El nostre pla d’acció

•
•
•
•
•
•
•

Informació de resultats dels estudis de
la salut dels professionals
Factors d’estrès
Resposta funcional i identificació de
recursos
Percepció i pensament
Locus de control, proactivitat i
autoeficàcia.
Identificació d’habilitats específiques
Rol / dinamisme del rol

•

•
•
•
•
•

La competència comunicativa com a
estratègia per a la salut mental
laboral a l’àmbit sanitari
Comunicació, eficàcia i salut mental
laboral
Comunicar, connectar, curar
Salut, i Treball
Gestió de Conflictes
Entrevistes efectives i saludables

OFERTA FORMATIVA SUBVENCIONADA
2022
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LES PERSONES EN EL CENTRE
Més enllà del model d’atenció integrada i centrada en les persones, cada cop són més les iniciatives orientades a
empoderar als pacients i a les famílies, així com per comprendre i desenvolupar més una atenció que multipliqui
el valor de la seva experiència. De manera vinculada al Quàdruple AIM, més enllà de la qualitat i la seguretat del
pacient, l’atenció personalitzada, una medicina basada en valor, on els pacients i les famílies co-participin en la
presa de decisions, i on la humanització estigui present arreu del sistema.

Model d’ATENCIÓ INTEGRAL
CENTRADA EN LA PERSONA.
El seu valor i experiència

EXPERIÈNCIA PACIENT.
El seu valor i experiència motor
de l’excel·lència

ATENCIÓ SANITÀRIA NO
PRESENCIAL a usuaris i famílies

7 de juliol 2022 | 20 h.

26 de maig 2022 | 10 h.

13 de setembre 2022 | 12 h.

•
•
•
•
•
•
•
•

Bases i dimensions del model
Recomanacions internacionals
Personalització i autonomia
Intervenció psicosocial
La participació
Metodologies i eines per a l’aplicació del
model d’AICP
Pla personalitzat d’Atenció
La persona, les famílies, els
professionals i la comunitat

•
•
•
•
•
•
•
•

L’excel·lència en el tracte i el tractament
a les persones
La percepció de l’usuari
Actituds i valors professionals
Treball en equip i cooperació
Comunicació eficaç
Atenció personalitzada
Prevenció i gestió de conflictes
Disseny i mapes de l’experiència dels
pacients i usuaris

•
•
•
•
•

Serveis assistencials en
SALUT MENTAL

COMUNICACIÓ entre
professionals sanitaris i
pacients i famílies

Prevenció i gestió de
SITUACIONS DE VIOLÈNCIA
en la interacció amb els usuaris

Situació actual
Casos d’ús en atenció no presencial
Nous models d’atenció
Tecnologies associades als nous
models
Anàlisi de casos pràctics

15 de juny 2022 | 15 h.

28 d’abril 2022 | 24 h.

24 de març 2022 | 40 h.

7 de setembre 2022 | 15 h.

7 de juliol 2022 | 24 h.

8 de juny 2022 | 40 h.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Introducció a la humanització
Vinculació amb el model d’atenció
centrada en les persones ateses
Participació, implicació i corresponsabilitat
de les persones
Pla de decisions i voluntats anticipades
La comunicació efectiva
Maneig de situacions diverses
Indicadors PREMS I PROMS
Disseny d’experiències centrades en les
persones. Metodologies de cocreació

Tipus de comunicació
Conductes assertives i empàtiques
Principals errors comesos
Pràctiques d’Escolta activa
Expectatives de la persona atesa
Drets i deures
L’experiència de la persona atesa
Moments de la veritat
Consultes i atenció no presencial
Gestió de situacions complexes

•
•
•
•

Principals trastorns mentals
Reconèixer, comprendre i actuar en els
diferents tipus de trastorns mentals
Trastorns psíquics, de l’estat d’ànim,
d’ansietat, de la personalitat
Delirium, demències, trastorns amnèsics
i altres trastorns cognitius
Aplicar eines d’intervenció
Suport i orientació a les persones de
l’entorn
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QUALITAT I SEGURETAT DE PACIENTS
La seguretat de pacients és una dimensió integrada en les polítiques de qualitat i excel·lència en l’atenció i la
cura dels pacients i les famílies. De manera interrelacionada amb els models d’atenció integrada centrada en la
persona, més enllà de continuar treballant en les polítiques de prevenció dels errors, i en la conversió dels
mateixos en una font i oportunitat d’aprenentatge i millora continua, aquestes tendències es connecten amb les
estratègies d’humanització i amb el seguiment dels quadres d’indicadors PREMS i PROMS.

