2021

MICROFORMACIÓ ONLINE I
TRAJECTÒRIES D’APRENENTATGE

PRESENTACIÓ

RESKILLING I UPSKILLING COMPETENCIAL

Aquest document resumeix, des d’una mirada
estratègica, l’aportació de valor en la formació i
el desenvolupament dels i les professionals a les
organitzacions de salut i social associades.

Covid-19 ha transformat la manera d’entendre el paper
de la formació i l’aprenentatge a les organitzacions. I no
és un canvi de presencial a online, sinó cultural.

A partir de les respostes immediates a la realitat
derivada de la Covid-19 es desplegaran un conjunt
de programes i projectes de formació que utilitzaran
intensivament la digitalització, no només com a
canal, sinó per afavorir veritablement un
aprenentatge més flexible i de major utilitat .

Una oferta formativa viva, pensada per donar
resposta a les necessitats corporatives, de curta
durada i organitzada en microtrajectòries per
potenciar la transferència al lloc de treball.

Per això ens focalitzem en quatre eixos estratègics:
•

Aprenentatge de Valor: transferència, impacte i
resultats, integrant l’aprenentatge al flux del treball.

•

Aprenentatge personalitzat i adaptatiu, centrat en
l’experiència de cada persona participant.

•

Aprenentatge experiencial: simulacions online,
ABPs, aprenentatge basat en reptes, social i
col·laboratiu, i amb noves eines digitals.

•

Corresponsabilitzant els participants i els seus
responsables per multiplicar l’experiència i el valor.

Una eina a la vostra disposició que ha de facilitar
l’upskilling i el reskilling competencial que seran
necessaris per adaptar-se i promoure els canvis i
transformacions del sector.

Esperem seguir comptant amb la vostra confiança i
impulsant noves iniciatives i projectes plegats.

Moltes gràcies!

Moltes gràcies!

Sra. Roser Fernández.
Directora General
La Unió

Dr. Jose Augusto Garcia
Director General
Consorci de Salut i Social

Sr. Òscar Dalmau
Gerent
Unió Consorci Formació
odalmau@ucf.cat. Tel. 607839238

1. RESPOSTA IMMEDIATA A COVID-19

1.
Alguns dels programes destacats

CONTROL I GESTIÓ EMOCIONAL
GESTIÓ DE L’ESTRÉS PER A PROFESSIONALS DE SALUT I SOCIAL (17 h)

AIRE – AGRAÏMENT, INSPIRACIÓ, RECONEIXEMENT I EQUIPS (12 h)

DESCONNECTAR PER A RECONNECTAR

LIDERATGE D’EQUIPS AMB ESTRÉS

1.
Alguns dels programes destacats

PROTEGIR-SE I PROTEGIR

AGENTS BIOLÒGICS I COVID – 19. (3h)

COVID-19 I SEGONES VÍCTIMES (6h)

GESTIÓ DE LES EMOCIONS (12h)

ATENCIÓ DIGITAL

VIDEOCONVERSES CLÍNIQUES AMB PACIENTS I FAMÍLIES (4h)

1.
Alguns dels programes destacats

TELETREBALL

TELETREBALL. UNA EXPERIÈNCIA SEGURA I SALUDABLE

LIDERATGE D’EQUIPS REMOTS

EQUIPS CONNECTATS

VIRANT DE LA PRESENCIALITAT A LA FORMACIÓ ONLINE

1.
Alguns dels programes destacats

ÀMBIT SOCIAL I RESIDÈNCIES GERIÀTRIQUES
ATENCIÓ SOCIAL I A LES RESIDÈNCIES EN EL MARC DE COVID-19

Són programes que es poden fer de manera telepresencial o online.
De manera corporativa o en obert.
Són programes amb una durada entre 6-12 hores.

ATENCIÓ A GENT GRAN A LES RESIDÈNCIES EN EL MARC DE COVID-19 (12 h)

2. NOUS PERFILS I ROLS PROFESSIONALS

2.

Assistents Clínics
Programes i projectes a mida per al desenvolupament del seu nou rol i
la seva integració efectiva en els equips de treball.

3.

LIDERATGE I
DESENVOLUPAMENT DIRECTIU

3.

9 edició programa Update Directiu (online)
Programa modular, a mida i en obert.
Cada any canvia tota l’estructura i tallers.

Edició en obert:
Inici 26/04/21

L’Update Directiu és un punt de trobada de responsables, comandaments i directius del sector, per a descobrir i
integrar noves eines, estratègies i metodologies que augmentin la proposta de valor de la nostra acció directiva.
MICROTRAJECTÒRIES DIRECTIVES BASADES EN REPTES:

Tallers virtuals amb 4 sessions de 3 hores

1. Potenciar les habilitats comunicatives i relacionals per escoltar, demanar, oferir, acordar i influir.
LIDERATGE RELACIONAL

