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 Durada: 20 h     Modalitat: en línia 

PLA DOCENT 

Atenció al pacient i qualitat 
assistencial  

 

 

 

Presentació 

Els i les pacients són la raó de ser de les organitzacions sanitàries, i la salut de 
la població, la dels sistemes sanitaris. Per diferents raons, a vegades sembla 
que sistemes i organitzacions perdin aquestes orientacions. Tenim eines, 
instruments i mètodes de treball que ajuden que això no passi. Es tracta de 
conèixer-les i aplicar-les. En aquest curs us introduirem en el coneixement 
d’unes de molt potents, com són les que s’utilitzen en el camp de la qualitat 
assistencial i que sempre s’orienten a la millora contínua, posant el focus en 
el qual el pacient necessita i opina. Abans, però, sabrem quin sistema sanitari 
tenim a Catalunya, ja que és el marc d’actuació de les organitzacions 
sanitàries i és on les i els ciutadans anem quan tenim algun problema de salut 
o pensem que el podem tenir. 
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Els valors i l’ètica professional són els principis que governen els professionals 
que treballen en aquestes organitzacions. Conèixer-los i reflexionar-hi ha de 
permetre entendre’ls millor, i entendre millor les organitzacions sanitàries. 

Envellir és un estat de la vida que sistemes sanitaris i organitzacions sanitàries 
han de contemplar en la seva àmplia complexitat, adaptant els processos 
assistencials a aquesta realitat si no volem oblidar que la raó de ser de com 
ens organitzem, legislem, treballem, comuniquem i tractem són les persones 
i el seu benestar. 

Objectius  

Objectius generals: 

 Aportar les eines i les tècniques necessàries als i les professionals per 
oferir una atenció personalitzada i de qualitat. 

 Conèixer els principis ètics que guien la pràctica assistencial. 

Objectius específics: 

 Ser capaç de definir el concepte de qualitat i descriure la seva utilitat 
en les organitzacions sanitàries. 

 Conèixer i ser capaç d'aplicar els mètodes més habituals d'avaluació i 
millora de la qualitat. 

 Millorar i ampliar els conceptes de satisfacció del pacient i de cures 
centrades en el  pacient als diferents professionals. 

 Potenciar la qualitat assistencial i les bones pràctiques. 

 Prendre consciència de la importància de l’actitud professional, del 
tipus de cura que fa cadascú i de les possibilitats de millora personal. 

Competències i habilitats  

En aquesta formació es pretén assolir:  

 Capacitat de presa de decisions. 

 Habilitat per a la planificació i l’organització. 

 Capacitat de comunicació. 
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Metodologia  

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual 
on trobaran 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. 

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que 
permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb 
els continguts teòrics. 

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats 
amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits.  

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estan acompanyats 
per:  

 La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.  

 L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o 
incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula. 
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Continguts  

Mòdul 1. El sistema sanitari català 

1. Els sistemes sanitaris 

2. El sistema sanitari espanyol 

3. Evolució del sistema sanitari català 

4. El sistema sanitari català actual 

5. El ciutadà en el sistema sanitari català 

Mòdul 2. La qualitat assistencial 

1. Què és la qualitat assistencial? 

2. Les dimensions de la qualitat 

3. La qualitat assistencial i les bones pràctiques 

Mòdul 3. Metodologia de la qualitat 

1. El cicle de millora contínua 

2. Fase d'identificació d'oportunitats 

3. Fase d'anàlisi de les causes 

4. Fase de millora 

5. Fase d’avaluació 

6. Criteris, indicadors i estàndards 

Mòdul 4. L’ètica professional 

1. Els valors i l’ètica professional 

2. Bioètica. Qüestions i dilemes 

Mòdul 5. L'atenció sanitària centrada en el pacient 

1. Eines per a una atenció personalitzada 

2. Les necessitats emocionals de la gent gran 

3. El tracte digne i el respecte pels drets de les persones grans 

4. L’autonomia en la vellesa 
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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-ne tot el contingut. 

 Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7.  
 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta 
de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la 
documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits. 

Requisits d’accés  

El curs va dirigit a tots i totes els i les professionals de l’àmbit de la salut i social 
com infermeria, tècnics auxiliars d’infermeria, facultatius i fisioterapeutes. Cal 
pertànyer a aquest col·lectiu per poder accedir-hi. 

Dedicació  

El curs té una durada de 20 hores en línia i la tutoria està disponible per 
atendre els dubtes sobre el contingut en un termini màxim de 48 hores 
laborables mitjançant:   

 Fòrum de consultes de l’aula. 

 Correu electrònic. 
 

Per altra banda, per resoldre dubtes de caràcter tècnic o incidències, l’equip 
de coordinació  atendran consultes mitjançant: 

 El fòrum de consultes de l’aula. 

 Correu electrònic. 

 Atenció telefònica amb l’horari de dilluns a dijous de 9:30 a 13:30 h i de 
15:30 a 16:30 h, i els divendres de 9:30 a 13.30 h. 
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Requisits tècnics  

Els navegadors compatibles i que es poden utilitzar en la seva última versió 
són:  

Google Chrome 

 Firefox 

 Internet Explorer 

 Safari 

Recomanacions per a una experiència i funcionament òptims:  

 Visualitzar els continguts, preferiblement, des d’un ordinador o una 
tauleta.  

 Utilitzar connexió estable i constant.  

 Disposar d’altaveus o auriculars per poder escoltar els vídeos 
integrats en els continguts.  

 Habilitar en el navegador on s’estigui realitzant el curs les finestres 
emergents (pop-ups) per permetre la correcta visualització dels 
continguts. 

 Disposar d’Acrobat Reader 9 (o superior) per consultar la informació 
de documents en format PDF.  

Nivells de factor de qualitat 

Factor de qualitat 
 

Nivell 

 
Ocupabilitat 

 

 

 
Aprenentatge 

 

 
Accessibilitat 

 

 