INFECCIONS NOSOCOMIALS
10 de maig 2022 | 20 h.

30 d’agost 2022 | 20 h.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Què són les infeccions nosocomials?
Mecanismes d’adquisició
Microorganismes rellevants
Prevenció i control
Vigilància epidemiològica
Mesures de procés
Mesures generals de prevenció
Infeccions per dispositius
Infeccions de localització quirúrgica
Microorganismes multiresistents
Tuberculosi i grip nosocomial

CODIS D’ACTIVACIÓ
6 de juliol 2022 | 15 h.
Codi IAM: atenció a persones en la fase
aguda de l’Infart Agut de Miocardi
Codi ICTUS: atenció a persones en fase
aguda d’un accident vascular cerebral
Codi Pacient Politraumetisme
(CPPT): atenció fase inicial del
politraumatisme en pacients amb risc de
fracàs orgànic
Codi Sèpsia (CSG): atenció inicial de la
sèpsia en pacients amb risc de fracàs
orgànic
Codi Risc de suïcidi (CRS):
persones en risc un cop identificat un
primer intent
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FORMACIÓ ESPECÍFICA PER FUNCIÓ
PROFESSIONAL
Davant d’aquests nous reptes i escenaris cal potenciar també l’actualització de les competències tècniques
associades a cada funció i rol professional, per treure el millor de cadascun d’ells. Alhora, cal connectar aquesta
expertesa i excel·lència amb els pacients i les famílies, així com integrar la nostra activitat dins el treball d’equips
multdisciplinaris, col·laboratius dins l’organització i coordinats amb altres àmbits del sistema, on progressivament
s’aniran incorporant nous perfils i rols per donar resposta als nous reptes i necessitats.

POTENCIANT EL ROL I LIDERATGE DE LES INFERMERES

LIDERATGE INFERMERA.
Potenciant l’autolideratge a
l’entorn professional

INFERMERES I INTERPRETACIÓ

D’ELECTROCARDIOGRAMES
28 d’abril 2022 | 16 h.

14 de juny 2022 | 30 h.
31 d’agost 2022 | 30 h.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Rol i Lideratge infermera en entorns
sanitaris
Lideratge dins l’equip i treball en equip
Comunicació i habilitats relacionals
La gestió d’emocions
Gestió de les cures
Docència i aprenentatge
Investigació
Gestió de la qualitat i seguretat del
pacient i experiència pacient

•
•

Electrocardiogrames
Despolarització i repolarització
auricular i ventricular
Anatomia i fisiologia del cor
ECG normal
Classificació de derivacions
ECG alterat
Arrítmies inusuals, auriculars,
ventriculars, especials, altres.
Creixements, hipertròfies i artèries
coronàries

•
•
•
•
•
•

INFERMERA I
FARMACOLOGIA BÀSICA

INFERMERA I
FARMACOLOGIA AVANÇADA

10 de maig 2022 | 30 h

9 de juny 2022 | 30 h.

