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Presentació  

Avui dia la formació ha canviat molt significativament a les empreses i 

organitzacions. Ja no es parla tan de cursos, del catàleg, de formació, dels 

docents i formadors, d’aula, de competències, de temaris, de LMS o de 

plataforma formativa, presencialitat, roleplay, etc. 

 

Avui l’èmfasi està en l’aprenentatge, el coneixement, la innovació, la 

multidisciplinarietat, els itineraris, la gamificació, l’storytelling i les narratives, 

els propòsits (els “per a què”), l’aprenentatge experiencial (simulació), 

l’autoformació, les play list de continguts, de l’experiència centrada en el 

participant, el pre i el post (no només el durant), els formats transmèdia , 

l’ús dels dispositius mòbils per accedir al coneixement just en el moment 

que ho necessitem, les estratègies i metodologies per desenvolupar 

experiències úniques immersives i memorables, etc. 
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I també en tot el potencial que representa la realitat virtual i augmentada, la 

intel·ligència artificial, el big data learning i altres facilitadors tecnològics 4.0, 

i la seva capacitat d’ajudar-nos a donar resposta a les diferents generacions 

que conviuen dins de les organitzacions de salut. Unes generacions que 

tenen expectatives diferents, que utilitzen els entorns digitals de manera 

diferent, i que ensenyen i aprenen diferent. 

 

Per tant, el programa FADI pretén apropar les corrents més actualitzades i 

d’impacte en formació, desenvolupament i aprenentatge organitzacional, 

amb l’oferta de les referències i les lectures més transformadores. Així com, 

la anàlisi d’exemples concrets, i la creació de debat i reflexió sobre el “què”, 

el “per a què” i especialment el “com” (noves eines, metodologies, 

estratègies, tècniques, recursos,...). Per fomentar i ajudar a impulsar la 

incorporació d’una nova cultura d’aprenentatge a les organitzacions. 

 
 

Objectius específics  

• Anticipar la nova realitat com a oportunitat amb les tendències que 

han de venir, els acceleradors de canvis, les lliçons apreses COVID-19 

• Treballar l’aportació de valor cap als professionals, els equips i les 

organitzacions. 

• Dissenyar les experiències d’aprenentatge des del diagnòstic del 

propòsit. 

• Connectar la formació i l’aprenentatge al flux de treball (ecosistemes 

d’aprenentatge). 

• Implementar les experiències d’aprenentatge incorporant noves 

eines i metodologies. 

• Escalar les funcions diferencials. 
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Competències i habilitats 

Les habilitats que es treballen en aquesta formació són les següents:  

• Capacitat de dissenyar i implementar experiències d’aprenentatge aplicant 

noves eines i metodologies. 

• Habilitats digitals. 

• Habilitats per la innovació i la transformació de la manera de treballar. 

• Capacitat de treball col·laboratiu. 

• Capacitat de flexibilitat i adaptabilitat al canvi. 

 

Metodologia  

Per fer aquesta formació el participant disposa d’un espai virtual on trobarà 

tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els 

qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la 

comunicació.  

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència 

d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i 

recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals 

experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que 

ajuden a fer transferible el coneixement. 

Cal destacar que metodològicament el programa es fonamenta en 5 atributs: 

• Basat en sprints setmanals 

Cada setmana s’aborda un àmbit concret, sobre el que es proposa un repte 

a desenvolupar en equip. Cada setmana disposarem d’una sessió en temps 

real a través de Zoom de 2,5 hores de durada. 

 

• Procés continuat divergent i convergent 

Cada repte comença amb un procés d’obrir la mirada i entendre els canvis 

que representen, i convergent, per concloure, integrar i focalitzar la resposta 
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compartida al repte plantejat. 

 

• Pivotar 

Per tal de potenciar l’aprenentatge es pivotarà constantment sobre els reptes 

i les solucions. Canviar premisses ens permetrà potenciar el propi 

pensament crític i l’anàlisi reflexiva sobre els diferents temes. 

 

• Lliçons apreses, enredats. 

Tot el treball al llarg del programa es farà en equips per potenciar la relació i 

el treball col·laboratiu més enllà del mateix. 

• Recursos i eines. 

