
Facilitate TOOLBOX

Eines i metodologies
creatives i innovadores
centrades en les persones

Health



Directius i responsables

Docents, tutors, mentors

Altres professionals de la salut

Lideratge facilitador i desenvolupament d’equips

Formadors facilitadors centrats en les persones

Professionals facilitadors i agents de canvi

Health Facilitate TOOLBOX és un programa de tallers 

dirigits a professionals de la salut que volen dur a 

terme dinàmiques creatives i innovadores amb equips, 

professionals, pacients, famílies i d’altres persones.

L’augment dels reptes que tenim al sector salut evidencia 

la importància i la necessitat de repensar les maneres 

clàssiques de fer, de trobar solucions als nous problemes 

complexos i d’impulsar una innovació que transformi els 

serveis posant el focus en les persones.

Health Facilitate TOOLBOX es planteja com una 

caixa oberta per a compartir noves eines creatives, 

participatives i innovadores, que puguem utilitzar en 

sessions amb equips de treball, dinàmiques de grup, 

sessions formatives, workshops d’innovació, sessions de 

co-disseny o co-creació; sempre de manera col·laborativa, 

implicant i comprometent als participants en la dinàmica 

i els resultats. 

Health Facilitate TOOLBOX proporciona mètodes per 

afavorir un ambient creatiu i participatiu a fi de trobar 

la millor resposta a cada necessitat i que ens ajudin a 

potenciar l’excel·lència dels equips i dels serveis. També a 

desenvolupar la innovació centrada en el pacient, a donar 

resposta a problemes complexos i a impulsar processos 

i mètodes de treball agile i mètodes de treball agile que 

poden ser incorporats com a noves eines per a:
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Health Facilitate TOOLBOX és un conjunt d’eines creatives i innovadores per a:



Basant-nos en l’experiència del programa Update 
Directiu, presentem aquesta nova iniciativa d’Uníó 
Consorci Formació que plantegem a partir dels 
següents criteris:

100% PRÀCTICS
Eminentment experiencials, amb dinàmiques i 
activitats participatives que afavoreixin aprendre fent 
i jugant, a través d’un model d’aprenentatge basat 
en reptes que es proposaran en cada taller i que 
permetran entendre la metodologia pas a pas.

APLICABILITAT
Tots els exemples pràctics que s’utilitzaran estan 
basats en situacions quotidianes dins del conjunt 
dels processos i activitats de les organitzacions de 
salut, ja sigui enfocant als propis professionals com 
també als pacients, famílies, stakeholders i d’altres. Els 
tallers finalitzaran identificant o elaborant dissenys de 
propostes d’implantació.

ESTRUCTURA I MODEL TOOLBOX

DURADA I EXPERTS
Cada taller té una durada de 6 h, orientades a 
les dinàmiques i activitats pràctiques associades 
a cada eina. Tots els tallers seran conduïts per 
facilitadors acreditats, experts en el domini de 
les eines i metodologies associades.

FLEXIBILITAT
Cada taller-proposta té autonomia pròpia. 
Per tant no és necessari fer els tallers previs o 
posteriors per a comprendre’l. Amb tot, però, 
són tallers i metodologies complementàries. 
Per tant, participar en el major nombre possible 
de sessions permetrà conèixer i saber utilitzar 
diferents eines que es podran adaptar a cada 
necessitat.

ITINERARIS SUGGERITS
Es proposen diferents trajectòries dirirgides a 
les persones que desitgin seguir un itinerari 
concret per assolir els reptes globals establerts 
amb ell.



Eines per a facilitar processos 
orientades a la resolució creativa de 
problemes i a la presa de decisions

Manual Thinking
És una eina que permet organitzar, 

explorar i relacionar informació a 
través de mapes visuals. Facilita un 

treball col·laboratiu i promou un 
treball dinàmic i inspirador.

Design Thinking
És un procés estructurat, centrat 
en la resolució de problemes, 
que ajuda a les persones i a 
les organitzacions a trobar 
les solucions més adequades, 
i a treballar en un pla futur 
d’implementació, avaluació i 
millora.

ACPS, resolució creativa de 
problemes complexos

És una metodologia que treballa 
en un model circular i iteratiu 
que dona naturalitat al procés 

d’innovació i creativitat apropant-lo 
al concepte de millora continua en 

3 fases: percepció, solució i acció.

