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OBJECTIU
Apropar noves estratègies, metodologies, eines, que 
afavoreixin el desenvolupament d’una nova cultura 
d’aprenentatge en l’organització que:

 ■ Corresponsabilitzi totes les persones.

 ■ Potenciï la competència dels líders per 
desenvolupar equips i persones.

 ■ Multipliqui els efectes pedagògics i didàctics de 
les persones docents i referents internes.

 ■ Aprofiti tot el potencial de la digitalització.

ESTRUCTURA
S’hi incorporen diferents programes que combinen 
píndoles autoformatives online amb treball 
col·laboratiu en sessions de telepresència.

Cada programa té autonomia pròpia i es pot 
personalitzar i desenvolupar en format a mida.

Les diferents accions incorporen tant eines 
digitals com noves estratègies pedagògiques 
complementàries.

Estem vivint un moment de canvis constants, d’una alta complexitat, que afecta directament al món del treball 
en les organitzacions de salut i social. En aquest marc, els professionals necessiten actualitzar constantment els 
seus coneixements i les seves capacitats, especialment per interpretar les tendències futures i per anticipar-se 
als nous reptes.

En aquest escenari, les polítiques de recursos humans es centren en posar les persones en el centre, i en potenciar 
el talent intern com a corresponsable del seu propi aprenentatge i desenvolupament, implicant diferents rols de 
persones directives, formadores, referents, com a veritables drivers de la cultura, l’ofici i els valors de la organització.

Aquests programes que ara us presentem pretenen potenciar tota aquesta línia de treball, que ha de configurar 
una nova cultura d’aprenentatge, més compartida, més a prop del flux de treball, incorporant noves metodologies, 
estratègies i recursos digitals que multipliquin el seu valor per a l’organització.

Noves estratègies 
pedagògiques i formatives 

Ecosistemes 
i aprenentatge en el flux 

del treball

Noves eines i 
recursos digitals 

(online, Mobile, ...)

Corresponsabilitzant els 
professionals, comandaments 
i docents

RESKILLING 
I UPSKILLING 

COMPETENCIAL
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Programes de Formació de Tutors i Formadors

Programes per acompanyar als 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 integrar noves eines digitals.

.  TUTORS MIR nivell bàsic

.  TUTORS MIR nivell avançat

.  FORMADORS OCASIONALS

4.  VIRANT DE LA PRESENCIALITAT A L’ONLINE

5.  FORMACIÓ DE TUTORS ONLINE

6.  CRITERIS CLAUS PER PREPARAR MATERIALS PER A UN CURS ONLINE

7.  FACILITANT EXPERIÈNCIES D’APRENENTATGE. KIT DE METODOLOGIES BÀSIQUES

Programes per a potenciar l’Aprenentatge 
i la Col·laboració en els equips

Activitats formatives dirigides a tots els professionals, pensades per potenciar l’aprenentatge continu i una 
cultura d’aprenentatge organitzacional basada en l’intercanvi i la col·laboració, incorporant metodologies i 
eines digitals.

8.  LEARNABILITY I APRENENTATGE CONTINUAT COM A PROFESSIONAL DE SALUT

9.  EL RESPONSABLE ASSISTENCIAL COM A FACILITADOR DE L’APRENENTAGE DE L’EQUIP

0.  IMPULS I DINAMITZACIÓ DE COMUNITATS DE PRÀCTICA

.  REDISSENYAR LA DINAMITZACIÓ DE LES SESSIONS CLÍNIQUES

.  APRENENTATGE EN ENTORNS DIGITALS

.  GESTIÓ DEL CONEIXEMENT CRÍTIC

4.  EINES DE TREBALL COL·LABORATIU
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1. TUTORS MIR nivell bàsic

Construir una base pedagògica 
per als professionals de la 
salut que volen desenvolupar 
la seva tasca com a tutors de 
professionals en formació.

Durada:  hores
 hores d’autofomació online +  sessions de telepresència

Objectius 

 ■ Conèixer la normativa i el marc regulatiu que implica la tutorització de MIR.

 ■ Incorporar un canvi de visió en la tasca tutorial.

 ■ Planificar i gestionar el Pla d’Acció tutorial individualitzat.

 ■ Conèixer diferents eines i estratègies docents i saber-les implementar en el context adient.

 ■ Utilitzar eines de comunicació efectiva i centrada en el resident.

 ■ Dissenyar accions d’avaluació dels aprenentatges en el procés de formació de residents.

Programa 

 ■ Anàlisi de la funció tutorial: des dels inicis fins a la consolidació d’un rol tutorial.

 ■ Competències bàsiques.

 ■ Els valors de l’organització en la tasca tutorial. Drets i deures de la funció tutorial.

 ■ Els “nous” residents. Atenció més enllà del traspàs d’informació.

 ■ Moments clau de la tutoria: funcions, objectius i processos.

 ■ Del Programa Oficial de l’especialitat (com a guia bàsica) al disseny d’un itinerari i un pla individual.

 ■ Habilitats comunicatives i eines pedagògiques i formatives d’impacte positiu.

 ■ Principals casuístiques. Situacions habituals i eines per gestionar-les.

 ■ L’avaluació dels aprenentatges. Què es demana? Quina és la meva tasca?

Coordinació 

Núria Serrat, doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona (UB). És professora i investigadora de la Facultat de 

Pedagogia de la UB.

Data d’inici: 4 de maig de 0
Data final: 5 de maig de 0
Telepresència: , 8 de maig de 5 a 8 hores i 5 de maig de 9 a  hores 
(simulació online)

Programes de Formació de Tutors i Formadors
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2. TUTORS MIR nivell avançat

Consolidar i ampliar la base 
pedagògica dels professionals de 
la salut que ja han desenvolupat 
la seva tasca com a tutors de 
professionals en formació, i 
que poden esdevenir referents 
en aquesta tasca en les seves 
organitzacions.

Durada:  hores
 hores d’autoformació online +  sessions de telepresència

Objectius 

 ■ Conèixer la normativa i el marc regulatiu de la figura del tutor.

 ■ Incorporar un canvi de visió en la tasca tutorial.

 ■ Conèixer estratègies i eines per elaborar el Pla d’Acció tutorial individualitzat.

 ■ Dissenyar itineraris personalitzats en base als components bàsics que els fonamenten.

 ■ Aprofundir en diferents eines i estratègies docents i saber-les implementar en el context adient.

 ■ Utilitzar eines de comunicació efectiva i centrada en el resident.

 ■ Desenvolupar converses eficients i empàtiques dins d’una tasca d’acció tutorial.

 ■ Dissenyar evidències i instruments d’avaluació de l’aprenentatge i del procés formatiu.

Programa 

 ■ Anàlisi de la funció tutorial des del punt de vista del trànsit de docent a facilitador. Nou enfocament de la funció 
tutorial.

 ■ Estratègies d’interacció amb el resident: estratègies i dinàmiques d’engagement, pensament reflexiu i crític, 
indagació apreciativa, entrevista motivacional, plantejament de preguntes, debriefing avançat, etc.).

 ■ Gestió de situacions problemàtiques i converses difícils.

 ■ Estratègies d’interacció amb el resident. Conèixer i construir processos de reflexió i debriefing.

Coordinació 

Núria Serrat, doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona (UB). És professora i investigadora de la Facultat de 

Pedagogia de la UB.

Data inici: 9 de maig de 0 
Data final: 9 de juny de 0
Telepresència: 6 de maig i  de juny de 5 a 8 hores i 9 de juny de 9 a  
hores (simulació online)
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3. FORMADORS OCASIONALS

Proporcionar una formació bàsica 
per aquells professionals que 
comencen a ser formadors dins 
de la seva institució i per aquells 
que, malgrat no ser formadors 
habituals, en un moment 
determinat han d’impartir una 
acció formativa.

Durada: 5 hores
Autoformació amb acompanyament d’expert

Objectiu 

 ■ Proporcionar en poc temps les orientacions i els recursos mínims que els permetin programar una activitat 
formativa que faciliti un aprenentatge real als alumnes.

Programa 

 ■ La temàtica de la xerrada. Definició dels objectius.

 ■ Selecció dels continguts.

 ■ El programa formatiu.

 ■ El mètode.

 ■ El recurs que acompanya l’exposició.

 ■ L’expressió oral.

 ■ Abans de començar l’exposició.

 ■ Revisió i propostes de millora.

 ■ Tancament del curs.

Coordinació 

Núria Serrat, doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona (UB). És professora i investigadora de la Facultat de 

Pedagogia de la UB.

Data inici:  de maig de 0
Data final: 4 de juny de 0
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4 .  VIRANT DE LA PRESENCIALITAT A L’ONLINE

Programa que està orientat a 
desenvolupar els coneixements 
i les habilitats necessàries per 
a transformar les teves accions 
presencials a la modalitat online.

Durada: 6 hores
9 hores d’autoformació online +  sessions de telepresència (7 h)

Data inici: 6 de maig de 0
Data final:  de juny de 0
Telepresencials: 6 de maig de 5 a 6 hores i  i 7 de juny de 5 a 8 hores

El programa té una durada total de 16 hores lectives en un format online distribuides de la seguent manera:

hh h h hh

1 hora en 
telepresència

3 hores per cada un 
dels blocs 1, 2 i 3

2 sessions de 
telepresència de 3 hores 

cadascuna

Coordinació 

Núria Serrat, doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona (UB). És professora i investigadora de la Facultat de 
Pedagogia de la UB. I Esther Subias, llicenciada en periodisme i educació social. Màster Oficial en Educació i TIC.

Bloc 1
Disseny d’accions
formatives online

Bloc 2
El formador online i la 
Comunicació amb els 

participants

Bloc 3
Disseny i avaluació 

d’activitats interactives 
online

Bloc 4 
Plataforma i eines TIC 
per la formació online

Bloc 5 
Dinamització i seguiment 

del’aprenentatge en la 
formació online

Setmana 1
Onboarding

Setmana 1 i 2 
Aprenentatge autònom

Setmana 3 i 4 
Connecting

Onboarding online al 
Programa mitjançant 

telepresència amb 
presentació del 
curs i dinàmica 
col·laborativa

Aprenentatge 
autònom a a partir 
de diverses lectures 

de materials 
formatius casos, 

debats, activitats...

Connecting via 
telepresència, explorant 

recursos online i 
estratègies didàctiques 

de manera col·laborativa i 
síncrona
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5. FORMACIÓ DE TUTORS ONLINE

Incidir en els quatre elements 
clau de la formació en línia: 
els materials didàctics, les 
activitats, els/les companys/es, 
l’acció tutorial; sense oblidar-
ne d’altres com l’avaluació dels 
aprenentatges, la incorporació de 
noves metodologies i eines, etc.

Durada: 5 hores
0 hores autoformatives online +  sessions de telepresència (5 h)

Objectius 

 ■ Analitzar els principals problemes i dificultats que un curs en línia pot tenir.

 ■ Identificar les diverses funcions que ha de desenvolupar un tutor en línia.

 ■ Conèixer i aplicar la seqüència didàctica bàsica de què es compon una acció formativa en línia.

 ■ Saber com elaborar activitats didàctiques com a eix del procés formatiu.

 ■ Desenvolupar i mostrar les actituds necessàries que impliquen la funció tutorial en línia.

 ■ Identificar les principals situacions d’ensenyament – aprenentatge en les quals la funció tutorial és necessària.

 ■ Conèixer, adquirir i aplicar estratègies i habilitats per al seguiment i la dinamització del procés formatiu.

 ■ Definir quines són les pautes, conductes i accions adequades que hem d’impulsar com a tutors per evitar que 
aquests problemes succeeixin en les nostres accions formatives.

 ■ Tenir present la seqüència didàctica com a guia per tenir cura de no cometre errors.

 ■ Conèixer, adquirir i aplicar estratègies per al seguiment i la dinamització d’activitats de debat en línia.

Programa 

 ■ La formació en línia i la plataforma virtual.

 ■ Què s’aprèn d’una mala tutoria en un curs en línia?

 ■ La funció tutorial i la seqüència didàctica.

 ■ La comunicació amb els participants de la formació en línia. Estratègies per als docents.

 ■ La tutoria en línia: seguiment i dinamització de l’aprenentatge.

 ■ L’avaluació dels aprenentatges.

 ■ Altres eines i recursos 2.0 aplicats a formació.

Coordinació 

Eva Demarchi, Pedagoga freelance especialitzada en e-learning i formació contínua.

Data inici: 4 de maig de 0 
Data final:  de juny de 0
Telepresència: 4 de maig i 0 de juny de 9 a ,0 hores
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6. CRITERIS CLAUS PER PREPARAR MATERIALS PER A UN CURS ONLINE

Com fer el disseny instruccional 
d’un programa autoformatiu 
online? 

Quines eines usar per crear-lo?

Durada:  hores
Autoformació amb acompanyament d’expert

Objectius 

 ■ Conèixer les etapes d’elaboració d’un material didàctic online: conceptualització, selecció i organització de la 
informació, tractament pedagògic i virtualització.

 ■ Practicar amb diferents eines online disponibles per a l’elaboració de recursos multimèdia interactius.

Programa 

 ■ El procés d’elaboració de material didàctic online.

 ■ Conceptualització.

 ■ Autoria.

 ■ Tractament pedagògic:

 ■ Elements textuals i gràfics.

 ■ Elements multimèdia.

 ■ Elements interactius.

 ■ Virtualització:

 ■ Presentació de continguts, imatges, infografies, vídeos, animacions, videotutorials, activitats interactives, 
altres

Coordinació 

Olga Herrero, consultora de formació i desenvolupament corporatiu especialista en formació online.

Data inici:  de juny de 0
Data final:  de juny de 0
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7. FACILITANT EXPERIÈNCIES D’APRENENTATGE. KIT DE METODOLOGIES  
 BÀSIQUES

L’experiència d’aprenentatge que 
succeeix en un procés formatiu hauria 
de revisar-se i construir-se sobre nous 
fonaments per esdevenir singular, 
diferent. Uns fonaments centrats en 
el participant a partir del disseny i 
l’aplicació d’estratègies formatives 
potents que l’ajudin a dotar de major 
significat i transferència al que està 
aprenent.

Durada: 6 hores
 hora autoformativa online +  sessions de telepresència 

Objectius 

 ■ Identificar les estratègies segons el moment de la sessió en què ens trobem: check-in, desenvolupament i check-out.

 ■ Dissenyar una seqüència formativa complerta en la qual incorporar metodologies que fomentin l’aprenentatge 
experiencial.

 ■ Dissenyar i aplicar metodologies col·laboratives, centrades en la participació activa i compromesa del participant de 
la formació

Programa

 ■ Estratègies formatives centrades en el participant:

 ■ El Model AGES i la seva aplicació en disseny d’accions formatives online.

 ■ Cada ingredient del model, una acció concreta per part del formador: Atenció, Generació, Emoció, eSpai.

 ■ Estratègies i moments de l’acció formativa:

 ■ Estratègies formatives d’inici: warm-up i check-in. Des dels ice-brakers a la creació inicial de contingut.

 ■ Estratègies formatives de desenvolupament: anàlisi d’errors, vídeo-stop, puzzle de grups, quatre cantonades, 
team canvas, ishikawa, matriu PCRP, incident crític, etc.

 ■ Estratègies de tancament: check-out, plus-delta, compromís, titular, etc.

Coordinació 

Nuria Serrat, doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona (UB). És professora i investigadora de
la Facultat de Pedagogia de la UB.

Data inici: 8 de juny de 0.
Data final:  de juny de 0
Telepresència: 4 i  de juny de 5 a 7,0 hores
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8. LEARNABILITY I APRENENTATGE CONTINUAT COM A PROFESSIONAL   
 DE SALUT

Píndola formativa orientada a 
potenciar la capacitat d’aprendre 
a aprendre, a aprendre de les 
pròpies experiències i a generar 
un hàbit diari d’aprenentatge.

Durada: 6 hores
 hores autoformatives online +  sessions de telepresència ( h)  

Objectius 

 ■ Potenciar la capacitat d’aprendre a aprendre.

 ■ Desbloquejar el potencial de desenvolupament i creixement personal.

 ■ Impulsar l’autonomia en l’aprenentatge. 

 ■ Incorporar eines i recursos existents per a la gestió del meu aprenentatge.

Programa 

 ■ Reskilling i Upskilling competencial.

 ■ El rol de les persones en la responsabilitat del seu aprenentatge.

 ■ Mentalitat de creixement: automotivació, capacitat, i actitud.

 ■ Estil d’aprenentatge personal.

 ■ Learnability i aprendre a aprendre.

 ■ Pràctica deliberada i aprendre de l’experiència. 

 ■ Nou mindset: mentalitat lean i eines agile en la gestió del meu aprenentatge.

 ■ Pla d’acció personal: el meu itinerari d’aprenentatge (Learning Canvas).

 ■ PLE: el meu Entorn Personal d’Aprenentatge.

 ■ El meu Hàbit d’aprenentatge diari.

 ■ Eines i recursos digitals associats.

Coordinació 

Jose Luis Alonso, docent, investigador i responsable de l’equip d’investigació en estratègies d’aprenentatge de la Facultat 
d’Empresarials de Mondragón Unibertisatea i Òscar Dalmau, Gerent d’Unió Consorci Formació. Responsable acadèmic del 
programa FADI - Formació, Aprenentatge, Desenvolupament i Innovació (Títol Expert Universitari UVic-UCC).

Data inici: 8 de maig de 0 
Data final: 0 de juny de 0
Telepresència el 0 de juny de 5 a 8 hores

Programes per a potenciar l’Aprenentatge 
i la Col·laboració en els equips



ucf  UNIÓ
 CONSORCI
FORMACIÓ 

9.  EL RESPONSABLE ASSISTENCIAL COM A FACILITADOR  
 DE L’APRENENTATGE DE L’EQUIP

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.

Durada: 6 hores
 hores autoformatives online +  sessions de telepresència ( h)

Objectiu   

 ■ Impulsar el desenvolupament de l’equip.

 ■ Incorporar hàbits d’aprentatge diari en els equips. 

 ■ Generar dinàmiques d’aprenentatge continuat dins els equips.

 ■ Afavorir l’aprenentatge continuat dins la dinàmica del dia a dia.

 ■ Incorporar eines i metodologies que permeten millorar l’aprenentatge i el desenvolupament dels mateixos.

Programa 

 ■ Entorn de canvi i necessitat de Reskilling i Upskilling competencial de les persones.

 ■ El rol i estil de lideratge del responsable i de la persona directiva vers el desenvolupament del seu equip (a nivell 
individual i com a equip). 

 ■ L’aprenentatge i la mentalitat de creixement com a motor del compromís.

 ■ Construir una forta cultura d’aprenentatge de manera vinculada a la cultura de l’error i a la cultura de la innovació i 
la millora continua.

 ■ Acompanyar i promoure un hàbit diari d’aprenentaatge en els equips.

 ■ Generar espais de pràctica reflexiva i oportunitats d’aprenentatge en el lloc de treball.

 ■ Nou mindset: mentalitat lean i eines agile en l’aprenentatge de l’equip.

 ■ Potenciar la pròpia Learnability i aprendre a aprendre del comandament.

 ■ Pla d’acció personal i d’acció vers l’aprenentatge d’equip (Learning Canvas).

 ■ Eines i recursos digitals associats.

Coordinació 

Jose Luis Alonso, docent, investigador i responsable de l’equip d’investigació en estratègies d’aprenentatge de la Facultat 
d’Empresarials de Mondragón Unibertisatea i Òscar Dalmau, Gerent d’Unió Consorci Formació. Responsable acadèmic del 
programa FADI - Formació, Aprenentatge, Desenvolupament i Innovació (Títol Expert Universitari UVic-UCC).

Data inici:  de juny de 0
Data final: 8 de juny de 0
Telepresència el dia 8 de juny de 5 a 8 hores
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10.  IMPULS I DINAMITZACIÓ DE COMUNITATS DE PRÀCTICA

Durada: 9 hores

Objectius 

 ■ Conèixer què són i com funcionen les comunitats de pràctica i diferenciar-
les d’altres grups, equips o estratègies formatives.

 ■ Conèixer quines són les seves fases de funcionament i com s’han de 
desenvolupar per garantir el compromís de les persones participants i 
l’assoliment dels objectius pretesos.

 ■ Dinamitzar comunitats de pràctica, per acompanyar-les des del seu inici i 
posada en marxa fins l’assoliment dels resultats. 

 ■ Alinear el desenvolupament de la comunitat amb mètriques que 
permetin la seva avaluació i impulsar accions per al seu reconeixement.

Programa 

 ■ Què són les comunitats de pràctica.

 ■ Quines són les diferències amb comunitats d’aprenentatge, grups de 
treball, grups i cercles de millora, etc.

 ■ Benchmark de comunitats: projecte Compartim, SocialDiabetes, etc.

 ■ Fases en el desplegament d’una Comunitat de Pràctica.

 ■ Comunicació, captació i on boarding.

 ■ Fase inicial: pactes, regles conjuntes i compromís mutu.       

 ■ Pla de treball

 ■ Desenvolupament i acompanyament. 

 ■ Outputs : elaboració d’outputs en clau coneixement

 ■ Avaluació i millora.

 ■ Estratègies de dinamització per afavorir l’engagement i la participació 
activa de les persones i de persones expertes. 

 ■ Gestió de conflictes, orientació a resultats, i dinàmiques per a la co-
creació i col·laboració constant.

 ■ Construcció de resultats: informes, processos, protocols... outputs concrets 
en definitiva. Identificació del coneixement crític.

 ■ Eines, aplicacions i estratègies digitals per al desenvolupament de 
comunitats de pràctica 

 ■ Errors, principals problemes i dificultats i bones pràctiques.