Per cadascun dels temes es facilitarà un material didàctic i interactiu en 

l’entorn virtual, que permetrà l’accés als coneixements essencials i 

incorporarà la bibliografia més actualitzada i avançada amb les persones 

referents sobre les mateixes. 

Aproparem al programa experts en l’àmbit de l’aprenentatge, del 

coneixement i de la formació continua, del sector salut però també de fora 

d’ell, per tal que ens comparteixin experiències, metodologies i tendències 

des de la seva visió i àrees de treball. Així doncs, comptarem amb més de 30 

veus expertes, moltes d’elles en directe i d’altres a través d’enregistraments i 

vídeos de casos disponibles a l’entorn virtual. 

Un dels objectius constants serà la cerca de connexions entre la formació i 

l’aprenentatge amb la pròpia realitat del professional. Per això, a més a més, 

s’establirà un pla d’acció post formació, que serà acompanyat per un tutor/a 

de l’equip de projectes d’UCF . 

Durant tot el procés d’aprenentatge els participants també estaran 

acompanyats per l’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol 

consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula. 
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Continguts  

Mòdul 1 - Anticipa  

• Tendències que han de venir 

• Els canvis que ens impactaran  

• La nova gestió de persones 

 

Mòdul 2 – Comprèn  

• Què s’espera de mi a Formació i Desenvolupament 

• D’explorar necessitats al pla de formació 

• Empatitza: de fer cursos a resoldre problemes 

 

Mòdul 3 – Dissenya 

• Disseny instruccional i engagement  

• Transformant les maneres d’aprendre  

• Què encarrego i com em relaciono amb els proveïdors? 

 

Mòdul 4 - Connecta 

• Cuinant la formació online  

• Autonomia i corresponsabilitat dels professionals  

• Els directius com a promotors de la Formació i el Desenvolupament  

 

Mòdul 5 – Implementa 

• Eines de Design Thinking  

• Habilitats facilitadores  

• Agile en la gestió de la Formació i el Desenvolupament  

 

Mòdul 6 - Escala 

• Mindset Lean Start-up 

• Innovació com a motor d’aprenentatge i canvi 

• Benvinguda al món exponencial  
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Avaluació  

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari 

final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits 

sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

• visualitzar tot el contingut; 

• que la nota obtinguda al qüestionari sigui igual o superior a 7.  

En finalitzar, els alumnes valoraran el curs mitjançant una enquesta de 

satisfacció que inclou la qualificació del professorat, material, documentació 

i coneixements i habilitats aconseguides. 

 

Requisits d’accés 

El curs va dirigit a tècnics i responsables de formació i desenvolupament que 

tinguin interès en potenciar i desenvolupar-se i fer-ho de manera conjunta i 

en xarxa amb d’altres professionals del propi sector. 

 

Dedicació 

El curs té una durada de 50 hores online i el tutor/a està disponible per 

atendre els dubtes sobre el contingut en un termini màxim de 48 hores 

laborables a través de:  

• Fòrum de consultes de l’aula. 

• Correu electrònic. 

Per altra banda, per dubtes de caire tècnic o incidències, les coordinadores  

atendran consultes a través de: 

• Fòrum de consultes de l’aula. 

• Correu electrònic. 

• Atenció telefònica amb l’horari de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 

hores i de dilluns a dijous de 15:30 a 16:30 hores. 
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Requisits tècnics  

Els navegadors compatibles per realitzar aquesta formació són les darreres 

versions de:  

 

Recomanacions per una òptima experiència: 

• Preferiblement visualitzeu els nostres continguts des d’un ordinador o una 

tauleta.  

• Utilitzeu connexió estable i constant.  

• Disposeu d’altaveus o auriculars per poder escoltar els vídeos integrats en 

els contingut.  

• Habiliteu en el navegador les finestres emergents (pop ups) per permetre 

la correcta visualització del contingut.   

• Disposeu d’Acrobat Reader 9 (o superior) per consultar la informació de 

documents en format PDF.   

 

Nivells de factor de qualitat 

FACTOR DE QUALITAT NIVELL 

Empleabilitat 

  

 

Aprenentatge 

  

 

Accessibilitat 

    

 


