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PRACTICUM
En gestió sanitària

S’adreça a
Estudiants de màsters i 
postgraus en gestió sanitària 
que vulguin complementar 
la formació acadèmica amb 
una experiència pràctica en 
un centre sanitari.

T’interessa
Reforça la formació acadèmica en gestió sanitària amb un 
programa de pràctiques en centres referents de la xarxa 
sanitària de Catalunya. 

Coneixements i pràctiques basades en l’experiència per fer 
créixer les habilitats a l’hora de dirigir les transformacions de les 
organitzacions amb l’objectiu d’assolir resultats d’excel·lència i 
sostenibles per atendre millor a les persones.

Programa avalat amb l’experiència de La Unió Catalana 
d’Hospitals (La Unió), que en el 1986 va posar en marxa el primer 
programa GIR de pràctiques en gestió sanitària en el qual hi van 
participar gestors referents del sector, i que durant més de 25 
anys, ha ofert programes de formació directiva (DEF) promovent  
el coneixement  i les bones pràctiques entre els més de 460 
centres que aglutinen les més de 110 entitats sanitàries i socials 
associades a La Unió. 

Inspirat en el projecte + FUTUR de La Unió, que identifica els 
principals reptes en la direcció i la gestió de les organitzacions 
sanitàries, amb l’objectiu d’actuar ara per avançar-se.

Professionals en actiu 
interessats en la gestió 
sanitària com ara directius, 
comandaments intermedis, 
gestors de programes o àrees, 
o professionals assistencials.
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Què t’aporta
Experiència pràctica per complementar la formació 
acadèmica en competències directives.

Participaràs en les activitats del dia a dia i conviuràs 
amb els equips directius dels centres sanitaris.

Focus en els principals àmbits de transformació que 
afectaran la provisió i l’organització dels serveis sanitaris i 
socials en un futur immediat.

Millora de les competències pràctiques en gestió 
sanitària a través d’activitats pràctiques en un centre 
referent del sistema sanitari català.

Format adaptat a la teva disponibilitat.

Pràctiques reglades i avaluades.

Tutor personal que et donarà orientació i suport en tot 
moment.

Programa acreditat per la Societat Catalana de Gestió 
Sanitària de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques.

Certificat del PRACTICUM en gestió sanitària avalat per 
La Fundació Unió.

Oportunitat de conèixer i donar-te a conèixer entre els 
directius sanitaris i socials.

Formació continuada a través de les conferències/
seminaris/tallers organitzades pel Fòrum Alumni del 
Practicum en Gestió Sanitària de La Fundació Unió
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Assistencial
inpatient

Sistema de salut

Assistencial 
outpatient i 
comunitària

Qualitat

Suport a la gestió 
i projectes

Econòmico - 
financera

Serveis generals Sistemes 
d’informació

Persones

Comunicació Gerència

El Pràcticum s’estructura en 12 àrees competencials:

Docència, 
Recerca i 
Innovació

Programa
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Format
El PRACTICUM La Unió, compta amb dues modalitats.

Una vegada finalitzat el PRACTICUM, hi haurà l’opció de realitzar 
un Mòdul d’intensificació, d’un mes addicional, en una de les 
àrees competencials d’interès per part de l’alumne.

MODALITAT INTENSIVA MODALITAT DISCONTÍNUA

3 mesos (360h) 12 mesos (360h)

6 hores al dia
5 dies per setmana

6 hores al dia
1 setmana per mes

MÒDUL D’INTENSIFICACIÓ

6 hores al dia
5 dies per setmana

1 mes addicional
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Requeriments
Estar en possessió d’un Grau o Llicenciatura.

Tenir nacionalitat espanyola o permís de residència vigent 
durant tota la durada del PRACTICUM.

Valoració favorable de l’entrevista d’inclusió per part de la 
Coordinació del PRACTICUM.

Assistència mínima del 80%.

Realització del 60% de les activitats previstes 

Avaluació favorable del tutor

Requisits de 
certificació

Calendari
Preinscripció a partir del 7 d’octubre de 2020.

Inici del PRACTICUM 18 de gener de 2021. 

