
 

                               CURS GESTIÓ CLÍNICA AVANÇADA, 3a edició, 2021-2022 
                                              

    
 

1. Dades Generals 

1.1 Unitat promotora / Entitat gestora  

Societat Catalana de Gestió Sanitària 
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears 

F. InterAc Salut 

 

1.2 Tipologia de l’activitat i modalitat 

Curs d’especialització Semipresencial 

1.3 Àrea temàtica de l’activitat 

- Gestió sanitària 
- Gestió clínica 
- Atenció centrada en les persones 

 
1.4 Hores de l’activitat  

Hores total del curs: 40 
Nombre total ECTS: 4 

 
1.5 Places 

Núm. màxim: 30 
Núm. mínim: 15 

 
1.6 Direcció Acadèmica 

Director: 
Dr. Jordi Varela Pedragosa 

2. Dades Acadèmiques del Programa 

2.1  Objectius formatius 
- Obtenir una visió general sobre gestió i sistemes sanitaris 

- Aprendre a posar el focus en el valor i l’efectivitat clíniques  

- Obrir la ment i descobrir conceptes i metodologies que ajuden a adoptar actituds favorables 

a introduir les millors pràctiques 

- Aprendre les claus de la gestió per processos per transformar una unitat clínica 

2.2  Resultats esperats 

2.2.1 Competències específiques 
 

- Proporcionar una formació integral en el camp de la gestió clínica pel que fa als tipus 

d'organitzacions, la planificació estratègica, el control i gestió dels processos clínics, 

l’efectivitat clínica, els resultats en salut i la seguretat del pacient, a més d’obtenir una visió 

general sobre gestió i sistemes sanitaris.  

- Adquirir coneixements i habilitats generals i específiques per tal de poder planificar i 

prioritzar adequadament les intervencions d’acord amb les necessitats de les persones tot 

afavorint la millora de l’efectivitat clínica i la percepció que les persones en tenen d’ella. 



 

   
  

- Aprendre les bases per a la creació d’una unitat de gestió clínica a partir de la seva pròpia 

unitat. 

- Aprofundir en les habilitats comunicatives. Analitzar les diferents eines i estratègies per 

millorar la relació i la informació entre els diferents actors de les institucions de la salut. 

- Millorar la competència (coneixements, habilitats i actituds) de lideratge i gestió de 

projectes assistencials i grups de professionals i aprendre els fonaments del “design thinking”. 

- Analitzar situacions pràctiques amb dilemes sobre la gestió clínica i aprendre a elaborar 

“decision aids”. 

- Desenvolupar l’esperit crític necessari per a l’anàlisi i la comprensió de les fonts “right care”. 

 
2.2.2 Competències transversals 

 
- Capacitat d'anàlisi i de síntesi: comprendre les regles de joc del sistema sanitari i com afecten 

a la seva unitat. 
- Habilitat per al tracte interpersonal: aprendre les bases de l’entrevista motivacional i de les 

decisions compartides. 
- Capacitat per comprendre l'organització d'una empresa: aprendre les habilitats bàsiques per 

generar cadenes de valor a partir de les trajectòries clíniques. 
- Capacitat per aplicar coneixements a la pràctica: aprendre a generar dinàmiques per 

millorar l’experiència del pacient. 
- Capacitat per aplicar coneixements a la pràctica: aprendre les bases per gestionar persones 

i recursos. 
 
2.2.3 Sortides professionals 
Accedir a places de responsable d’unitats, seccions o serveis en el marc de la pròpia especialitat. 

 

3. Admissió 

3.1 A qui s’adreça 

Dirigit a professionals de la clínica motivats per augmentar el seus coneixements en gestió clínica 
avançada i millorar tant el valor de les seves pràctiques com la manera d’organitzar les seves unitats. 
 

3.2 Requisits per l’accés, admissió als ensenyaments i criteris de selecció dels 

estudiants 

 
Per accedir a aquesta formació és indispensable ser llicenciat, diplomat o graduat en disciplines de 
l’àmbit de les ciències de la salut. 
 