Correcte administració de medicaments
Farmacocinètica i farmacodinàmica
Farmacologia cardíaca i hipertensió
arterial
Farmacologia renal, alteracions dels
lípids i coagulació
Farmacologia del dolor
Farmacologia digestiva i respiratòria
Altres situacions

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Farmacologia Antibiòtica
Plantes medicinals
Drogues vasoactives
Farmacologia d’intubació
Reposició de líquids i electròlits
Farmacologia en psiquiatria
Drogues de disseny
Farmacologia especial en situacions
especials
Fàrmacs perillosos
Conciliació de medicació
Error de medicació
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AUXILIARS D’INFERMERIA

CURES D’AUXILIARS EN
GERIATRIA

CURES BÀSIQUES AL
PACIENT INESTABLE
5 de juliol | 20 h.
•
•
•
•
•
•
•

Valoració del pacient inestable
Revaloració
Patologies principals
Competències de l’auxiliar d’infermeria
Manifestacions clíniques d’inestabilitat
de la salut
Primes auxilis
Comunicació amb el pacient i la família

Actualizació en CURES
AUXILIARS D’INFERMERIA

1 de juny 2022 | 30 h.
1 de setembre 2022 | 30 h.

•
•
•
•
•
•
•

Reciclar i actualitzar els coneixements
d’un auxiliar d’infermeria
Concepte assistencial
Comunicació eficaç
Eines, recursos i tàctiques a l’hora
d’atendre a les persones
Mantenir els espais higienitzats
Disminució de riscs
Cures auxiliars en nutrició,
administració de fàrmacs, catèters,
sondes i drenatges...

CURES AUXILIARS A
PACIENTS AMB RISC DE
LESIONS CUTÀNIES

24 de maig 2022 | 20 h.

4 de maig 2022 | 20 h.

14 de setembre 2022 | 20 h.

14 de setembre 2022 | 20 h.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Discapacitat i dependència
Principals patologies en gent gran
Rols i funcions clau
Competències generals
Competències específiques
Atenció familiar
Mobilització dels pacients
Tècniques de mobilització i deambulació
Actuacions davant situacions d’urgència
i protocols específics

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipus de lesions cutànies
Lesions associades a dependència
Lesions de les extremitats inferiors
Estratègies de prevenció
Valoració de la pell i els teixits
Valoració del risc
Cures preventives
Maneig de la pressió
Atenció i tractament
Valoració i complicacions
El dolor i poblacions especials
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ATENCIÓ ADMINISTRATIVA
COMUNICACIÓ entre
professionals sanitaris i
pacients i famílies
28 d’abril 2022 | 24 h.
7 de juliol 2022 | 24 h.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipus de comunicació
Conductes assertives i empàtiques
Principals errors comesos
Pràctiques d’Escolta activa
Expectatives de la persona atesa
Drets i deures
L’experiència de la persona atesa
Moments de la veritat
Consultes i atenció no presencial
Gestió de situacions complexes

GESTIÓ ADMINISTRATIVA
SANITÀRIA

INTRODUCCIÓ A LA
TERMINOLOGIA SANITÀRIA

5 de maig | 20 h.

15 de juny 2022 | 16 h.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PORTALLITERES

•
•

•
•
•
•

•
•

Entorn i Sistema sanitari
Organitzacions de salut i social
Experiència pacient
Els administratius assistencials
Comunicació en l’àmbit salut
El procés de comunicació
Tècniques de comunicació eficaç
Estils de comunicació
Sistemes d’informació
Eines: HC3, LMS, iS3

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principals recursos i erros comesos
Construcció de paraules
Exploracions complementàries
Radiografies
Tomografia axial
Ressonància magnètica
Altres proves complementàries
Terminologia específica per a la
descripció tomogràfica del cos humà
Altres elements comunicatius clau

PERSONAL
RESIDÈNCIES

ACTUALITZACIÓ
PROFESSIONAL
DELS PORTALLITERES

Atenció a la gent gran a les
RESIDÈNCIES PER COVID-19

19 de juliol 2022 | 60 h.

6 d’abril 2022 | 15 h.