Les dues modalitats són d’incorporació personalitzada al 
llarg de l’any exceptuant el període d’estiu.
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Procés d’inscripció

1. Cal fer la preinscripció online a través de www.uch.cat 

2. Entrevista presencial o telefònica amb el coordinador del 
PRACTICUM per valorar el perfil i expectatives de cada 
alumne.

3. *Protocol d’admisió: qüestionari personal sensible COVID-19

4. Alta de l’alumne a la plataforma del PRACTICUM

Preu de la matrícula
Ambdues modalitats, intensiva i discontínua, tenen el mateix preu.

4.250€

3.825€

(*) Preu reduït pels alumnes dels centres associats a La Unió.

PRACTICUM

“Full price”

Preu reduït (*)

1.417€

1.275€

Mòdul d’intensificació

“Full price”

Preu reduït (*)

1. Preinscripció 2. Valoració i 
matching

4. Inclusió: 
matriculació

3. Protocol 
d’admisió

https://www.uch.cat/altres/practicum.html
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Els centres de pràctiques del PRACTICUM en aquesta 1a edició 
són:

Centres de pràctiques 
on es desenvolupa el 
programa

• Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
• Hospital Clínic de Barcelona.
• Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues.
• Hospital Mútua Terrassa.
• Hospital de Manresa – Althaia. Xarxa Sanitària de Manresa
• Unió Catalana d’Hospitals (Sistema de Salut)

• Durant el procés de preinscripció es fa una autoenquesta 
als candidats per tal detectar les possibilitats de risc abans 
que la persona s'incorpori als centres assistencials on farà les 
seves pràctiques.

• Els centres de pràctiques són centres sanitaris reconeguts 
que apliquen protocols de protecció COVID per a tot el 
seu personal. El mateix protocol de seguretat s'aplicarà als 
alumnes de Practicum.

El programa PRACTICUM segueix les 
mesures de seguretat per a la prevenció 
de la infecció pel coronavirus SARS-coV-2. 

COVID-19 
segur
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Programa promogut per la Fundació Unió i acreditat per la 
Societat Catalana de Gestió Sanitària

Membres del Grup 
Promotor

6 centres

• Màster gestió hospitalària i 
de serveis sanitaris

• Màster en Direcció de 
Institucions Sanitàries

• Executive Màster en Direcció 
d’Organitzacions Sanitàries 

3 màsters acadèmics 

Membres del grup promotor:
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Direcció docent del PRACTICUM

Àngels Martos

Llicenciada en Medicina, UB.

Doctora en Medicina UB.

Especialista en Medicina 
Interna, Hospital de Bellvitge.

Màster en Direcció d’Institucions 
Sanitàries, UAB.

Certificació en Coaching, 
Instituto Europeo de Coaching.

Ha estat metge assistencial, 
cap de servei, directora 
mèdica, directora assistencial 
i directora d'estratègia 
assistencial en diversos hospitals 
públics i privats, responsable 
de formació de la Societat 
Catalana de Gestió Sanitària, 
vicedegana de la Facultat de 
Medicina i Ciències de la Salut 
de la Universitat Internacional 
de Catalunya i Directora de 
FaceUp 

Projectes: formació i coaching 
a directius, comandaments i 
professionals de la salut.

Més informació
Coordinació del PRACTICUM

Noelia Santiago

Llicenciada en Ciències 
Polítiques i de l’Administració, 
USC.

Màster universitari en Direcció 
i Gestió de Recursos Humans, 
CEF.

Màster en Gestió Pública, UPF - 
UAB - UB.

Programa en Direcció 
Estratègica de la Col·laboració 
Publicorivada, ESADE.

Experiècia professional lligada 
al sector de la salut i Tècnic de 
Relacions Laborals i Recursos 
Humans de la Unió Catalana 
d’Hospitals.

Publicacions: The Competency-
Based Management Model asa 
Springboard for Transformation 
in Health Care and Social Care 
Organizations, 2019. World 
Hospitals and Health Services.

Direcció docent del PRACTICUM  
Àngels Martos
angels.martos@faceup.cat
Tel. 670 481 852

Coordinació del PRACTICUM
Noelia Santiago
noeliasantiago@uch.cat
Tel. 93 552 92 04





Learning by doing

Fundació Unió
Unió Catalana d’Hospitals 
Carrer de València, 333 
08009 Barcelona
Tel. 93 209 36 99
www.uch.cat

Programa acreditat per:


