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Presentació del curs   

L’experiència del pacient es situa com un element important en la definició de la 

qualitat del procés assistencial. 

L'avaluació de la satisfacció del pacient és una eina de mesurament que 
habitualment s'utilitza per saber com ha viscut la seva relació amb un procés 
assistencial. També pot ser un mitjà per comprovar si els punts crítics d'un 
procés assistencial del proveïdor i del pacient coincideixen, per veure si el 
pacient identifica alguns punts nous i saber quin és la seva percepció sobre ells; 

en definitiva, és una estratègia que permet identificar oportunitats de millora. 

En aquest curs veurem a més metodologies i tècniques per a la cocreació i 
codisseny de projectes i productes així com la necessitat de treballar de forma 

interdisciplinària amb tots els actors implicats. 

 

 

 

 

 
EXPERIÈNCIA DEL PACIENT 

PROGRAMA COMPLET 

Durada: 10 h 

Modalitat: en línia 
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Objectius  

Objectius generals: 

 Sensibilitzar els professionals cap a una visió compartida de la necessitat 
d’impulsar l’excel·lència en el tracte i tractament cap als clients. 

 Alinear aquesta sensibilització amb la pròpia visió, el pla estratègic i els 
valors de l’organització. 

 

Objectius específics: 

 Necessitat d’establir una cultura comuna cap al tracte i al tractament, però 
que s’iniciï des de la pròpia anàlisis i percepció individual. 

 Treballar i facilitar certes eines i tècniques específiques que permetin 
desenvolupar habilitats que incideixin en una major qualitat en el tracte i el 
tractament 

 Generar una actitud positiva i proactiva, que afavoreixi una major 
excel·lència en el tracte i el tractament (afavorint la professionalitat, la 
percepció d’un servei de qualitat, d’una atenció càlida, personalitzada, 

humanitzada, etc.). 

 

 

Metodologia  

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés 

formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.  

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on 
trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que 
faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els 

participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació. 

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats –
casos pràctics, qüestionaris, lectures, etc.– amb què complementar i posar en 
pràctica els coneixements adquirits, sempre amb l’acompanyament i supervisió 

d’un tutor expert en la matèria.  

 

 

 

 

 



 

 

3 

Continguts  

 Mòdul 1: La percepció de l’usuari 

1. L’excel·lència en el tracte i tractament 

2. La perspectiva de l’usuari 

3. Les nostres actituds i valors personals 

4. El treball en equip i la cooperació entre professionals 

 Mòdul 2: L’atenció a l’usuari 

1. Comunicació eficaç i atenció personalitzada, per generar confiança 

2. L’excel·lència en l’atenció a l’usuari 

3. Gestió de conflictes amb els usuaris 

 

 
Per a més informació  

Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.84 Romina Cortés rcortes@ucf.cat 

www.ucf.cat 

 

 

Aquest curs s'ha posat en marxa mitjançant el 
finançament del Contracte Programa Sectorial del 
Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de 
Catalunya. 
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