
CLINIC
Hospital Universitari

Pía de Formado 2018
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Equip i relacions interpersonals en sanitat 2018

Objectiu i descripció de les accions a desenvolupar:

• Donar ais professionals eines per a viure amb mes motivado i
plenitud, a través de l'entrenament de la seva intel-ligéncia
emocional.

• Donar eines per a prevenir ¡ combatre l'estrés.
• Prendre consciéncia del significat de treballar dins un grup, i de

les peculiaritats de treballar en equip dins ('hospital clínic.
• Entrenar la comunicado interpersonal empalica i assertiva.
• Conéixer les estratégies necessáries per a una bona gestió deis

conflictes interpersonals.

Programa

• Fases en l'evolució deis grups: Análisi del grup de l'aula.
• Els equips de treball del clínic: Especificitats i dificultats.
• Funcionament i comunicació interna deis equips de treball
• Auto motivació i gestió del canvi: Eines per a una vida felic.
• El nostre món interior: Autoconsciéncia - Autocontrol - Automotivació - Autoconfianca ...
• Eines per a prevenir i combatre l'estrés: Aspectes fisiológics - Aspectes psicológics.
• La comunicació conscient i les seves barreres: Veu - Llenguatge- Silencis - Escolta activa
• Com adaptar-nos a cada tipus d'interlocutor en funció del seu estil de conducta DISC.
• L'empatia com a base per a unes relacions interpersonals satisfactóries.
• La comunicació assertiva i la crítica constructiva.
• Estratégies per a la gestió i l'abordatge deis conflictes interpersonals: Casos práctics

CoHectius destinataris i nombre de participants:
Personal administratiu

Calendan:
1aedició: 5, 9, 11 d'Abril
2a edició: 15, 19, 23 octubre 2018

N° d'hores / horari:
12hores/8:30ha12:30h

Pressupost:
1734€ total

Professorat
Gemma Prats Psicóloga formadora i coach

Mitjans pedagógics:
Suport teóric de conceptes amb exercicis práctics, vivencials i lúdics, connectant permanentment ais
assistents amb la serva realitat.
Análisi de situacions reals plantejades pels assistents.

Lioc previst de realització (Sessions):
Aula Formació C/ Provenga 156 Hospital Clínic


