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Els professionals d’Acuidad acumulem més de 20 anys d’experiència en consultoria,

formació i gestió de projectes en l’àmbit sanitari i sociosanitari. Fruit d’aquesta experiència,
hem desenvolupat una metodologia innovadora pròpia que fa servir les millors eines existents
en matèria de formació i garanteix l’aplicabilitat de l’aprenentatge a l’entorn laboral.

La nostra empresa està constituïda en quatre àrees bàsiques:
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Consultoria científica

Àrea que dona suport a la recerca i innovació dins 
les organitzacions

Consultoria de gestió

Àrea que inclou des de planificació de projectes, 
comunicació i implantació

Formació

Àrea  centrada en els àmbits de coneixement:
 Suport a la recerca i innovació
 Coaching de comunicació
 Gestió
 Experiència de pacient

Projectes

Desenvolupament de projectes específics en :
 Experiència de pacient
 Suport a Assajos clínics
 Gestió del canvi

Qui Som?



Mètode Acuidad
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Fem formació a mida, personalitzant la mateixa a les característiques i 
necessitats pròpies dels participants i de la Institució.

Treball en equip 
Entrenem en les millors eines de comunicació 
per desenvolupar un nivell d’empatia òptim 

que garanteixi els resultats.

Aprenen un mètode que podran aplicar al 
llarg de la seva vida professional amb facilitat.

Opció d’acompanyament els primers mesos per un especialista

Desenvolupen un pla d’acció òptim, detallat, 
realista i eficaç que garanteixi l’efectivitat dels 

resultats i la seva aplicabilitat.

Generem espais d’aprenentatge dinàmics i 
propers que motiven i incentiven la creativitat 

i la innovació.  

Ensenyem a generar idees i alinear-les amb la 
realitat de les necessitats dels usuaris amb 

mètodes específics.

Generació d’idees

Espai d’aprenentatge

Acompanyament

Consolidació

Presa de decisions

Alineació

Entrenem com prendre la millor decisió 
d’entre les alternatives proposades. La millor 

solució possible a la seva necessitat.

Motivem als equips a buscar plans de viabilitat 
efectius per tal d’alinear les seves necessitats 

amb les possibilitats de les institucions.



Pla de treball

Totes les formacions presenten el següent pla de treball:

 Formació teòrica/pràctica. 

 Classes presencials en instal·lacions de l’Hospital.

 Formació lúdica i participativa, amb creació de dinàmiques de grup.

 Horari per definir.

 Enquesta de satisfacció dels cursos.

 Presentació d’informe final.

L’experiència dels nostres professionals, actualitzada gràcies als projectes de consultoria que 
desenvolupen, ens permet adaptar les formacions a les necessitats reals dels nostres clients.

Els programes formatius els dissenyem en base a les necessitats de cada centre, detectades 
en els contactes realitzats amb els diferents responsables. En ells incorporem les càpsules 
d’interès, adaptades en continguts i durada a les necessitats i recursos disponibles i en 
funció dels diferents perfils i estaments dels participants.

Si esteu interessats en algunes de les formacions, podeu sol·licitar pressupost orientatiu on 
s’incorporarà la fitxa amb els continguts complerts. Igualment, si detecteu alguna necessitat 
formativa no inclosa en el document, no dubteu en consultar-nos.
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Formació en Recerca Científica. Desenvolupament, Difusió i 

Presentació de resultats
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Formació en Gestió i Comunicació
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Formació en Recerca Científica

Idea i formulació de la 
pregunta clínica. 

Suport metodològic

Recerca 
Documentació

Gestió i anàlisi de 
dades (suport 

estadístic)
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Presentació de 
resultats 

(habilitats 
comunicatives)

Publicacions
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Formació en Recerca Científica (píndoles formatives)

* paquet estadístic SPSS o altre tipus Open Source com Epidat o similar

• Optimitzar la posada en marxa d’estudis promoguts pels investigadors (Work Flow d’Estudis Clínics). 
(4h).

• Què és i com es procedeix en un assaig clínic. (10h).
• Bones Pràctiques Clíniques (BPC) (12 o 16h).
• Disseny d'estudis. El protocol. Equator Network. (4h).
• Taller pràctic de documentació i tramitació d’estudis de recerca clínica. (8h).

Fase inicial d’un estudi de recerca: Disseny, registre i CEIC 

• Estratègia de cerca Bibliogràfica en Salut i gestors de referència (4h Taller pràctic amb ordinador)
• Com fer una lectura crítica. (4h Taller pràctic)
• Càlcul de la Mostra en Ciències de la Salut: importància de la N (4h Taller pràctic amb ordinador)

Fase de desenvolupament d'un estudi: la informació 

• Introducció a l’anàlisi estadístic. (16h pràctiques amb paquet estadístic)*
• Estadística avançada en Salut. (16h pràctiques amb paquet estadístic)*
• Introducció a la recerca qualitativa en Salut: mètodes i tècniques  (8h taller pràctic)

Fase de desenvolupament d'un estudi: anàlisis de les dades 
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Formació en Recerca Científica (píndoles formatives)

• Com augmentar les possibilitats de publicació amb la Redacció científica:
• Medical article wrtitting workshop. INTRODUCCIÓ (anglès). (4h Taller pràctic)
• Medical article wrtitting workshop. AVANÇAT (anglès). (8h Taller pràctic)

• Elaboració i acceptació d'abstracts de congressos. (4h Taller pràctic).
• Elaboració de pòsters per a congressos. Imatge corporativa i circuit intern. (4h Taller pràctic)
• Elaboració de publicacions científiques en revistes amb índex d'impacte. (4h Taller pràctic)
• Com fer una bona selecció de la revista de publicació amb índex d'impacte. (4h Taller pràctic)
• Difusió de resultats d’investigació a les xarxes socials (creació de perfil, com conèixer stakeholders) (4h 

Taller pràctic)

Fase de Difusió de resultats 

• Habilitats comunicatives per reunions científics (defensa projectes, negociacions proveïdors). (4h Taller 
pràctic).

• Com presentar pòsters de congressos/comunicacions (millorar habilitats comunicatives). 
(espanyol/anglès) (4h Taller pràctic).

Fase de Presentació de resultats
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Programes

La Recerca en l’àmbit de la salut: Innovació i Gestió (4h).
Fases de desenvolupament d’un estudis en salut: Disseny (4h)
Fases de desenvolupament d'un estudi en salut: Recollida Informació I: Fase Documental (4h)
Fases de desenvolupament d’un estudi en salut: Recollida Informació II: Fase Experimental (4h)
Fases de desenvolupament d'un estudi en salut: Anàlisi i Resultats (4h)
Fases de desenvolupament d’un estudi en salut: Difusió de resultats (4h)

Itinerari: Introducció a la Metodologia de Recerca Clínica (24h)

Fases de desenvolupament d’un estudis en salut: Disseny (4h)
Fases de desenvolupament d'un estudi en salut: Recollida Informació (4h)
Fases de desenvolupament d'un estudi en salut: Anàlisi i Resultats (4h)
Fases de desenvolupament d’un estudi en salut: Difusió de resultats (4h)

Itinerari: Introducció a la Metodologia de Recerca Clínica (16h)



Formació en Recerca Científica. Desenvolupament, Difusió i 

Presentació de resultats
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Formació en Gestió i Comunicació



© ACUIDAD, SL . Todos los derechos reservados

Formació en Comunicació (píndoles formatives)

• Formació de formadors (4 mòduls independents. Total 40h)
• Formació per a Tutors de Residents (4 mòduls independents. Total 40h)

Eines per a formadors

• Com comunicar amb impacte (8h) 
• Comunicació de males noticies (4h)
• Introducció a la gestió de les emocions (8h)
• Counselling en comunicació per a professionals sanitaris (8h)
• Prevenció de les agressions verbals. Perfils i estratègies de comunicació (4h)
• Present with confidence. Experiential learning (4h)

Comunicació saludable

• Introducció a la gestió i prevenció de l'estrès (4h)
• Introducció a eines de comunicació. Assertivitat i empatia (4h)
• Comunicació interna. Bases i acords per evitar la saturació i millorar la transmissió  (4h)

Eines relacionals
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Formació en Gestió (píndoles formatives)

• Introducció a la innovació i la seva gestió  (8h Dinàmiques grup)
• Ampliació a àrees concretes (recerca, processos,...) 4h cada una

Innovació 

• Com elaborar un Patient Journey com indicador de millora i Bones Pràctiques (8h)
• Com definir propostes d’acció co-creades amb pacients . Metodologia Design thinking (20h)

• Taller pràctic amb pacients addicional (4h per taller. Recomanats 3)
• Taller sobre eines per a incorporar l’experiència de pacient. Concepte i bases d’utilització (4h cadascun)

• Mapa d’empatia
• Diari de pacient
• Grups focals
• Perfil de pacient
• ....

Experiència d’usuari. Mètode SEC (Salut com Experiència Compartida) *

* La metodologia SEC és pròpia d’ACUIDAD
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Formació en Gestió (píndoles formatives)

• Taller d’Introducció a la planificació i gestió de projectes. Des de la idea fins a la realitat  (8h)
• Gestió del canvi (8h)

Estratègia 

• Introducció a la gestió clínica (8h)
• Gestió per processos (8h)
• Anàlisis de viabilitat d’idea, de mercat, tècnica i econòmica (4h)
• Gestió del temps (4h)
• Gestió per competències (8h)

Gestió de recursos

• Negociació (12h)
• Tallers d’actualització semestral (4h)

• Eines per al lideratge efectiu, concepte i eines pràctiques (8h)

Eines relacionals
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• Gestió clínica

• Gestió del temps

• Com millorar la comunicació a través del counselling

• Aplicació de la consciència plena per a una millor autogestió

• Com gestionar converses conflictives (agressions verbals)

Càpsules de Comunicació relacional i Gestió per a RESIDENTS 

Àrees específiques

• Introducció a la prevenció de l’estrès i tractament del Burnout

• Eines per al lideratge efectiu

• Com crear una estratègia de comunicació i counselling

• Bases del Mentoring

Actualització per a TUTORS DE RESIDENTS
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Les nostres darreres activitats



CRISTINA BAEZA
Responsable d’Àrea de Formació i 
Estadística.

cristina.baeza@acuidad.com
616 180 492

Acuidad
Consultoría
www.acuidad-consultoria.com

Dades de Contacte:

CLARA GRAU
Responsable d’Àrea de Gestió i 
projectes

clara.grau@acuidad.com
600 453 005

Restem a la seva disposició per ampliar la informació continguda en qualsevol dels apartats i 
comentar qualsevol altre tema que considerin d’interès.

http://www.acuidad-consultoria.com/