Actuació en unitats especials
Mobilització i trasllat de l’usuari amb i
sense ajudes tècniques
Higiene preventiva hospitalària
Documentació sanitària
Sistemes d’informació
Mobilització i trasllat de mostres
biològiques, residus, materials i
equipaments
Primers auxilis per a portalliteres
Trasllat dels usuaris aïllats

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Situació actual a les residències
Consideracions generals de Covid-19
Els pilars de la cura
Seguretat i equips individuals
Agents biològics Covid-19
Protocols específics
Principals errors i lliçons apreses
Comunicació i gestió emocional
Cuidar-se per a cuidar
Qüestions i dilemes del dia a dia
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FORMACIÓ NORMATIVA I TRANSVERSAL
COMPLIANCE EN L’ÀMBIT
SANITARI

IGUALTAT DE GÈNERE

7 d’abril 2022 | 6 h.

2 de juny 2022 | 6 h.

5 de juliol 2022 | 6 h.

7 de setembre 2022 | 6 h.

•
•
•

•
•

MEDICINA LEGAL per a
professionals sanitaris
21 de juny 2022 | 12 h.
•

•
•
•
•
•

Perspectiva de gènere en el sector
Situacions generadores de desigualtat
Estereotips de gènere en el sector i
biaix de gènere
La importància del llenguatge inclusiu.
Lideratges còmplices generadors de
talent
Impuls: "del sostre de vidre al cel"
Prevenció de conductes de violència
laboral en el lloc de treball
La importància dels protocols

•
•

SISTEMES
APPCC avançat
6 d’abril 2022 | 10 h.
26 de maig 2022 | 10 h.
•
•
•
•
•
•
•
•

Breu descripció del sistema de l‘APPCC
Definició i classificació dels perills
alimentaris i al·lèrgens. Contaminacions
encreuades
Pla de control d’al·lèrgens
Control de l’etiquetatge i traçabilitat
Identificació de matèries primeres
Productes semielaborats i finals
Gestió de productes no conformes
Bones pràctiques de manipulació en la
gestió dels al·lèrgens

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducció al Compliance
Els programes de Compliance a les
organitzacions
Els programes de Compliance en l'àmbit
sanitari
Casos pràctics

•
•
•
•

Història clínica: confidencialitat i
protecció de dades
Autonomia de la persona atesa
L’alteració de la capacitat de les
persones
Professionals sanitaris i l’administració
de justícia. Violència contra
professionals
La responsabilitat derivada de l’activitat
sanitària

PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS (50h)
segons normativa del sector

PROTECCIÓ DE DADES EN
EL SECTOR SALUT I SOCIAL

6 d’abril 2022 | 50 h.

13 d’abril 2022 | 5 h.

Gestió de la prevenció
Agents químics, físics, i biològics
Residus sanitaris i gestió ambiental
Seguretat i salut en el lloc de treball
Plans d’autoprotecció
Ergonomia
Psicosociologia aplicada
Medicina del treball
Activitats sanitàries del servei de
prevenció

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protecció de dades i intimitat
Categories especials de dades
El tractament lícit de les dades
Limitacions, exactitud, i integritat
Dret a la informació
Consentiment
Circulació de les dades
Secret i confidencialitat
Drets dels interessats
Responsabilitats i bones pràctiques

PRIMERS AUXILIS
en l’àmbit sanitari
5 de maig 2022 | 10 h.
•
•
•
•
•
•
•
•

Actuació en cas d’emergència:
Aturada cardiorespiratòria. Suport
vital bàsic
Actuació en situacions de primers
auxilis en situacions greu
Obstrucció de la via aèria
Desobstrucció i tractament de la via
aèria
Hemorràgies
Traumatismes
Urgències oftalmològiques
Urgències d’oïda i de nas

16

OFERTA FORMATIVA SUBVENCIONADA 2022

CALENDARI I PLANIFICACIÓ
Serveis assistencials en salut mental

Infermeria/ Aux. Infermeria/
Administratius

Del 24/3 al 2/6

40h

Metodologies àgils i gestió de projectes amb SCRUM
NOU!!

Tots els professionals

Del 29/3 al 14/6

50h

Noves maneres d’organitzar reunions àgils,
participatives i digitals NOU!!

Tots els professionals

Del 30/3 al 18/5

15h

Intraemprenedoria. Mentalitat emprenedora per
impulsar noves solucions NOU!!