Mètode Lombard
Neix de les experiències reals 
d’innovació i emprenedoria a 
Silicon Valley. El mètode Lombard 
s’orienta específicament a resoldre 
necessitats i problemes que 
requereixin d’innovació disruptiva.

Eines per a facilitar 
l’autoconeixement, les converses i el 
feedback eficaç

Discovery Insights
És un model molt complet 
d’autoconeixement que es 
fonamenta en els treballs de Carl 
Jung i utilitza els colors com a 
base d’un llenguatge comú; busca  
afavorir l’autocomprensió, les 
relacions eficaces i el creixement 
de les organitzacions.

Feedback i debriefing amb D4
El mètode D4 com eina de 

feedback per iniciar converses 
transformadores i com a eina per 

dissenyar i conduir sessions de 
debriefing amb processos que 

portin a una reflexió constructiva.

Storytelling i Gamestorming
La gamificació és l’ús de 
mecàniques i dinàmiques pròpies 
del joc per tal de potenciar la 
motivació i el compromís del 
usuaris envers allò que han de fer, 
donant el millor d’ells mateixos, 
sense defallir; creant un espai on 
es tindrà la sensació que el temps 
no passa, on tot és aprenentatge i 
on no hi ha por al fracàs.

Management Colors®
És una eina de suport i reflexió a 
l’acció directiva, que potencia els 
processos integrals i integrats de 
desenvolupament competencial i 

que orienta cap a l’excel·lència als 
professionals amb responsabilitats 

directives. 



Eines per a dinamitzar equips i 
activitats orientades a la millora dels 
fluxes, els processos i l’organització

Agile, Scrum, Kanban
De la filosofia Agile al framework al 
Scrum i a la metodologia Kanban, 
per a treballar mitjançant esprints, 
per aportar valor, en cicles molt 
curts, amb molta iteració i un 
feedback i una retroalimentació 
constants.

Canvas
És una eina visual que permet 

analitzar models d’activitat, de 
servei i de negoci, representant-los 
de forma amplificada en un mosaic 

o esquema en els que es poden 
observar les interrelacions dels 

seus diferents aspectes essencials.
Hi ha molts models, molts 

exemples i té moltes i diferents 
aplicacions.

Eines per a facilitar processos 
orientades al disseny i construcció
d’experiències organitzatives i 
centrades en les persones 

LEGO® SERIOUS PLAY®
És una metodologia que, a través 

de construccions a partir de 
peces de Lego i la potència de 

l’storytelling, permet tangibilitzar 
idees i opinions i construir 

escenaris de manera col·laborativa 
i co-creada en equip. Permet 

també treballar temes personals i 
d’autoconeixement.

Playmobil Pro
És un innovador kit de disseny i 
creació per a professionals que 
fomenta la resolució de problemes 
i el pensament creatiu en el lloc de 
treball. Aquest sistema es basa en 
l’emblemàtica figura Playmobil, i 
permet representar escenes i donar 
vida a les idees o als storyboards.

Mapes de l’experiència 
(Journey Map)

És una metodologia que s’orienta 
a visualitzar els processos i serveis 

des de la perspectiva de la persona 
(pacient, família, treballador, 

etc.), per a gestionar i millorar 
la seva experiència identificant 

oportunitats de millora.

Mapes d’empatia
És un recurs que serveix per a 
dissenyar un perfil centrat en 
la persona a partir de les seves 
emocions i sentiments vers els 
nostres serveis. A través de diferents 
preguntes ens posem a la seva pell 
i així podem identificar millor les 
necessitats no cobertes o l’aportació 
de valor que requereix.



