
Gestió del temps i 
acollida de l’activitat 

assistencial 
 

En temps de COVID-19 
 

 



Acció formativa per al col·lectiu d’auxiliars d’infermeria que pretén 
facilitar eines per a gestionar millor el seu temps i l’activitat 
assistencial que realitzen, fent una immersió en el seu context 
actual i necessitats més concretes dins el moment actual 
d’atenció a usuaris amb la COVID-19. 

  

 

§  Treballar amb principis, àgils, flexibles i que donin respostes a entorns complexos. 

§  Portar les ulleres de la eficiència i recordar col·locar la persona al centre. 

§  Oferir tècniques de creativitat per arribar a solucions diferents en els punts calents. 

§  Basar-nos en alguns dels principis del GTD ( tècnica dels dos minuts, prioritats, 

límits..) 

§  Tenir una mirada cap al sistema. 

§  Donar una bona base per a construir bons acords amb el nostre temps i el temps 

compartit. 

 

Objectius  



Continguts i estructura 

1.  Elaborar conjuntament un Professional Journey en grups o mapa 
d’experiència del professional, on descriure quines poden ser les seves 
parades més habituals, les seves rutines, els punts complicats, els 
lladres més habituals, que es troben aquests professionals en el 
desenvolupament de les seves tasques. Posarem èmfasis tant en les 
tasques procés (per exemple hora de la higiene dels pacients) com la 
interacció amb les persones (reunions d’equip, comunicació amb les 
famílies…). 

2. Ens grups de 3 o 4 persones elaboraran un journey de la dinàmica Pre 
Covid i un del que imaginen o ja veuen què pot aparèixer un cop 
s’estabilitzi més el sistema. Podem incloure tots aquells aprenentatges 
fets durant la pandèmia i que tenen a veure amb una gestió i un flow 
diferent del temps (més rapidesa al prioritzar, criteris a la presa de 
decisions, temps vitals..). 

La formadora introduirà el curs fent una petita dinàmica virtual, a la que acompanyarà una breu 

explicació de la metodologia journey que permetrà realitzar les activitats posteriors, consistents 

en: 



Continguts i estructura 

4. Un cop detectats i de nou per grups, en aquest cas amb la participació 
de la facilitadora, elaborarem conjuntament solucions i oferirem 
tècniques i eines per a millorar la gestió d’aquestes situacions i de la 
gestió del temps diari de les professionals en aquests nous contextos i 
tornarem al plenari de l’aula virtual. 

5. Finalment elaborarem un resum de tècniques, eines i recursos 
aplicables per a les diferents situacions. L’output final seran uns acords 
per a minimitzar l’impacte en el temps dels professionals i poder millorar 
la seva pràctica, fent el seu temps més eficient. 

3. Un cop elaborat conjuntament i amb les seves particularitats, aquest 
Journey, passarem a detectar i definir aquells Hot points, o punts calents 
que dificulten la seva gestió del temps (tant interns com externs), a l’aula 
virtual (presentació per grups mitjançant representant). 



Sessions grupals dinamitzades per un facilitador/docent que 

es duran a terme a través de telepresència. 

Es proposa realitzar la formació planificada en dues sessions 

de telepresència a través d’una eina de videoconferència que 

permetrà impartir la formació a tot el grup alhora que es podrà 

realitzar activitats en grups petits en sales “virtuals” separades 

i establir activitats de treball cooperatiu. 

A partir de l’exercici del journey, provarem d’oferir eines que 

puguin aplicar a escala individual, en equip i en l’organització. 

 

Iconos diseñados por <a href="https://www.flaticon.es/autores/freepik" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="https://www.flaticon.es/" title="Flaticon"> www.flaticon.es</
a> 

Metodologia 

Duració 

Duració: 2 sessions de 2 hores cadascuna. 
 

El curs està adreçat a auxiliars d’infermeria 

Adreçat a... 



A mida de les vostres necessitats 

La personalització i adaptació del contingut d’aquestes sessions a la realitat de cada institució i 
equip esdevé un ingredient fonamental de l’aportació de valor d´Unió Consorci Formació. 

 

Per aquest motiu, ens posem a la vostra disposició per a dissenyar a mida les sessions de 
teleformació presentades i afavorir la consecució dels vostres objectius. Per a fer-ho possible us 
proposem... 

 

Compartir amb 
l’equip de UCF les 
vostres necessitats 
concretes, els 
vostres desitjos i 

objectius 

Co-dissenyar la 
solució final a partir 
de la proposta a 
mida treballada per 
UCF 

Facilitar-nos la 
informació necessària 
per a poder fer 
efectives les sessions 
garantint el major 

seguiment i 
aprofitament pels 
vostres professionals 