Tots els professionals

Del 5/4 al 7/6

30h

Atenció a la gent gran a les residències per COVID-19

Professionals assistencials

Del 6/4 al 18/5

15h

Prevenció de riscos laborals (50h) segons normativa
del sector

Tots els professionals

Del 6/4 al 22/6

50h

Sistemes APPCC avançat NOU!!

Diversos*

Del 6/4 al 18/5

10h

Igualtat de gènere en el sector sanitari i social

Tots els professionals

Del 7/4 al 12/5

6h

Plataformes virtuals de formació i aprenentatge a les
organitzacions NOU!!

Tots els professionals

Del 7/4 al 19/5

16h

Promoció de la salut a la feina: la cura de la salut del
professional

Infermeria / Aux. Infermeria /
Facultatius / Fisioterapeutes

Del 13/4 al 18/5

10h

Protecció de dades en el sector salut i social

Tots els professionals

Del 13/4 al 18/5

5h

Competències digitals en salut NOU!!

Tots els professionals

Del 27/4 al 15/6

20h

Infermeres i interpretació d'electrocardiogrames

Infermeria/ Aux. Infermeria

Del 28/4 al 2/6

16h

Comunicació entre professionals sanitaris i pacients
i famílies

Professionals assistencials

Del 28/4 al 16/6

24h

Metodologies àgils i gestió de projectes amb SCRUM
NOU!!

Tots els professionals

Del 3/5 al 19/7

50h

Gestió de l’estrès per a professionals de salut i social

Tots els professionals

Del 3/5 al 14/6

20h

Cures auxiliars a pacients amb risc de lesions
cutànies

Infermeria/ Aux. Infermeria

Del 4/5 al 15/6

20h

Gestió administrativa sanitària

Professionals administratius

Del 5/5 al 16/6

20h

Primers auxilis en l'àmbit sanitari

Tots els professionals

Del 5/5 al 8/6

10h

Infeccions nosocomials

Professionals assistencials

Del 10/5 al 21/6

20h

*Personal de cuina, responsables de cuina, responsables de qualitat i altre personal que manipuli aliments que tingui interés en els
continguts.
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Infermera i farmacologia bàsica

Infermeria/ Aux. Infermeria

Del 10/5 al 28/6

30h

Salut digital i transformació digital NOU!!

Professionals assistencials

Del 11/5 al 22/6

15h

Cures d'auxiliars en geriatria

Infermeria/ Aux. Infermeria

Del 24/5 al 5/7

20h

Noves maneres d’organitzar reunions àgils,
participatives i digitals NOU!!

Tots els professionals

Del 25/5 al 13/7

15h

Experiència del pacient

Tots els professionals

Del 26/5 al 30/6

10h

Sistemes APPCC avançat NOU!!

Diversos*

Del 26/5 al 7/7

10h

Intraemprenedoria. Mentalitat emprenedora per
impulsar noves solucions NOU!!

Tots els professionals

Del 31/5 al 26/7

30h

Actualització en cures auxiliars d’infermeria NOU!!

Auxiliars d’infermeria

Del 1/6 al 27/7

30h

Compliance en l’àmbit sanitari NOU!!

Tots els professionals

Del 2/6 al 14/7

6h

Serveis assistencials en salut mental

Infermeria / Aux. Infermeria /
Administratius

Del 8/6 al 31/8

40h

Infermera i farmacologia avançada

Infermeria/ Aux. Infermeria

Del 9/6 al 28/7

30h

Lideratge infermera. Potenciant l’autolideratge a
l’entorn professional NOU!!

Infermeria

Del 14/6 al 9/8

30h

Formació de tutors de residents clínics NOU!!

Professionals de la salut /
Coordinadors de docència

Del 14/6 al 26/7

16h

Introducció a la terminologia sanitària

Aux. Infermeria / Portalliteres /
Administratius

Del 15/6 al 27/7

16h

Prevenció i gestió de situacions de violència en la
interacció amb els usuaris NOU!!

