Curs de formació: Dinamitzem
la tutorització mitjançant la simulació
Presentació
Els professionals d’infermeria que tutoritzen als estudiants de grau
durant la seva pràctica clínica, en múltiples ocasions, es troben en
situacions difícils de gestionar (Nebot-Bergua, 2017).

Què puc fer?

La simulació, com a metodologia docent, ens permet recrear escenaris reals, per tant, brinda l’oportunitat d’entrenar la gestió de
conflictes que es poden generar entre docents, estudiants i/o personal d’infermeria assistencial i, posteriorment, reflexionar sobre les
accions que s’han portat a terme.

Objectius
• Compartir experiències viscudes i maneres de resoldre situacions concretes entre els tutors/infermers de pràctica clínica.
• Motivar al tutor/infermer de pràctiques a acompanyar als estudiants durant les seves estàncies clíniques.
• Crear equip entre els tutors/infermers dels diferents centres.

Programa
• Modalitat presencial.
• Número mínim de participants: 12; màxim: 20.
• El curs serà 100% pràctic.

Continguts
• Gestió de conflictes entre docents, estudiants i/o infermeres
assistencials.
• Reflexionar sobre la tutorització d’estudiants d’infermeria en
la pràctica clínica.
• Resoldre problemes de la tutorització de la pràctica clínica
entre tots els membres que hi participen.

Carla Bascompta, 2014

Agenda del curs
Horari torn Matí

Continguts

09:00 - 09:15 h

Benvinguda

09:15 - 09:45 h

Prebriefing

09:45 - 10:30 h

Cas 1

10:30 - 11:00 h

Biodescans

11:00 - 11:45 h

Cas 2

11:45 - 12:30 h

Cas 3

12:30 - 13:15 h

Cas 4

13:15 - 14:00 h

Tancament del curs
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Calendari propers cursos
Dates de propers cursos

Horari

9 gener 2019

09:00 - 14:00 h

5 juny 2019

09:00 - 14:00 h

Acreditació
Participants

Campus Docent Sant Joan de Déu.

El programa està dissenyat per a infermers docents de pràctiques
del Grau d’infermeria que vulguin o sentin la necessitat d’entrenar
i reflexionar sobre la gestió de conflictes per tal de millorar la seva
tasca de tutors.

Director/a
Nuria 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).

Punts claus
• 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 expedit pel Campus Docent Sant Joan
de Déu.

Cost i pagament
Curs gratuït de contraprestació per a infermers col·laboradors
d’aprenentatge clínic.

Facilitador/a

Per a més informació

Dolors Miguel Ruiz
Professora Titular Campus Docent Sant Joan de Déu (adscrit a la
Universitat de Barcelona). Coordinadora de les Estades Clíniques
III. Membre de la comissió d’aprenentatge clínic del Campus.
Adrià Almazor Sirvent
Professor Titular Campus Docent Sant Joan de Déu (adscrit a la
Universitat de Barcelona). Coordinador de les Estades Clíniques III.
Membre de la comissió d’aprenentatge clínic del Campus.

Nuria Grané Mascarell
Directora del Curs
ngrane@santjoandedeu.edu.es
Per a inscripcions
Nuria Bermudo Hernández
Tel. 93 280 09 49 · Ext. 24517
nbermudo@santjoandedeu.edu.es

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

