INFORMACIÓ I MATRÍCULA:
Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia
anterior a l’inici del curs

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Patrocina:

Presencial:
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71
Per telèfon: 973 70 33 90
Per correu electrònic: estiu@estiu.udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a
http://estiu.udl.cat

C

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida
Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat
http://estiu.udl.cat

M

Y

CM

Igualada

MY

Del 28 al 30 de juny de 2016
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Salut i Alimentació

LA SIMULACIÓ COM A
EINA FORMATIVA AL GRAU
UNIVERSITARI.
FORMACIÓ DE FORMADORS

PROGRAMA
Dimarts 28

Enric Macarulla
09.00-09.30 h Presentació del curs. El projecte 4DHealth
09.30-10.30 h Implicació de la simulació en els aspectes formatius
dels professionals de la salut
Glòria Tort
11.00-12.00 h Metodologia de l’ús dels escenaris de simulació en la
formació del grau universitari

28 de juny
Igualada
Els objectius d’aquest curs són que l’alumne sigui capaç de conèixer
els conceptes bàsics de la simulació com a eina formativa en l’àmbit
de la salut, identificar la relació entre la simulació i les competències/
objectius d’un pla formatiu, conèixer les principals etapes d’una
simulació com a eina formativa, conèixer els conceptes bàsics de
la integració de la simulació dins d’un pla formatiu i discriminar
les diferents variables dins d’un escenari de simulació com a eina
d’aprenentatge.
L’avaluació del curs consistirà en l’assistència a la jornada, una
avaluació inicial i final dels conceptes desenvolupats durant el curs
(qüestionaris online), un qüestionari de satisfacció i una valoració
del feedback individual i grupal de la part pràctica desenvolupada
durant el curs (enregistrament audiovisual).
Curs adreçat a formadors dels graus d’Infermeria, Fisioteràpia,
Nutrició i Medicina.
Llengües
d’impartició

Català i castellà

Coordinació
Equip docent

Enric Macarulla Sanz (director del centre 4DHealth-UdL)
Franc Espinar Lacueva (product manager-Centre 4DHealth),
Enric Macarulla Sanz (Centre 4DHealth) i Glòria Tort Nasarre
(UdL)

Equip
professional
del 4DHealth

Stella Brugués (infermera), Joan Anton González (infermer),
Tijana Postic (infermera), Mireia San José (infermera), Lourdes Saumell (infermera) i Josep M. Soto (metge)

Durada

10 hores lectives

Espai
Preu
Places

Centre 4DHealth. Innovation for Patient Safety (Igualada)
40,00 € PAS i PDI UdL / 120,00 € la resta
20

Franc Espinar
12.00-13.30 h Creació i desenvolupament d’una experiència clínica
simulada (SCE) al 4DHealth:
- Descripció de competències i objectius
- Definició del cas simulat
- Desenvolupament de l’escenari de simulació
- Debriefing
Franc Espinar, Tijana Postic, Stella Brugués, Lourdes
Saumell, Mireia San José i Joan Anton González
13.30-14.00 h Aplicació de la metodologia de simulació com a eina
formativa (I)
- Descripció dels casos pràctics que guiaran la 		
sessió
- Distribució en grups. Treball en Role Playing
a) Definició de competències i objectius
Franc Espinar, Tijana Postic, Stella Brugués, Lourdes
Saumell, Mireia San José i Joan Anton González
15.15-19.00 h Aplicació de la metodologia de simulació com a eina
formativa (II)
- Descripció dels casos pràctics que guiaran la 		
sessió
- Distribució en grups. Treball en Role Playing
b) Briefing del cas (presència d’àudio i vídeo)
c) Simulació del cas/Treball a l’aula (presència 		
d’àudio i vídeo)
d) Debriefing del cas (presència d’àudio i vídeo)
Enric Macarulla, Glòria Tort i Franc Espinar
19.00-19.20 h Conclusions

INFORMACIÓ
El curs tindrà lloc a
Centre 4DHealth. Innovation for Patient Safety
Passeig Verdaguer 130
08700 Igualada
Tel. 93 131 63 60 // 676 347 931
info@4dhealth.com