 ■ Tendències i escalabilitat.

Data inici: 9 de juny de 0
Data final: 6 de juny de 0
Telepresencia: 9,  i 6 de juny de 5 a 8 hores

Les comunitats de pràctica s’estan 
erigint com una estratègia en el 
marc de l’aprenentatge informal 
dins de les organitzacions, que 
s’integren en una nova cultura 
d’aprenentatge que va més enllà 
de l’aula (presencial / online) i 
que s’integra en el flux de treball. 

Les persones que hi participen 
es centren en l’anàlisi, la reflexió 
i el treball al voltant d’àmbits 
concrets a nivell professional, per 
millorar l’aportació de valor de 
les pràctiques professionals que 
són objecte del treball. 

Aquest programa s’adreça a 
persones referents, formadores, 
responsables docents, que 
hagin d’impulsar estratègies 
d’aprenentatge centrades en 
el lloc de treball i que posin en 
valor el treball de col·laboració i 
cooperació.     

Coordinació 

Òscar Dalmau, Gerent d’Unió 
Consorci Formació. Responsable 
acadèmic del programa FADI 
- Formació, Aprenentatge, 
Desenvolupament i Innovació (Títol 
Expert Universitari UVic-UCC).
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11. REDISSENYAR LA DINAMITZACIÓ DE LES SESSIONS CLÍNIQUES

Per treure el màxim partit de 
les sessions clíniques i convertir-
les en autèntics moments 
d’intercanvi i desenvolupament 
professional i organitzacional, 
cal anar més enllà del traspàs 
d’informació i l’intercanvi d’idees. 
En aquest programa el participant 
adquirirà eines i recursos per a 
dissenyar sessions clíniques més 
participatives i eficients.

Durada: 7 hores
 hora autoformativa online +  sessions de telepresència de  hores

Objectius 

 ■ Dissenyar diferents tipologies de sessions clíniques per aconseguir diferents objectius i desenvolupar diverses 
competències.

 ■ Implementar diferents estratègies de dinamització de les sessions clíniques per tal de treure’n el màxim profit.

 ■ Identificar eines i tecnologies que col·laboren en la dinamització de sessions clíniques.

Programa 

 ■ Disseny de sessions clíniques: planificar diferent per a modalitats de sessions diferents (tipologia per objectiu, per 
temàtica, etc.).

 ■ Com preparar i comunicar una sessió clínica: de la rutina a un nou hàbit.

 ■ Ingredients per a la creació d’entorns psicològicament segurs per generar sessions clíniques interprofessionals 
d’impacte positiu.

 ■ Estratègies de facilitació per a dinamitzar sessions clíniques diferents. Entre d’altres, es treballaran:

 ■ De debriefing: plus/deta, AAR (After Action Review), SSC (Stop/Start/Continue), Antemortem.

 ■ De generació i priorització d’idees: Manual Thinking, Mapa d’empatia i Customer Journey, Foto-finish.

 ■ D’anàlisi i presa de decisions: In Between Sessions, Incident crític, Sessió Experta, 5W+H qüestions.

Coordinació 

Núria Serrat, doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona (UB). És professora i investigadora de la Facultat de 
Pedagogia de la UB.

Data inici: 0 de juny de 0
Data final: 9 de juny de 0
Telepresència: 6,  i 9 de juny de 5 a 7 hores
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12. APRENENTATGE EN ENTORNS DIGITALS

Objectiu  

 ■ Conèixer diferents eines digitals útils per impulsar l’aprenentatge.

 ■ Interrelacionar aquestes eines en el disseny d’experiències d’aprenentatge.

 ■ Saber utilitzar-les en activitats d’aprenentatge síncrones, asíncrones, formals i informals. 

Programa 

 ■ Design Thinking en el disseny d’activitats síncrones. 

 ■ Les premisses de l’aprenentatge i l’ús d’eines digitals. 

 ■ Aprendre en entorns digitals (autoformació, formació social, síncrona, asíncrona, …). 

 ■ Toolbox d’eines digitals, fàcils, àgils i útils:

 ■ Per creació de continguts.

 ■ Per afavorir la comunicació i la col·laboració en clau comunitat.

 ■ Per avaluar aprenentatges o realitzar enquestes.

 ■ Per organitzar idees i conceptes.

 ■ Per a gestionar continguts i materials formatius (en diferents formats, vídeos, àudios, textos, ...)

 ■ Eines i plataformes amb continguts digitals.

 ■ Creació del meu PLE – Entorn Personal d’Aprenentatge.

Coordinació 

Nerea Sánchez Urien (PhDc) - Corporate Learning Strategies; treballa amb empreses en el disseny i creació d’Ecosistemes 
d’Aprenentatge que permetin el desenvolupament àgil i alt acompliment de les persones de l’organització.

Aquesta formació permet 
adquirir nous coneixements sobre 
l’entorn digital per adaptar-nos 
a la nova era i millorar l’oferta 
d’activitats d’aprenentatge per als 
nostres usuaris/aprenents.

Durada: 6 hores
 hores autoformatives online +  sessions de telepresència ( h)

Data inici: 4 de juny de 0
Data final:  de juny de 0
Telepresència els dies 4 i  de juny
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13. GESTIÓ DEL CONEIXEMENT CRÍTIC

Així com les organitzacions modernes compten amb eines: 
mapa estratègic, el mapa de processos, mapa de riscos, 
balanced scorecard, que les ajuden a administrar els seus 
actius tangibles, no és possible imaginar una organització que 
no compti amb un mapa que li permeti identificar quins són 
seus coneixements crítics per a posteriorment, fer-ne la gestió..

Durada: 0 hores

Objectius 

 ■ Aconseguir que les persones participants tinguin una visió general sobre els mapes de coneixement com a eina 
estratègica que permet identificar el coneixement crític de l’empresa, i poder implementar accions a posar en 
marxa en la seva organització.

 ■ Fer servir una base teòrica sobre la gestió del coneixement. Dominar la metodologia per elaborar un mapa de 
coneixement de la seva empresa, àrea o equip de treball. Implementar accions de gestió de el coneixement.

Programa 

 ■ Què entenem per Coneixement i cultura d’aprenentatge.

 ■ Reconèixer els conceptes fonamentals sobre el coneixement i l’aprenentatge en l’organització.

 ■ Conceptes i definicions: Coneixement. Gestió de el coneixement. Aprenentatge. Coneixement crític.

 ■ Què són els Mapes de coneixement crític.

 ■ Entendre en què consisteix i com s’elabora un mapa de coneixement crític.

 ■ Mapes de coneixement. Com identificar i avaluar coneixement crític.

 ■ Metodologia per a la identificació de coneixement crític.

 ■ Identificar el coneixement crític en el nivell definit de l’organització.

 ■ Determinar l’abast de mapa. Com identificar i expressar el coneixement crític. Tipus de coneixement.

 ■ Metodologia per a l’avaluació de coneixement crític.

 ■ Avaluar l’estat de risc dels coneixements crítics identificats.

 ■ Com avaluar l’estat de risc de el coneixement crític: criteris.

 ■ Pla d’acció per a la gestió de el coneixement crític.

 ■ Conèixer els elements que formen part d’un pla d’acció de gestió de el coneixement i elaborar un esborrany 
de pla per a l’equip / àrea.

 ■ Principals processos i eines de gestió de l’coneixement. Pla d’acció de gestió de el coneixement.

Coordinació 

Javier Martinez. Llicenciat en Dret per la EHU-UPV. Màster en Internet Management per l’Institut Català de la Tecnologia. 
Soci de la Knowledge Works. Consultor de l’ONU i de el Banc Mundial a l’àrea de Gestió del Coneixement i de el Banc Inter 
americà de Desenvolupament en l’àmbit de l’Aprenentatge.
Jorge Martinez. Magister Europeu de Gestió Empresarial (EAP-ESCP Paris) i Diplomat en Ciències Empresarials per la EHU-
UPV. Soci de la Knowledge Works. 
  

Data inici: 8 de juny de 0
Data final:  de juny de 0
Telepresència : 8, 0, 5, 7 i  de juny de 5 
a 7 hores
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14. EINES DE TREBALL COL·LABORATIU

Facilitar eines pel desenvolupament de diversos 
tipus de dinàmiques, processos participatius, 
reunions, tallers i esdeveniments virtuals en 
els que els i les professionals puguin seguir 
desenvolupant els seus objectius en el context 
actual.

Durada: 6 hores

Objectius 

 ■ Conèixer les diferents plataformes de comunicació virtual, les possibilitats que dona cadascuna d’elles i aprendre a 
triar la millor plataforma en funció de l’activitat que es pretengui desenvolupar. 

 ■ Introduir eines i recursos disponibles per a l’organització i dinamització d’activitats virtuals 

 ■ Introduir diferents d’eines de treball col·laboratiu, adreçades a organitzar el treball en grup a distància, de gestió 
documental i de treball col.laboratiu. 

 ■ Conèixer estratègies per organitzar els esdeveniments virtuals obtenint els mateixos resultats que si s’organitzessin 
de forma presencial. 

Programa 

 ■ Espais de treball virtual

 ■ Característiques i funcionalitats de les principals plataformes de treball virtual: Meet, Skype, Teams i Zoom 

 ■ Introducció al treball col·laboratiu. Decidir una data per una reunió amb Doodle, organitzar tasques amb 
Remember the Milk i crear documents col.laboratius amb Google Docs 

 ■ Eines i Recursos pel treball Telemàtic

 ■ Eines i recursos per a la dinamització: Canvanizer, Miro, Mentimeter. Kahoot, Creately. 

 ■ Aprofitament de les eines per al treball col·laboratiu: Google Suite, Trello, Airtable. 

 ■ Presentacions interactives: Mentimeter, Canva i Genially 

 ■ Eines per a la recollida on line d’informació: google forms, typeforms, líquid feedback 

 ■ Eines on-line per a la retransmissió en streaming d’actes de gran format. 

 ■ Dinamització de grups de treball a distància

 ■ Disseny i planificació de sessions virtuals 

 ■ Estratègies per a generar participació en reunions virtuals 

 ■ Com planificar i liderar reunions operatives en entorns virtuals 

Coordinació 

Glòria Sánchez, consultora de empreses en Xarxa Consultors en el disseny i dinamització de reunions o grups focals 
orientats a l’anàlisi de problemes i pressa de decisions, el disseny de processos i l’elaboració de diagnosis.

Data inici: 7 de juny de 0
Data final: 0 de juny de 0
Telepresència : 7, 9, 4, 6, , , 8 i 0 de juny de 5 a 7 
hores
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INSCRIPCIONS

INSCRIPCIONS INDIVIDUALS

1. TUTORS MIR nivell bàsic 145 €
2. TUTORS MIR nivell avançat 145 €
3. FORMADORS OCASIONALS 35 €
4. VIRANT DE LA PRESENCIALITAT A L’ONLINE 150 €
5. FORMACIÓ DE TUTORS ONLINE 180 €
6. CRITERIS CLAUS PER PREPARAR MATERIALS PER A UN CURS ONLINE 22 €
7. FACILITANT EXPERIÈNCIES D’APRENENTATGE. KIT DE METODOLOGIES BÀSIQUES 85 €
8. LEARNABILITY I APRENENTATGE CONTINUAT COM A PROFESSIONAL DE SALUT 85 €
9. EL RESPONSABLE ASSISTENCIAL COM A FACILITADOR DE L’APRENENTAGE DE L’EQUIP  85 €
10. IMPULS I DINAMITZACIÓ DE COMUNITATS DE PRÀCTICA 145 € 
11. REDISSENYAR LA DINAMITZACIÓ DE LES SESSIONS CLÍNIQUES 85 €
12. APRENENTATGE EN ENTORNS DIGITALS 65 €
13. GESTIÓ DEL CONEIXEMENT CRÍTIC 155 €
14. EINES DE TREBALL COL·LABORATIU 245 €

BONIFICACIÓ
Aquestes formacions poden ser total o parcialment bonificades per la Fundae.

Les accions formatives es duran a terme sempre i quan s’arribi a un mínim d’inscripcions necessàries.

Només es faran devolucions d’inscripcions en el cas que es sol·licitin amb una antelació mínima d’una 
setmana respecte a la data d’inici de la formació.

FORMACIÓ A MIDA
Totes les accions formatives descrites en aquest programa poden impartir-se també en un format a mida, 
adaptant i alineant el projecte formatiu amb els interessos i les necessitats d’una organització en concret.

CERTIFICAT
Els participants del programa rebran un certificat acreditatiu d’UCF, que acreditarà la seva participació en la 
formació.

PER A MÉS INFORMACIÓ
Unió Consorci Formació
Ricard Llort
rllort@ucf.cat
Tel.: 932 594 386

PER A INSCRIPCIONS
Unió Consorci Formació
Lorena Moralo
lmoralo@ucf.cat
Tel. 932 594 382
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Unió Consorci Formació
c/ Esteve Terrades 30. Parc Sanitari Pere Virgili. 
Edifici Tramuntana, baixos. 08023 Barcelona
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