ROL I
AUTO_
CONEIXEMENT

HABILITATS
RELACIONALS

RECONÈIXER ELS
ESTILS
RELACIONALS DELS
ALTRES

DONAR
FEEDBACK I
CONVERSES
DIFÍCILS

DIMENSIONS
DEL LIDERATGE
AVUI

LIDERATGE
D’EQUIPS EN
PROCESSOS DE
CANVI

GESTIÓ DE
CONFLICTES EN ELS
EQUIPS

PLANS D’ACCIÓ
DIRECTIVA I
INDICADORS
CLAU

INNOVACIÓ I
MODEL I-FLOW

INNOVACIÓ
ORIENTADA A
REPTES

INNOVACIÓ
CENTRADA EN LA
PERSONA

ORGANITZACIÓ I
CULTURA DE LA
INNOVACIÓ EN
L’EQIUP

LA GESTIÓ DE
CONFLICTES EN LES
DINÀMIQUES DELS
NOUS EQUIPS

ESTRATÈGIES
ACOMPANYAR, A
L’EQUIP I A LES
PERSONES

2. Impulsar processos de canvi i transformació a l’àrea
LIDERATGE I CANVI

3. Promoure una cultura d’innovació en l’equip
LIDERATGE INNOVADOR

4. Facilitar els processos transformació dels equips assistencials amb el redisseny de rols i funcions.

ACOMPANYAR ELS NOUS ROLS I ELS NOUS EQUIPS

ELS NOUS
EQUIPS
ASSISTENCIALS I
NOUS ROLS

EL PROPÒSIT EN
LA COHESIÓ I
CONNEXIÓ DE
L’EQUIP

5. Saber dur a terme un mapa del talent del meu equip, per facilitar el seu desenvolupament i plans de relleu..
MAPES DEL TALENT, RELLEU I CONVERSES PEL
DESENVOLUPAMENT

MAPES DEL
TALENT DE
L’EQUIP

PLANS D’ACCIÓ I
DE MILLORA
ASSOCIATS

ENTREVISTES I
CONVERSES PEL
DESENVOLUPAM.

PLANS DE RELLEU
I SEGUIMENT

6. Innovar i redissenyar els processos assistencials per fer-los de major valor, més eficients i segurs.
LIDERATGE I INNOVACIÓ PROCESSOS ASSISTENCIALS

INNOVACIÓ DE
PROCESSOS
ORIENTATS A
RESULTATS

ABORDATGE
FRAGMENTAT I
TRIPLE AIM

VALOR I NO VALOR
MAPEIG DE
PROCESSOS
ASSISTNECIALS

ESTANDARITZA,
MILLORA I
MESURA
RESULTATS

7. Transformar l’estil de lideratge per generar un nou mindset d’aprenentatge continuat des del lloc de treball.
LIDERATGE I HÀBITS D’APRENENTATGE EN L’EQUIP

APRENENTATGE
EN EL FLUX DE
TREBALL

PROMOURE
L’HÀBIT DIARI
D’APRENDRE EN
L’EQUIP

ELEMENTS CLAU
DE LA DIRECCIÓ
D’EQUIPS
REMOTS

MOTIVACIÓ,
SEGUIMENT I
COHESIÓ DE
L’EQUIP

GESTIÓ DE L’ERROR
I SUPORT A LA
PRÀCTICA
REFLEXIVA

GENERAR ESPAIS
I OPORTUNITATS
D’APRENDRE

8. Dirigir equips remots i mixtes i com gestionar-los correctament.
LIDERATGE D’EQUIPS REMOTS I MIXTES

TOOLBOX D’EINES:
COMUNICACIÓ I
ENGAGEMENT

TOOLBOX
D’EINES:
ORGAMITZACIÓ I
PRODUCTIVITAT

9. Ajudar el meu equip, per fer front a tota la gestió de l’estrès derivada de la situació viscuda per Covid-19.
LIDERATGE D’EQUIPS EN SITUACIÓ D’ESTRÈS

COMPRENDRE
PER ACTUAR

EXPERIÈNCIES I
BONES
PRÀCTIQUES

EINES DE GESTIÓ I
SUPORT
EMOCIONAL

ESTRATÈGIA,
EQUIP I
ACOMPANYAR

10. Acompanyar l’equip en les estratègies de repensar i multiplicar l’experiència del pacient i de la persona atesa.
LIDERATGE DE L’EXPERIÈNCIA DEL PACIENT

EXPERIÈNCIA DE
PACIENTS I
NOVES
MÈTRIQUES

ACTITUDS I
EXCEL·LÈNCIA
EN EL TRACTE I
TRACTAMENT

EMPATIA,
PATIENT JOURNEY I
REDISSENY DE
PROCESSOS

QUALITAT I
CALIDESA:
EDUCAR I
EMPODERAR

3.

Lideratge Femení
Programa modular, a mida i en obert, que condueix al
Títol d’Expert Universitari (UVic-UCC).

Edició en obert:
Inici 22/04/21

En el marc estratègic de les polítiques d’igualtat a les organitzacions de salut, el programa s’orienta al creixement
professional de metgesses que vulguin impulsar la seva carrera vers la funció de caps, responsables, i directives.

La proposta metodològica combina formació online, formació col·laborativa (aprenentatge basat amb problemes,
discussió de casos, tallers i dinàmiques participatives i de co-creació) i la realització d’un pla de millora individual.
Les docents, formadores i mentores que acompanyaran el programa treballaran en tres eixos:
-

Heart: experiències que ens faran sentir, preguntes que ajudaran a comprendre, reptes per créixer.
Mind: habilitats per a consolidar el desenvolupament, eines que ens ajudaran a entendre, atendre, emprendre.
Work: processos, presa de decisions, resolució creativa de problemes complexos, innovació.

3.

Itineraris i Programes A MIDA en Lideratge i Habilitats directives
Programes personalitzats per a diferents nivells i perfils professionals,
que poden conduir a reconeixements acadèmics.

La professionalització de la funció directiva és absolutament essencial per al futur de les organitzacions de salut.
En aquest sentit desplegar un itinerari de formació directiva ha de permetre entre d’altres:

•
•
•
•
•
•

Potenciar l’assumpció del rol directiu i afavorir un estil de lideratge facilitador
Donar eines i metodologies per la gestió i la direcció eficaç d’equips, unitats, serveis, projectes,de manera
orientada als resultats.
Emfatitzar les capacitats d’influència a través del seu estil comunicatiu i les seves habilitats relacionals.
Introduir les claus en la gestió del canvi i facilitar processos de transformació.
Afrontar i gestionar situacions de conflicte que es derivin.
Millorar l’experiència dels pacients a través de la millora de processos, la innovació, la qualitat, la seguretat de
pacients.

Exemple estructura d’un programa:

3.

Itineraris A MIDA per a Responsables, Equips i Professionals
Programes personalitzats per a diferents nivells i perfils professionals.

Unió Consorci Formació dona resposta a les necessitats derivades del treball d’habilitats transversals dels diferents
comandaments, directius i equips professionals de la organització.
Per fer-ho, combina l’entrenament específic (a través de tallers en format de telepresència que incorporen casos,
aprenentatge basat en problemes, simulacions online, ...) amb el suport de píndoles autoformatives d’aprofundiment.

I

Hem dissenyat projectes per a:
-

Grups de comandaments i directius, a partir dels resultats de l’enquesta Opina.
Grups de professionals (assistencials i no assistencials) per a la millora de l’experiència pacient a partir resultats de
l’enquesta Plaensa.
Equips assistencials a diferents nivells per a la millora d’indicadors associats a Seguretat de Pacients.
Equips transversals per donar resposta als diferents requeriments derivats de l’Acreditació de Qualitat dels centres.
Equips naturals, per a la millora de la seva capacitat de treball en equip, la gestió de conflictes i la millora
d’indicadors assistencials associats.
Equips específics per projectes nous (d’innovació, de millora, transversals, etc.).
Professionals identificats com a líders informals, per a potenciar la seva capacitat d’influència en els equips.
Professionals identificats com a gent amb potencial, per afavorir el seu creixement i desenvolupament.
Professionals que han de ser promocionats o en processos de transició professional.

3.

Programes de Gestió Clínica.
Títol d’Expert Universitari (UVic-UCC)

Edició en obert:
Inici 13/04/21

Unió Consorci Formació conjuntament amb el Dr. Jordi Varela tornen a programar les formacions en Gestió Clínica,
en els dos nivells:
- Curs bàsic de Gestió Clínica, orientat a la creació de comissions de millora de la pràctica clínica.
- Curs de Gestió Clínica: Bases, Avenços i Reptes

4.

QUALITAT i SEGURETAT DE PACIENTS

4.

Prevenció de les Infeccions Quirúrgiques – PREVINQ-CAT
Formació online .per reduir les infeccions quirúrgiques.
Programa a mida i en obert.

La infecció de localització quirúrgica (ILQ) és actualment la
infecció relacionada amb l’assistència sanitària més prevalent i té
un impacte molt important tant en els pacients com en el sistema
sanitari.

El programa de prevenció de les infeccions quirúrgiques a
Catalunya PREVINQ-CAT recomana paquets de mesures de
prevenció en els procediments quirúrgics a fi de reduir la ILQ,
l’aplicació dels quals s’ha demostrat molt eficaç.
Fer arribar aquestes mesures a tot el personal implicat en els
procediments quirúrgics és essencial per reduir les taxes
d’infecció quirúrgica als hospitals de Catalunya

OBJECTIUS

PROGRAMA

Objectius generals

1. Introducció a la infecció de localització quirúrgica
La infecció de localització quirúrgica (ILQ)
La vigilància en la prevenció de la infecció nosocomial
Mesures de prevenció del PREVINQ-CAT

•Reduir les taxes d’infecció quirúrgica
mitjançant la implementació d’un programa
específic de prevenció de les infeccions
quirúrgiques als hospitals de Catalunya en la
població adulta.

Objectius específics
•Conèixer el paquet de mesures generals de
prevenció d’infeccions quirúrgiques aplicable
a tots els procediments quirúrgics.
•Conèixer els paquets de mesures específics
per a grups de procediments quirúrgics:
cirurgia colorectal, cirurgia cardíaca i cirurgia
ortopèdica amb implantació de pròtesis de
maluc i de genoll.

2. Mesures generals
Dutxa o bany preoperatori
Maneig del pèl cutani
Descontaminació de la pell del camp quirúrgic
Profilaxi antibiòtica sistèmica
Control de la glicèmia preoperatòria
Normotèrmia
Altres mesures
3. Mesures específiques
Cirurgia colorectal
Cirurgia cardíaca
Cirurgia ortopèdica
4. Mesures desaconsellades o de valor incert
Hiperòxia preoperatòria
Plàstics transparents adhesius per al camp quirúrgic

5. La llista de verificació del PREVINQ-CAT
Paquet de mesures generals
Paquet de mesures específiques de la cirurgia colorectal
Paquet de mesures específiques de la cirurgia cardíaca
Paquet de mesures específiques de la cirurgia ortopèdica

4.

Formació i Acompanyament en Seguretat de Pacients
Les incorporacions de professionals als diferents equips de treball derivat de
Covid-19, posa de relleu la necessitat d’incidir en elements de SP.

FORMACIÓ ONLINE (oberta i a mida).
Conjuntament amb l’Institut Català de la Salut i el Departament de Salut, Unió Consorci Formació va posar en
marxa el programa Qualitat i Seguretat de Pacients en el que han participat més de 50.000 professionals.

Amb posterioritat s’ha desenvolupat el programa de QiSP Pràctiques Segures, organitzat per àmbits assistencials:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atenció urgent
Atenció anestèsica
Atenció quirúrgica
Atenció ambulatòria especialitzada
Atenció en hospitalització
Atenció en unitats de crítics
Atenció oncològica
Atenció matern-infantil
Atenció pediàtrica
Atenció emergent extra hospitalària
Atenció domiciliària

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atenció primària
Atenció en hospitalització a domicili
Donació i trasplantament
Radiodiagnòstic
Laboratoris clínics
Serveis d'anatomia patològica
Hemodiàlisi
Rehabilitació
Atenció sociosanitària
Atenció en salut mental
Atenció pal·liativa

PROGRAMES D’ACOMPANYAMENT PERSONALITZATS PER A CADA ENTITAT.
Des d’UCF impulsem programes d’acompanyament amb les pròpies organitzacions, connectant els projectes amb
els indicadors clau, així com estratificant microtrajectòries per als diferents col·lectius professionals, i incorporant
diferents estratègies metodològiques (formació online, tallers pràctics, simulació, comunitats de pràctica,
campanyes d’aprenentatge i comunicació, sessions clíniques, ...) i un mix entre referents i experts interns, i docents
i professionals externs.
Exemple del programa d’acompanyament a un Hospital:

4.

Curs online Indicacions per a la Transfusió Segura de Sang
Programa organitzat conjuntament amb el Banc de Sang i Teixits

Covid-19 ha fet incorporar infermeres de planta i noves professionals als àmbits quirúrgics on s’han de dur a terme
processos de transfusió de sang i de components sanguinis.

Els informes anuals d'Hemovigilància indiquen, any rere any, que els riscos actuals de la transfusió sanguínia van
associats, fonamentalment, a errors d'administració dels components sanguinis.
Es tracta d'errors en:

• La identificació dels pacients.
• La identificació de les mostres de sang al moment de l'extracció.
• L'administració del component sanguini durant "l'acte transfusional".
Habitualment, aquests errors són deguts a desviacions en el compliment dels procediments de treball que tenen
establerts els serveis de transfusió hospitalaris. Una de les conseqüències més greus d'aquests errors són les
reaccions hemolítiques agudes degudes a la incompatibilitat del grup ABO que en alguns pacients poden tenir un
desenllaç fatal.

Adreçat a: personal d’infermeria d’entitats hospitalària i altres professionals que tenen sota la seva
responsabilitat la transfusió de components sanguinis.
Objectius:
• Revisar els components bàsics de la transfusió sanguínia.
• Conèixer el procediment I els instruments per a l’extracció de la mostra de sang pretransfusional.
• Aprendre a realitzar l’acte transfusional.
• Conèixer la traçabilitat dels components sanguinis.
• Saber com actuar davant d’una reacció transfusional i/o especial.

Programa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducció
Donació de sang i components sanguinis
Grup ABO, Rh(D) i proves de comptabilitat
Hemovigilància
Reaccions transfusionals
Etapes crítiques de la transfusió de sang
La traçabilitat dels components sanguinis
L’actitud davant d’una reacció transfusional
Una situació especial: malalts anestesiats o inconscients
Nous sistemes d’identificació de malalts

Metodologia:
•
•
•

Curs online autoformatiu de 6 hores de durada.
Incorpora un test de coneixements teòrics
S’acompanya d’una part pràctica amb pràctiques supervisades.

5.

INNOVACIÓ, AGILITAT I DIGITALITZACIÓ

INNOVATION
JOURNEY

5.

Curs online: Innovació en Processos Assistencials amb
Orientació a Resultats (IPA)

Aplicació pràctica i orientada a resultats d’una selecció d’eines i recursos de la ciència moderna dels processos:
Lean, Design Thinking, Value Based Healthcare.

Donant una base metodològica que permeti al. Participant la millora dels processos assistencials, obtenint uns
resultats mesurables i alineats amb les tres dimensions del Triple Aim: Pacient, Resultats Clínics i Organització, amb
l’objectiu de conduir la seva organització cap a l’excel·lència operativa.
CONTINGUTS

M1. Introducció a la
innovació de processos
assistencials amb
orientació a resultat.
La necessitat d’innovar.
La potencialitat de la
innovació en processos
assistencials.
L’orientació.

M2. L’abordatge
fragmentat i el
Triple Aim.
L’orientació de la
millora sobre les
dimensions del
Triple Aim.
L’abordatge
fragmentat com a
primera
aproximació.

M3. Mètode científic i
PDCA. Anàlisi i mapeig
de processos
assistencials.

M4. Implementació de
millores i resultats en
processos
assistencials.

El mètode científic i la
millora contínua. Els
diagrames de flux de
valor (VSM).
L’observació dels
processos i el Gemba.
Valor i no valor.

Estandardització.
Temps, ritme i flux.
Introducció al
pensament A3.

METODOLOGIA:
Una premissa de la millora de processos és que s’ha de treballar i observar “allà on passen les coses” (el que en
Lean s’anomena Gemba). Així doncs, s’ha desenvolupat un simulador online que ens permetrà experimentar sobre
els processos d’un gabinet diagnòstic de manera online, oferint a l’alumne l’experiència de desenvolupar un
projecte sobre un cas real.

El programa, amb una durada de 20 hores, combina l’autoformació (amb materials didàctics i videolearning) amb el
treball individual i en grups amb la SIMULACIÓ ONLINE i un taller telepresencial a la finalització de cada mòdul.

La s i mulació s’inicia prenent
decisions s obre l ’equip, els processos,
el s objectius a assolir ...
A pa rti r d’elles podem veure en moviment
l’activitat diària i els indicadors associats:
pa ci ents in/out, altes, reprogramacions,
repeticions...

A l a finalització s ’obtenen l es mètriques i
els feedbacks a s sociats, a partir dels quals
es genera un procés de reflexió, s’extreuen
insigths i aprenentatges, i es tornen a
pl a ntejar hipòtesi per tornar a simular.

5.

Curs online Agents d’Innovació
Programa amb sessions telepresencials (40 hores)

El programa pretén apropar les eines i metodologies que permetin implantar models d’innovació per a la
transformació de les organitzacions, des dels diferents punts de vista: processos, organització, serveis, organització,
entre d’altres. El programa, eminentment pràctic i aplicat, acompanyarà als participants a través d’un projecte.

A) CICLE D’EXPLORACIÓ
2. MODEL I-FLOW
1. INNOVACIÓ
• 4 Eixos: Lideratge,
• Dilema de l’innovador.
Organització,
• Característiques de la
persones i Innovació.
innovació.
• Benchmark i pla
• Technology push vs.
d’acció per a la
market pull.
transformació.
• Fases de la innovació.
• Models d'innovació.
• Rols i responsabilitats.
• Processos d'Innovació.
• Indicadors de la innovació.

3. REPTES i FUTURE
THINKING
• Definició del repte.
• La triple visió.
• Els 10 tipus d’innovació.
• Tendències globals
d’innovació.
• Google Advanced search.
• Radar SDLI.
• Construcció escenaris
futurs.

4. REPTES AMB PACIENTS I
USUARIS
• Concepte empatia i
necessitat o feina a fer
(JBTD).
• Mapa de stake holders.
• Perfil de l’usuari.
• Entrevista de problema.
• Viatge del client.
• Mapa d’empatia.
• Insights i Reformulació.

B) CICLE D’INNOVACIÓ
5. CREATIVITAT
• Eines per generar
idees lògiques.
• Possible adjacent.
• Com generar idees
d’altres sectors o
activitats.
• Crear el mapa d’idees.
• SCAMPER.
• Elaboració de
conceptes.

6. DE LA IDEA AL CONCEPTE
• Crear el mapa d’idees.
• Elaboració de conceptes.
• Cada equip ha de treballar
en el concepte que ha
seleccionat i ha de
preparar tres pòsters per
al proper dia: - Quin
problema resolt? - Qui és
el destinatari del projecte
o client? - Quin benefici
genera? - Hi ha alguna
solució actual a aquest
problema – Per què la
nostra solució és única i
diferent?

7. PROTOTIPATGE
• Què és un prototip, com
es fa?
• Prototip de serveis.
• Prototip de software.
• Prototip de producte.
• Produeix els primers
sketchos
• Contrast amb el client i
aprenentatge.

8. SESSIONS DE COACHING
• 2 sessions de coaching
especifiques amb cada
equip de treball.

C) CICLE DE VALIDACIÓ
9. CONTRAST
• Contrast amb
usuaris i pacients.

10 MODEL DE VALOR
• Clients a qui va adreçat,
proposta de valor, canals i
relació amb els clients.
• Quins processos, recursos
clau i aliances calen?
• Model d’ingressos
associat.

11 PRESENTACIÓ
• Elements essencials d’una
presentació.
• Preparem els diferents
elements d’una
presentació
• Pitch.
• Pòster.
• Prototip.
• Lliurables.

12 LLIURAMENT
• Presentació final
dels projectes.

6.

FORMACIÓ DE FORMADORS I AGENTS
DEL CONEIXEMENT I L’APRENENTATGE

Ecosistemes i aprenentatge
en el flux del treball

Noves estratègies pedagògiques i
formatives

Reskilling i
Upskilling
competencial.

Noves eines i recursos
digitals (online, Mobile, ...)

Corresponsabilitzant als professionals,
comandaments i docents.

6.

Cursos online

Edició en obert:

Agents de la Formació i l’Aprenentatge

Inici 14/04/21

El talent intern, les persones referents, les responsables de comissions, grups de treball, les responsables de les
sessions clíniques, les pròpies persones amb funció de responsabilitat i directiva, totes esdevenen drivers de
cultura, coneixement, aprenentatge i ofici cap a d’altres persones de dins i fora de l’organització.
Apropar noves metodologies, noves eines digitals, per afavorir la gestió d’aquest aprenentatge i coneixement crític,
multiplicarà els efectes pedagògics i didàctics de les seves accions i afavorirà la consecució de resultats.

Progra mes que combinen la telepresència amb píndoles
a utoformatives, que es desenvolupen en obert o a mida.

FORMACIÓ DES DEL ROL DOCENT
TUTORS MIR
FORMADORS OCASIONALS
FORMADORS: VIRANT DE LA PRESENCIALITAT A L’ONLINE

S’han dissenyat diferents programes per acompanyar els
docents interns (tutors, mentors, formadors, ja siguin
habituals o ocasionals) a incorporar noves estratègies i
metodologies formatives (Aprenentatge interactiu,
col·laboratiu, actiu, situat, constructiu, significatiu,.) i a
partir de la incorporació de noves eines digitals.

TUTORIA ONLINE

CREAR MATERIALS PER UN CURS ONLINE

Com fer el disseny instruccional d’un programa
autoformatiu online? Quines eines usar per crear-lo?

FORMACIÓ DES DEL ROL PROFEESSIONAL

LEARNABILITITY I APRENENTATGE CONTINUAT
COM A PROFESSIONAL DE SALUT
EL COMANDAMENT ASSISTENCIAL COM A FACILITADOR DE
L’APRENENTAGE DE L’EQUIP

DINAMITZAR COMISSIONS, COMITÉS , GRUPS DE TREBALL
I COMUNITATS DE PRÀCTICA
REDISSENYAR LA DINAMITZACIÓ DE LES
SESSIONS CLÍNIQUES

Programa autoformatiu orientat a potenciar la capacitat
d’aprendre a aprendre, a aprendre de les pròpies
experiències i a generar un hàbit diari d’aprenentatge.
Curs online orientat als comandaments i les persones
amb nivell de responsabilitat d’equip, per ajudar-les a
potenciar un estil de lideratge generador d’una cultura
d’aprenentatge en l’equip.

Cursos online orientats a professionals assistencials, per
potenciar l’engagement de la seva activitat, incorporant
noves estratègies (gamificació, ...), recursos i eines digitals.
També incidint en la dinamització d’espais col·laboratius i
en xarxa.

6.

Formació, Aprenentatge, Desenvolupament i Innovació
Títol d’Expert Universitari (Uvic-UCC)

Avui ja no es parla tant
de cursos, del catàleg,
de formació, dels
docents i formadors,
aula, competències,
temaris, LMS o
plataforma formativa,
presencialitat, rol play,
...

Avui l’èmfasi està en l’aprenentatge, el coneixement, la
innovació, la multidisciplinarietat, els itineraris, la
gamificació, l’storytelling i les narratives, els propòsits (els
“per a què”), l’aprenentatge experiencial (simulació, ...),
l’autoformació, les play-list de continguts, l’experiència
centrada en el participant, el pre i el post (no només el
durant), els formats transmèdia, l’ús dels dispositius
mòbils per accedir al coneixement just en el moment que
ho necessito, per la necessitat específica que tinc,
estratègies i metodologies per desenvolupar experiències
úniques immersives i memorables, etc.

I també en tot el
potencial que representa
la realitat virtual i
augmentada, la
intel·ligència artificial, el
big data Learning i altres
facilitadors tecnològics
4.0, i la seva capacitat
per ensenyar i aprendre
de manera diferent.

El programa s’estructura en sis mòduls, i tres temes per cada mòdul:

El programa apropa els corrents més actualitzats en formació, desenvolupament i aprenentatge organitzacional,
oferint les referències i les lectures més transformadores, analitzant exemples concrets, debatent i reflexionant sobre
els “quès”, els “per a quès” i especialment els “coms” (noves eines, metodologies, estratègies, tècniques, recursos, ...).
És un programa per a tècnics i responsables de formació i desenvolupament que tinguin interès en potenciar i
desenvolupar-se i fer-ho de manera conjunta i en xarxa amb d’altres professionals del propi sector. Interpretarem
aquestes tendències i les incorporarem dins d’una nova cultura d’aprenentatge a les organitzacions a impulsar.

Combina sessions de
telepresència (tallers
dinàmics i participatius)
amb tot un material
didàctic extens i
actualitzat.

El material online
incorpora diferents
vídeos amb opinions,
experiències, també
models, metodologies, i
noves estratègies..

Procés continuat
divergent i convergent.
Un procés continuat
d’obrir la mirada i
després concloure,
integrar, i focalitzar.

Connectarem el
programa amb un
projecte que s’ha
d’anar realitzant i que
afavoreix l’aprendre
fent.
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ALTRES PROGRAMES I INICIATIVES
DE MICROFORMACIÓ ONLINE

7

PROJECTE DE FORMACIÓ PER A LA
DETECCIÓ, PREVENCIÓ I ABORDATGE DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Unió Consorci Formació conjuntament amb l’Institut Català de la Salut, impulsen tot un pla de formació i
desenvolupament per a la millora de la detecció, la prevenció i l’abordatge de la Violència Masclista dirigit als
professionals de Primària, els d’Urgències d’Hospitals, i als professionals en general.

Més enllà de la formació, s’han desenvolupat diferents recursos formatius oberts, entre els que destaquem:

“Guies i recursos per
les persones formadores”

“Violència masclista:
obre els ulls i mira”

S’ha n desenvolupat guies i recursos
di dàctics i i nteractius per ajudar l es
pers ones que fan tasca docent i nterna
a l es organitzacions a que puguin
potenciar l ’aprenentatge en
l ’a bordatge de la Violència Ma sclista.

A pri ncipis d’aquest any 2021, des
d’UCF hem estat preparant un vídeo
i mmersiu per tal de fer vi ure a ls
professionals de l a salut un cas clínic a
tra vés de la mirada de la persona que
ha vi s cut Violència Ma sclista.
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FORMACIÓ ONLINE
NOU CURS BÀSIC EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L1. Qualitat, excel·lència i Seguretat
Qualitat i seguretat dels pacients
Codis d’activació: Processos d’identificació i d’activació
Esterilització per a infermeria

15

Gestió de residus

3

Indicacions per a la transfusió segura de la sang i dels
components sanguinis

6

Infeccions nosocomials

20

Manipulació d’aliments i seguretat alimentària en l'àmbit
sanitari

3

Prevenció de caigudes i lesions associades a pacients ingressats

3

L2. Gestió i lideratge professional
Curs bàsic en gestió clínica

36

Dirigir equips remots i mixtes

3

Gestió Clínica

100

L3. Les persones i el treball col·laboratiu
Competències per a l’exercici professional sanitari saludable i la
qualitat assistencial:

15

Comunicació interpersonal

Gestió administrativa i facturació de clients públics i privats en
sanitat

15

Gestió de les emocions

15

Gestió de l’estrès per a professionals de la salut i social

17

L’ètica professional

2

Promoció de la salut a la feina: La cura de la salut del
professional

10

fisioterapeutes

facultatius

administratius

Hores

portalliteres

Acció formativa

aux. inf.

Adreçat a
Infermeres
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ALTRA OFERTA DE
CURSOS I MICROFORMACIÓ ONLINE

L4. Atenció integrada i centrada en la persona
Atenció centrada en la persona

20

Atenció a l’usuari amb discapacitat i diversitat funcional

3

Atenció al pacient i qualitat assistencial

15

Atenció al pacient politraumàtic per infermeria

20

Atenció a l’usuari i gestió de conflictes

4

Cures auxiliars d’infermeria en geriatria

16

Cures auxiliars d’infermeria hospitalària

20

Cures auxiliars d‘infermeria en pacients amb risc de lesions
cutànies

17

Drets i deures de la ciutadania en la salut i l’atenció sanitària

3

El PIAI com a eix de l’atenció centrada en la persona

10

Experiència del pacient

10

Gestió administrativa sanitària

20

Interpretació de resultats analítics d’infermeria

9

Primers auxilis bàsics en l’àmbit sanitari

10

Promoció de la salut als hospitals i centres sanitaris

8

Serveis assistencials en salut mental

20

L5. Innovació i Salut digital
Teletreball: una experiència segura i saludable

2

L6. Farmàcia i medicament
Infermeria i farmacologia bàsica

30

Infermeria i farmacologia avançada

30

fisioterapeutes

facultatius

administratius

Hores

portalliteres

Acció formativa

aux. inf.

Adreçat a
Infermeres
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CURSOS I MICROFORMACIÓ ONLINE

L7. Recerca i coneixement
Formadors ocasionals

5

Formació de tutors online

25

Tutors online: Introducció a la tutorització online

5

Virant des de la presencialitat a la formació online
13
(modalitat telepresencial i online)

L8. La Formació Normativa
Agents biològics i Covid-19

3

Curs bàsic de prevenció de riscos laborals en entitats sanitàries i
socials

50

El sistema sanitari català

3

Introducció a la terminologia sanitària

16

Medicina legal per a professionals sanitaris

12

Mobilització de pacients amb productes de suport

4

Prevenció de riscos laborals vinculada al lloc de treball

10

Polítiques en matèria d'igualtat de gènere al món sanitari

6

Protecció de dades personals en el sector sanitari i social

5

Seguretat laboral viària

3

Treball amb pantalles de visualització de dades

2

L9. Complexitat, cronicitat, fragilitat
Cures bàsiques per al pacient inestable

20

Serveis assistencials a persones amb dependència

12

fisioterapeutes

facultatius

administratius

Hores

portalliteres

Acció formativa

aux. inf.

Adreçat a
Infermeres
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ALTRA OFERTA DE
CURSOS I MICROFORMACIÓ ONLINE

ITINERARIS PERSONALITZATS

CO-CREACIÓ PER AL DISSENY D'ITINERARIS CENTRATS EN PERSONES
Els itineraris no són una col·lecció de cursos seqüenciats en el temps, sinó un procés dinàmic, amb un model
d’aprenentatge estructurat, que s’estén des del lloc de treball, i que acompanya el professional des de l’arribada i
inici en la seva funció professional, fins que es consolida en ella i en el seu camí cap a l’excel·lència.

→ Moments de formació, coneixement i
aprenentatge, fent més èmfasi en
aprenentatge i coneixement (outputs,
resultats), que no en formació (inputs i
procés).

→ Pensats per a cada funció professional i, dins
d’aquest marc, individualitzats per a cada
professional en particular.

→ Compten i potencien el talent i el
coneixement intern de l’organització.

→ Orientats al desenvolupament i integració de
competències tècniques i no tècniques.

→ Han d’assegurar i multiplicar canvis millores,
provocant la transferència al lloc de treball.

→ Focalitzats en la millora de la pràctica professional:
aprenentatges útils i pràctics.

PERSONALITZACIÓ I SOLUCIONS A MIDA
Unió Consorci Formació orienta la seva activitat a donar resposta a les necessitats de formació i desenvolupament de les
diferents organitzacions associades.

Més enllà de posar a disposició programes i projectes formatius, acompanyem les àrees de formació per impulsar entorns i
ecosistemes d’aprenentatge integrats en el lloc de treball. Així, i mitjançant el disseny d’itineraris de formació,
l’acompanyament de comandaments i directius i l’empoderament dels propis equips professionals, incidim en una cultura
d’aprenentatge continua que promogui l’excel·lència, el valor, i els resultats.

Per cadascun d’aquests nivells des d’UCF tenim experiència de treball conjunt i col·laboratiu amb els professionals de la
pròpia entitat a fi de potenciar aquest desenvolupament de la proposta de valor de l’àrea de formació i desenvolupament en
el marc d’organitzacions que aprenen.
L’estratègia dels itineraris d’aprenentatge (que integr en els entorns formals d’aula, amb els entorns reals de treball)
esdevenen una estratègica palanca per acompanyar els professionals al seu desenvolupament, de manera relacionada amb
la seva performance i el seu acompliment.

CAL PREGUNTAR-NOS SI LA FORMACIÓ A LA NOSTRA ORGANITZACIÓ...

ESTRATÈGIA: guarda estreta i directa
relació amb el pla estratègic corporatiu, si
les accions formatives estan associades a
indicadors clau, ...

PERSONALITZACIÓ: es personalitza la formació
per a cada col·lectiu, per a cada funció, amb un
pla individualitzat per a cada professional.

PLANIFICACIÓ: els plans de formació són
anuals, o s’han dissenyat uns itineraris
formatius a mig - llarg termini que
acompanyen als professionals des de
l’accés al lloc de treball, fins a la seva
consolidació i expertesa.

LIDERATGE: els comandaments i directius són
drivers de l’ofici i l’excel·lència, i integren en el
seu rol estratègies per a la formació continua i
l’entrenament dels seus equips en el lloc de
treball, afavorint el seu propi
desenvolupament.

INTEGRACIÓ: si s’integren
estratègicament els aprenentatges
informals (els que succeeixen en
l’experiència professional al lloc de
treball), amb aprenentatges formals, a
partir de cursos, grups de treball i de
millora, mentors i tutors, etc.

TALENT: es dona resposta integral i integrada a
les necessitats de desenvolupament de les
competències corporatives i professionals de
cada funció, per fer créixer el potencial del
talent dels equips.

ACCESSIBLE: es disposa d’eines per
gestionar i estendre el coneixement en el
conjunt de la organització, per accedir de
manera fàcil al coneixement just in time,
just in case, anytime, anywhere, amb un ús
intensiu dels dispositius mòbils per aproparlo al lloc de treball.
ENGAGEMENT: es potencia el
desenvolupament de formadors i referents
interns, i l’ús de metodologies innovadores
per a multiplicar el compromís i la motivació
dels professionals amb una oferta formativa
més atractiva i dinàmica.

AVALUACIÓ: s’avalua l’impacte dels
aprenentatges en la millora del rendiment i
de l’eficàcia professional i de l’equip, a
través dels indicadors associats.

BLENDED: s’utilitzen enfocaments blended
learning per a maximitzar les oportunitats
d’aprendre, i per afavorir el desenvolupament
de competències digitals i habilitats
tecnològiques.
INNOVACIÓ: es desenvolupen línies de formació
per obrir la mirada, alimentar la creativitat i la
innovació dels professionals, per impulsar canvis
i noves maneres de fer, en un moment
d’ampliar competències, de més treball
multidisciplinari i de més coordinació entre
dispositius assistencials.
CULTURA: els professionals tenen integrada la
seva pròpia responsabilitat per la seva formació
continua, en una organització que aprèn, amb
una mentalitat de creixement a aprendre dels
errors, buscar activament nous desafiaments, i
fer-ho en equip.