CALENDARI
Tallers

 1. Manual Thinking 16/04/2020 Núria Serrat 

 2. Design Thinking 21/04/2020 Oscar Naveiras

3. ACPS, resolució creativa de problemes complexos 23/04/2020 Oscar Naveiras

4. Mètode Lombard 02/06/2020 Oscar Naveiras

 5. Discovery Insights 05/05/2020 Santiago González

 6. Feedback i debriefing amb D4 07/05/2020 Santiago González

 7. Storytelling i Gamestorming 19/05/2020 Jordi Muñoz 

 8. Management Colors 21/05/2020 Carles Mendieta

9. Canvas 22/05/2020 Marc Bernadich

10. Agile, Scrum, Kanban 04/06/2020 Oscar Naveiras

11. Playmobil Pro 05/06/2020 Oscar Dalmau

12. LEGO® SERIOUS PLAY® 16/06/2020 Núria Serrat

13. Mapes de l’experiència (Customer Journey Mapping) 18/06/2020 Imma Domínguez 

14. Mapes d’empatia 30/06/2020 Imma Domínguez 

Durada
Són un total de 14 sessions de 6 hores de duració (un total de 84 hores).
L’horari de les sessions és de 9:00 a 15:00 h.

PAQUETS D’INSCRIPCIONS 
Les organitzacions que adquireixin un pack 
tenen dret a inscriure el professional que 
considerin a cada seminari, de manera que el 
conjunt del pack pugui ser realitzat per una o 
diverses persones, a criteri de cada entitat. 

En el moment de fer la inscripció al pack 
s’hauran d’identificar els tallers en què es vol 
participar.
 

 Pack de 20 inscripcions  3.200 €

 Pack de 10 inscripcions  1.650 €

 Pack de 5 inscripcions         850 €

INSCRIPCIONS
MODALITATS D’INSCRIPCIÓ 
S’ofereixen diferents possibilitats 
d’inscripció en aquest programa formatiu.
 
INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL A LES SESSIONS

 1 sessió        175 €

 Tot el programa (14 sessions)  2.310 €

Les devolucions d’inscripcions a les 
diferents sessions d’aquest programa es 
faran per cancel·lacions amb una antelació 
mínima d’una setmana.

 Descarrega i emplena el document d’inscripció

Pots consultar el continguts de cada sessió clicant aquí

https://www.ucf.cat/portfolio-items/health_facilitate_toolbox/#tab-d2f4d46111b0770375b
https://www.ucf.cat/cataleg/toolbox_tallers.pdf


PROPOSTES DE VALOR TOOLBOX

UCF és una entitat que, especialment, té el tarannà de treballar en formats a mida per donar resposta a les 
necessitats i especificitats concretes de cada organització. Per això, construim i donem forma a programes i 
projectes singulars i personalitzats per a cada repte. 

Les eines i metodologies que hem incorporat dins el programa TOOLBOX poden ser compartides en tallers 
i programes in situ dins les pròpies organitzacions, així com també integrades en els itineraris de formació i 
les trajectòries d’aprenentatge i desenvolupament per a diferents col·lectius:  

 Per a directius i responsables, en la dinamització dels seus equips de treball.

 Per a tutors i docents, en el disseny d’accions participatives i experiencials.

 Per agents de canvi del sector, que desitgin repensar, idear, prototipar i impulsar noves maneres de fer.

 Per a professionals de la salut en general que vulguin integrar noves eines centrades en persones.

+ +

Conèixer i facilitar 
l’ús de les eines per 

donar resposta a 
reptes centrats en 

persones i en salut.

Desenvolupar 
les habilitats 

comunicatives 
i relacionals 

que facilitin les 
dinàmiques amb els 

equips.

Proporcionar un KIT 
de material didàctic 
associat, per tal que 
l’organització disposi 
de les eines per als 
facilitadors formats.

Si vols conèixer més informació sobre aquestes possibilitats de programes a mida, així com la possibilitat 
d’obtenir el Certified Health Facilitator com a professional facilitador i agent de canvi a les organitzacions 
de salut, pots contactar amb Ricard Llort (rllort@ucf.cat).  

L’equip d’UCF i els seus facilitadors i consultors d’UCF estan acreditats en:

CertifiedFacilitator



Més informació
Sr. Ricard Llort  
Responsable de Programes  
T. 932 594 386
rllort@ucf.cat 

Inscripcions
https://www.ucf.cat/inscripcio/ 

Unió Consorci Formació
c/ Esteve Terrades 30. Parc Sanitari Pere Virgili. 

Edifici Tramuntana, baixos. 08023 Barcelona

https://www.ucf.cat/inscripcio/?curs=735&t=2&se=accions&preu=540%E2%82%AC&on=1&f=0