Els criteris de priorització es basaran en les oportunitats que l’alumne tingui, en el moment de la 
inscripció, per dirigir una unitat clínica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
  

4. Pla d’Estudis 

Programa 

 

 

 

Metodologia de formació 

Sessions virtuals. La metodologia serà la de la classe convencional (master class) per a les sessions 

1, 2 i 4, i de grups de treball tutoritzats amb presentació final del material elaborat per a la sessió 

3. 

E-learning. La plataforma moodle oferirà, per a cadascun dels dos mòduls, una vídeo de presentació 

del Director del curs on explica la importància dels continguts i el relat del mòdul, lectures 

imprescindibles, lectures recomanades, exemples i exercici, i finalment un llibre escrit i visual sobre 

idees per retenir. El treball requerit per a l’alumne serà resoldre els exercicis i superar el qüestionari 

on haurà hagut de demostrar que ha comprès les lectures imprescindibles. 

 
4.1 Avaluació dels estudiants 
 
L’avaluació tindrà tres aspectes: 

a. Acreditació per assistència a un mínim del 75% de les sessions. El seguiment es farà 

mitjançant el control electrònic d’entrada a les sales. 

b. Superació dels qüestionaris dels dos mòduls d’e-learning, cadascun dels quals consta de 20 

preguntes tipus test, amb valoració d’un punt per resposta encertada i 0,33 punts negatius 

per resposta fallada. L’alumne requereix 16 punts per superar el qüestionari (equivalent a 

17 respostes encertades).  

c. Avaluació del treball escrit que sorgirà de l’exercici de la sessió presencial 3. 

 

Avaluació global a partir dels resultats ponderats obtinguts a: a), b) i c), a raó d’un terç cadascun. 

 
4.2 Requeriments per obtenir la titulació  

- Acreditació per assistència a un mínim del 75% de les sessions. 

Assignatura 

Nom  

Docent 

 

Primer cognom 

docent 

Segon cognom 

docent 
Hores 

Concepte 

(tutor, professor...) 

Presentació i dinàmica del curs  Jordi Varela Pedragosa 
1 

 

Director del 

curs 

Introducció al Sistema Sanitari i 

reformes pendents  
Manel Del Castillo Rey 1,5  Professor 

Instruments bàsics de la gestió clínica Jordi Varela Pedragosa 2,5 
Director del 

curs 

Les bases de la gestió clínica moderna Jordi Varela Pedragosa 10  
En qualitat de 

tutor 

L’univers del pacient Jordi  Varela Pedragosa 10  
En qualitat de 

tutor 

Avaluació qüestionaris, exercicis, fòrum i 

correcció exercici final 
Jordi  Varela Pedragosa 10  

En qualitat de 

tutor 

Taller de maneig de les fonts “right-

care”. Elaboració d’una cadena de valor 

clínica 

Jordi Varela Pedragosa 2,5 
Director del 

curs 

Gestionar el canvi de les organitzacions  Ramon  Cunillera Grañó 2,5 Professor 



 

   
  

- Obtenir un resultat final superior a 6,0. 

 

5. Dades organitzatives  

  
5.1 Calendari  

 

Dades inscripció: a partir del 24/02/2022 

Més informació:  

http://interacsalut.cat/index.php?idp=13&page=detallactivitat_13&lang=ca&id=22795&e=100&t=

F 

5.2 Lloc i requeriments / Recursos materials i Serveis 

Sales de conferències de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears 
La plataforma d’ensenyament virtual serà: Care Knowledge Center,   
  
5.3 Import  

 
570€ 

 
Barcelona, febrer 2022

http://interacsalut.cat/index.php?idp=13&page=detallactivitat_13&lang=ca&id=22795&e=100&t=F
http://interacsalut.cat/index.php?idp=13&page=detallactivitat_13&lang=ca&id=22795&e=100&t=F
http://careknow.com/


 

   
 

 


