EXPONENCIAL
Programa
formatiu
per al
Secretariat d’Alta Direcció
de les organitzacions
de salut i social

Les organitzacions sanitàries, sociosanitàries

Objectiu general

i socials es desenvolupen en un context
canviant que demana l’adaptació a nous
serveis i nous models d’atenció, en uns

Oferir als professionals una formació continuada
especialitzada amb un programa de coneixement aplicat que
permeti l’actualització i adaptació a les necessitats actuals que
es precisen en les funcions de suport directiu.

paràmetres de màxima eficiència i qualitat.

Objectius específics
En aquest marc de canvi continu, l’àmbit
de secretaria d’alta direcció de les
organitzacions sanitàries i socials també
s’ha anat transformant. La seva funció dins

Actualitzar i adaptar-se als nous contextos amb
eficiència i responsabilitat.
Fer un procés de reflexió individual que permeti una
actualització professional efectiva.

de les organitzacions és transcendental, i

Tenir visió global i estratègica, atents a les noves
realitats i tendències de futur.

ha evolucionat cap a professionals amb una

Treballar amb el màxim d’eficàcia i eficiència en la
gestió, optimitzant recursos i impulsant noves maneres
de fer.

excel·lent capacitació, desenvolupament,
productivitat i creativitat. Són múltiples i
diferents les tasques que duen a terme en la
gestió administrativa, facilitant l’operativitat
de l’alta direcció, col·laborant en tot moment

Adreçat a Secretariat d’Alta Direcció
de les Organitzacions de Salut i Social de
Catalunya.

amb la gerència o direcció per tal que totes
les accions es puguin realitzar sense cap

Metodologia i format

tipus de contratemps i de forma resolutiva i
eficient.

El programa comprèn 32 hores de formació distribuïdes en:

Conscients d’aquesta realitat Unió

sector un programa de formació continuada

1 jornada presencial inicial: Treball sobre rol, autoconeixement
i competències relacionals el 26 febrer 2020 de 9 a 14 hores
a UCf. Format de mitja jornada intensiva (de 9 a 14 h) que
incorpora esmorzar - col·loqui per afavorir el networking entre
els participants, amb dinàmiques, jocs i exercicis diferents i
singulars.

i especialitzada, diferenciador i atractiu, per

+

Consorci Formació ha elaborat i dissenyat
conjuntament amb professionals experts del

al col·lectiu de professionals de l’àmbit d’alta
secretaria de direcció de les organitzacions
sanitàries i socials, que també han participat
en la definició dels seus continguts i
estructura.

18 sessions online a càrrec de professionals experts en la matèria,
orientats a entrenar i desenvolupar tècniques, recursos i models
útils per aplicar a les organitzacions. Aquestes sessions es faran
en directe i en viu dins d’una sala virtual de videoconferència
de 1,5 h. de durada a través d’una estructura responsive, és a dir,
que permet l’accés a través d’ordinadors i tablets. Aquestes 18
sessions es realitzaran quinzenalment en dilluns i dimecres de
15,30 a 17 hores.

Programa 20/21 1a edició
La programació d’aquesta 1a edició serà de febrer 2020 a febrer 2021

Sessions
1. Intel·ligència emocional

21/09/20 Gemma Prats

2. Assertivitat, empatia i escolta activa

28/09/20 Gemma Prats

3. Persuasió i influència

30/09/20 Gemma Prats

4. Autoconeixement i autodesenvolupament

14/10/20 Valentí Martínez

5. Treball en equip

19/10/20 Valentí Martínez

6. Equips de treball i persones

21/10/20 Valentí Martínez

7. Networking

02/11/20 Laura Rosillo

8. Gestió de la diversitat

04/11/20 Laura Rosillo

9. Gestió de recursos

16/11/20 Jordi Vilana

10. Responsabilitat social corporativa o empresarial

18/11/20 Jordi Vilana

11. Atenció centrada en la persona

25/11/20 Ingrid Roca

12. Humanització i experiència del pacient

30/11/20 Ingrid Roca

13. Empoderar el pacient

02/12/20 Ingrid Roca

14. Innovació i tendències

13/01/21 F. Garcia Cuyàs

15. Salut mobile i connectada

18/01/21 F. Garcia Cuyàs

16. Big Data. Salut personalitzada, preventiva i predictiva

20/01/21 F. Garcia Cuyàs

17. Impressió 3d i bioimpressió

01/02/21 Albert Giralt

18. Altres tecnologies disruptives

03/02/21 F. Garcia Cuyàs

Podeu consultar el continguts de cada sessió clicant aquí.
Proposta econòmica
El preu del curs és de 660 €

Certificació i reconeixement acadèmic
Els participants del programa rebran un certificat acreditatiu de l’entitat organitzadora, que acreditarà la
seva participació en la formació.
Per als participants que segueixin la totalitat de les sessions, aquest
programa està acreditat per la Fundació Universitària del Bages,
gràcies a l’acord entre la Unió Consorci Formació i la Universitat.
Els alumnes obtindran un certificat d’extensió universitària
d’aprofitament o d’assistència en el programa formatiu per al
secretariat d’alta direcció de les organitzacions de salut emès per la
Fundació Universitària del Bages.

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

