L’ús del feedback en la docència
Justificació
En el context de la formació sanitària especialitzada els seus actors requereixen d’unes competències específiques àmplies per assumir les tasques
relatives com a tutors de professionals sanitaris en formació.
Aquesta activitat presenta coneixements, eines i habilitats per adquirir seguretat en la tècnica del feedback en el transcurs de l’acció tutorial.
Objectius
• Reflexionar sobre la importància de les habilitats comunicatives en l’acció tutorial.
• Identificar les fases en una sessió de feedback, ja sigui individual o grupal.
• Practicar habilitats comunicatives útils per a l’assessorament orientat a l’aprenent.
Persones destinatàries
Professionals sanitaris que desenvolupin tasques de tutoria de residents, col·laboradors docents o cap d’estudi, o que les hagin d’exercir a curt termini.
Continguts
• Definició, funcions i tipologies.
• Característiques d’un feedback efectiu.
• Fases d’una sessió de feedback: preparació, execució i avaluació.
• Sessions en grup gran, grup petit i individuals: característiques i particularitats.
• Avaluació de la sessió, dabriefing.
Metodologia
Actualització juny de 2021
Si les mesures de protecció i prevenció adoptades per les autoritats sanitàries i el Procicat en relació a la COVID19 ho permeten aquesta activitat
s’oferirà en modalitat presencial, degut al disseny del curs es el més convenient. S’avalua l’aprenentatge dels participants.
Es proporciona als participants material i bibliografia per al seguiment de l’activitat i assolir els objectius plantejats.
Professorat
Josep Maria Bosch i Fontcuberta. Metge del EAP Encants (ICS).
Professor Associat del Departament de Medicina de la UAB. Membre del Grupo/Programa Comunicación y Salud de la semFYC
Places
Màxim 20
Hores lectives
5
Matrícula
40,50 €
Recepció de sol·licituds fins el 6 d’octubre de 2021
Si esteu interessats en aquesta activitat contacteu amb el vostre cap d’estudis i confirmeu la realització uns dies abans de l’inici.
Certificació
A les persones que assisteixin al curs, superin l’avaluació de l’aprenentatge proposada i compleixin amb els requisits de matriculació se’ls emetrà un
certificat de participació i aprofitament.
Dates i horari
Dia 21 d’octubre de 2021 de 9.30 a 14.30 hores.
Lloc de realització
Edifici Salvany. Roc Boronat, 81-95, 1a planta. 08005 Barcelona.
Informació
Núria Carrillo Simón
afse.salut@gencat.cat
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Teresa Sánchez Cancio
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