Professionals assistencials

Del 15/6 al 27/7

12h

Medicina legal per a professionals sanitaris

Infermeria / Aux. Infermeria /
Facultatius / Fisioterapeutes

Del 21/6 al 26/7

12h

Cures bàsiques al pacient inestable

Infermeria/ Aux. Infermeria

Del 5/7 al 23/8

20h

*Personal de cuina, responsables de cuina, responsables de qualitat i altre personal que manipuli aliments que tingui interés en els
continguts.

18

OFERTA FORMATIVA SUBVENCIONADA 2022

Igualtat de gènere en el sector sanitari i social

Tots els professionals

Del 5/7 al 9/8

6h

Codis d’activació: Processos d’identificació i
activació

Professionals assistencials

Del 6/7 al 17/8

15h

Competències per l’exercici professional sanitari
saludable i la qualitat assistencial: Comunicació
interpersonal

Infermeria / Aux. Infermeria

Del 6/7 al 18/8

15h

Model d’atenció integral centrada en la persona. El
seu valor i experiència

Professionals assistencials

Del 7/7 al 18/8

20h

Comunicació entre els professionals sanitaris i
pacients i famílies

Professionals assistencials

Del 7/7 al 25/8

24h

Actualització professional portalliteres NOU!!

Professionals portalliteres i/o
zeladors

Del 19/7 al 31/10

60h

Infeccions nosocomials

Professionals assistencials

Del 30/8 al 11/10

20h

Lideratge de la infermera com a eina estratègica de
les entitats de l’entorn de salut i social NOU!!

Infermeria

Del 31/8 al 26/10

30h

Actualització en cures auxiliars d’infermeria NOU!!

Auxiliars d’infermeria

De l’1/9 al 27/10

30h

Resolució de conflictes NOU!!

Tots els professionals

De l’1/9 al 20/10

30h

Salut digital i transformació digital NOU!!

Professionals assistencials

Del 6/9 al 18/10

15h

Transformació i canvi a les organitzacions de salut i
social NOU!!

Tots els professionals

Del 6/9 al 18/10

15h

Compliance en l’àmbit sanitari NOU!!

Tots els professionals

Del 7/9 al 19/10

6h

Prevenció i gestió de situacions de violència de
gènere en la interacció amb els usuaris NOU!!

Professionals assistencials

Del 7/9 al 26/10

12h

Competències digitals en salut NOU!!

Tots els professionals

Del 8/9 al 27/10

20h

Atenció sanitària no presencial a usuaris i famílies
NOU!!

Professionals assistencials

Del 13/9 al 25/10

12h

Cures d’auxiliars en geriatria

Infermeria/ Aux. Infermeria

Del 14/9 al 26/10

20h

Cures auxiliars d’infermeria en pacients amb risc de
lesions cutànies

Infermeria / Aux. Infermeria

Del 14/9 al 26/10

20h

ORIENTACIÓ + FORMACIÓ SUBVENCIONADA A LA TEVA DISPOSICIÓ

T’ORIENTEM
PER A COMPRENDRE
TOT EL QUE ESTÀ
CANVIANT AL TEU
VOLTANT.

T’APROPEM
FORMACIÓ I
CONEIXEMENT
EXPERT PER
EMPODERAR-TE I
AFAVORIR EL TEU
DESENVOLUPAMENT.

TÚ MARQUES LA
DIRECCIÓ CAP ON
VOLS ANAR I
NOSALTRES T’AJUDEM
A ARRIBAR-HI.

Per a més informació sobre la oferta formativa subvencionada,
podeu contactar amb formacio.subvencionada@ucf.cat

Aquesta oferta formativa no permet inscripció a personal estatutari/públic.

orientacio@ucf.cat
Telèfon 932594373

Unió Consorci Formació
Parc Sanitari Pere Virgili
Edifici Tramuntana, baixos
Esteve Terrades, 30 – 08023 Barcelona
T. 932 594 381

UCF és una iniciativa conjunta de:

