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Impulsa formació per les aproximadament 150 entitats associades i als gairebé 55.000 
professionals que treballen en: hospitals d’aguts; centres sociosanitaris; entitats que 
presten serveis de salut mental, en règim comunitari i/o internament; residències; 

centres de dia; centres d’atenció primària; entitats que presten serveis diversos 
d’atenció a la dependència (ajuda domiciliària, teleassistència, tuteles,) ; centres 

d’anàlisis clíniques i de diagnòstic per la imatge; centres de rehabilitació i clíniques
privades. 

És l’associació empresarial d’entitats
sanitàries i socials més antiga de tot el 
territori català. 

És una associació d’ens locals i entitats
proveïdores de serveis de salut i d’atenció social, 
que promouen l'atenció a les persones des de 
xarxes de responsabilitat pública, de proximitat, 
de qualitat i sostenibles.



� Alumne com eix central del procés formatiu

� Metodologia participativa i d’aprendre fent (molt
pràctica a partir de casos, simulacions, visites, 
dinàmiques, etc)

� Format semipresencial

� Estimació d’uns 3-4 mesos de realització

� Tutoritzat de manera continuada al llarg del programa  
formatiu, en aula presencial i mitjançant un entorn
virtual

� Amb un sistema d’avalució integral: autoavaluació
online, exàmens presencials, i projecte final

Característiques del programa:
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Accés a l’aula virtual:



Organització per mòduls:

Mateixa estructura:
-Continguts / materials didàctics
-Activitats (foro-debat, 
qüestionaris per tema, …)
-Foro de consultes 



Materials didàctics de l’ISPC:



Tallers presencials

Es faciliten els continguts i 
materials didàctics dels diferents
tallers presencials:

Powerpoints, dossiers, vídeos de 
presentacions i activitats
presencials, lectures
complementàries, etc.



Gravacions i vídeos:



Discussió i debats virtuals x bloc



Qüestionaris online per tema:



Foro de consultes i dubtes per mòdul:



Projecte d’aplicació pràctic
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