Curs d’estils comunicatius per a docents

Presentació
Segons una enquesta que va publicar l’any 2014 l’empresa Trabajo.com sobre l’impacte dels
docents en els estudiants, revela que per un 21% dels estudiants els seus professors de la universitat
van ser importants i que aquesta influència es va deure pels valors inculcats pels docents i als coneixements adquirits amb ells. Per tant, és necessari donar valor a la comunicació que s’estableix entre docents
i estudiants.
Cada individu té una personalitat única i irrepetible. Però el model Bridge d’estils relacionals (Ramón-Cortés, F. Galofré, A,
2015) identifica quatre estils relacionals bàsics en la què tots els individus es poden emmarcar. Aquests quatre estils, impliquen
quatre formes molt diferents de comunicar-se i relacionar-se amb els altres. Adaptar la nostra comunicació a l’estil de la persona a
la que ens dirigim fa que ens puguem entendre millor. Per tal d’aconseguir una relació positiva entre diferents estils, cal construir ponts
de comprensió i adaptació, només d’aquesta manera podrem vèncer alguns conflictes.

Objectius
• Conèixer i identificar l’estil comunicatiu propi, basat en el model Bridge d’estils relacionals.
• Entrenar com adaptar la nostra comunicació a l’estil de la
persona a la que ens dirigim, en diferents situacions entre
docents i estudiants.
• Compartir vivències i experiències com a professors d’habilitats clíniques.

Programa
• Modalitat presencial.
• Número mínim de participants: 15; màxim: 25.
• El curs serà 100% pràctic.

Continguts
• Conèixer el Model Bridge d’estils relacionals.
• Conèixer i entrenar com comunicar-se amb cada estil relacional.
• Aplicar el Model Bridge en diferents situacions de la pràctica
com a docents d’habilitats clíniques.
• Analitzar i reflexionar sobre la resolució de conflictes entre
docents i estudiants, segons els diferents estils relacionals.

Agenda del curs
Horari Torn matí

Continguts

09:00 - 09:15 h

Benvinguda

09:15 - 13:00 h

El model Bridge d’estils relacionals

13:00 - 14:30 h

Dinar

14:30 - 15:00 h

Prebriefing

15:00 - 15:45 h

Cas 1

15:45 - 16:30 h

Cas 2

Dates de propers cursos

Horari

16:30 - 17:00 h

Tancament del curs

14 juny 2018

09:00 - 17:00 h

Calendari propers cursos

Curs d’estils comunicatius per a docents

Participants
El programa està dissenyat per a docents (professors col·laboradors en Habilitats clíniques i/o Teorico-pràctiques tant de grau com
de cicles) que vulguin o sentin la necessitat d’analitzar els diferents
estils comunicatius, segons el model Bridge per tal de millorar la
comunicació amb els estudiants.

Director/a
Esther Insa
Coordinadora Centre Simulació Sant Agustí - Campus Docent
Sant Joan de Déu. Professora Titular Campus Docent Sant Joan
de Déu (adscrit a la Universitat de Barcelona). Instructora en simulació clínica por el Hospital Virtual Valdecilla Santander i també
acreditada pel Programa de Simulació del Boston Children’s Hospital – Harvard Medical School (BCHSP).

Facilitador/a
Ferran Ramón Cortes
Llicenciat en Ciències Empreserials i MBA per ESADE. Va treballar durant 19 anys en una multinacional de publicitat ocupant
diferents càrrecs, fins al gener de 2008, que després de 10 anys
de formació va decidir dedicar-se a la comunicació entre persones i fundar l’Institut de Comunicació 5 Fars. És professor col·laborador en diferents Universitats com ESADE, Universitat de
Barcelona, IDEC (UPF) entre d’altres. És autor de diferents llibres
“La Isla de los 5 Faros” (RBA 2005, Planeta 2012), “Cuaderno
de Bitácora” (RBA, 2006), Virus” (RBA 2007), “Conversaciones
con Max” (RBA 2007), “El Premio” (RBA, 2008), “Escuchar con
los ojos” (RBA, 2011), “Parlant la gent s’estima” (Ara Llibres,
2011), “La Química de las Relaciones” (Planeta, 2012 y Pòrtic
2012) y “Cuento de Invierno” (Comanegra, 2016) i també de la
secció “Comunicarse” de la revista “Mente Sana” des de la seva
creació.

Acreditació
Campus Docent Sant Joan de Déu.

Punts claus
• El Model Bridge, serà mostrat pels creadors d’aquest model.
• Les accions formatives, respecte la simulacions que es duran a terme, segueixen la metodologia del Institute for Medical Simulation (IMS), ja que aquest serà impartit por educadors acreditats per aquest organisme.
• Rebràs un diploma acreditat per la SESSEP i expedit pel
Campus Docent Sant Joan de Déu.

Cost i pagament
Curs gratuït de contraprestació per a professors col·laboradors
d’habilitats clíniques i simulació.
Per a més informació
Esther Insa
Directora del Curs
simcenter@santjoandedeu.edu.es
Per a inscripcions (abans de 31 de maig)
Cassy Valenzuela
Tel. 93 280 09 49 · Ext. 24504
cvalenzuela@santjoandedeu.edu.es

Mariona Farrés Tarafa
Professora Titular Campus Docent Sant Joan de Déu (adscrit a
la Universitat de Barcelona). Especialista en Pediatria. Instructora
en simulació clínica por el Hospital Virtual Valdecilla Santander i
també acreditada pel Programa de Simulació del Boston Children’s
Hospital – Harvard Medical School (BCHSP). Vocal del Grupo de
Treball del Grau en Infermeria de la SESSEP. Membre del Grup
d’Investigació emergent GRISimula.
Núria Grané Mascarell
Infermera de la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital Mutua
de Terrassa. Professora col·laboradora del Campus Docent Sant
Joan de Déu. Instructora en simulació clínica pel Programa de Simulació del Boston Children’s Hospital – Harvard Medical School
(BCHSP).

Matrícula
i lloc de realització
Adreça
Centre de Simulació Sant Agustí
Parc Sanitari Sant Joan de Déu Sant Boi de Llobregat
C/ Antoni Pujadas, 42
Edifici Sant Agustí - 2º planta

