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Presentació del curs 

  

L’entorn sanitari es caracteritza per un funcionament basat en el treball en 
equip com a element bàsic per donar un servei de qualitat a tot allò que envolta 

la salut de les persones. 

Els i les professionals que conformen els diferents equips que treballen en 
l’àmplia xarxa de centres que desplega el sistema públic de salut català 
provenen de diferents d’àmbits formatius com ara la medicina, la psicologia, la 
infermeria o el treball social entre d’altres. Així mateix, són moltes les persones 
que, dotades de diferents formacions tècniques –radiologia, laboratori, 
anatomia patològica, fisioteràpia...– contribueixen a una atenció integral als 
aspectes de salut de la ciutadania. 

Tanmateix, una figura clau en els equips de treball dins l’àmbit sanitari és la del 
professional administratiu. La seva tasca com a pont d’enllaç entre el 
pacient i l’equip que l’ha d’atendre en els centres de salut és inqüestionable i té 
un valor fonamental. 

El curs Gestió administrativa sanitària que us oferim està concebut com 
una eina per ampliar el coneixement sobre el funcionament del sistema sanitari 
públic de salut a Catalunya al temps que pretén posar en relleu la importància 
de la comunicació en la relació entre el professional administratiu i les persones 
que utilitzen els serveis de salut. 

Una atenció centrada en el pacient i les persones que l’acompanyen requereix, 
per part dels professionals administratius, d’una especial sensibilitat envers les 
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seves necessitats. En aquest sentit, conèixer tant les claus del funcionament del 
sistema sanitari en què treballem com les habilitats comunicacionals sens dubte 

pot contribuir al nostre desenvolupament professional. 

 

Objectius  

Actualitzar els coneixements dels administratius sanitaris en una organització 

hospitalària i d'atenció al client. 

 

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 
amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits, sempre 
amb l’acompanyament i supervisió d’un tutor expert en la matèria.  

 

Continguts 

 

Mòdul 1. La gestió sanitària en general 

1. El sistema sanitari en el nostre entorn 
2. Etapes de l’evolució del sistema sanitari català 
3. El sistema sanitari actual català 
4. Les organitzacions  
5. L’experiència del pacient 

6. Els administratius sanitaris 

Mòdul 2. De què parlem quan parlem de comunicació? 

1. La comunicació en l’àmbit sanitari 

2. El procés comunicacional 

Mòdul 3. Les tècniques de comunicació eficaç en l’atenció a les 
persones 

1. Els estils de comunicació 

2. Les tècniques de comunicació 
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Mòdul 4. Els sistemes d’informació 

1. Introducció als sistemes d’informació 
2. Història clínica compartida de Catalunya (HC3) 
3. La Meva Salut (LMS) 
4. Plataforma iS3 
5. Les app de salut 

 

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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