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Presentació

És un programa de la Universitat de
Barcelona-IL3, que es coordina amb el
Departament de Salut, el Departament de
Treball Afers Socials i Famílies i el PIAISS.
S’organitza conjuntament amb institucions i
proveïdors sanitàries i social:
- Institut Català de la Salut, Grup SAGESSA,
Associació Catalana d’Entitats Base
Associativa, Xarxa Sanitària i Social de Santa
Tecla, SSIBE, Mútua Terrassa, Departament
de Treball Afers Socials i Famílies
En les 24 edicions del programa, han estat i
estan col·laborant moltes institucions i
empreses del sector sanitari, docent,
empresarial i administracions de Catalunya.

Gestió Integral de serveis en Atenció Primària,
Socials i Hospitalaris
w Departament de Salut
w Departament de Treball Afers Socials i
Famílies
w CatSalut
w Institut Català de la Salut
w Associació Catalana de Recursos
Assistencials
w Mútua Terrassa
w Grup d’Assistència Sanitària Social
(Grup SAGESSA)
w La Unió, Associació d’entitats
Sanitàries i Socials
w Fundació Centres Assistencials i
d’Urgències
w Consorci Sanitari de Terrassa
w Suara
w Clece
w L’Onada
w Associació d’Infermeria de Catalunya
w Consorci de Salut i Social de Catalunya
w Consorci Sanitari Integral
w Corporació de Salut del Maresme i la
Selva
w Serveis de Salut Integrats Baix
Empordà (SSIBE)
w Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla
w Badalona Serveis Assistencials
w Associació Catalana d'Entitats de Base
Associativa (ACEBA)
w Fundació Biblioteca Josep Laporte
w Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària
w Institut de Prestacions d’Assistència
Mèdica al personal municipal
(PAMEM)
w EAP Vic Sud
w ESADECREAPOLIS

Màster GESAPH

Presentació
Col·laboració
Departament
de Salut
1995 - 2019
Col·laboració
Departament
Treball Afers
Socials i Famílies
2013 - 2019

Gestió Integral de serveis en Atenció Primària,
Socials i Hospitalaris

Des de pràcticament els inicis del programa al
1995, s'ha mantingut una estreta
col·laboració amb l'administració sanitària de
la Generalitat de Catalunya, a través de les
diferents Conselleries de Sanitat, Salut i amb
el Servei Català de la Salut, per a l'acreditació
i reconeixement del programa en el sector.
També per a l'organització conjunta
d'esdeveniments acadèmics oberts a tots els
professionals sanitaris en el marc acadèmic
del programa, la difusió de les polítiques
sanitàries, la presentació d’experiències
rellevants en el sistema i la participació de
Direccions i professionals de Salut en el
claustre del professorat del màster.
Des de el 2013 es va afegir iniciar una estreta
col·laboració amb el Departament de
Departament de Benestar Social i Família i
actual Departament de de Treball Afers
socials i Famílies, acreditant el programa i
participant directament en la docència, així
com en el desenvolupament de projectes
amb professionals dels centres propis

https://youtu.be/qU6N_2fpk9c?t=85
https://youtu.be/SkGeCRLr2Kk?t=205

Senyores i senyors,
Un any més, el Departament de Salut valora positivament la realització d’una
nova edició, la vuitena, del Màster de gestió d’equips i serveis sanitaris en
atenció primària i també la catorzena edició de la Diplomatura de postgrau de
gestió d’equips i serveis sanitaris en atenció primària. Amb aquesta formació de
postgrau es contribueix a millorar la qualitat tècnica i de gestió dels
professionals en el sector sanitari i, per extensió, es beneficia la salut de la
nostra ciutadania a través de la millora de l’eficiència en la gestió dels serveis
sanitaris de responsabilitat pública.
Actualment, el Departament de Salut està impulsant el disseny i posada en
marxa del Pla d’innovació de l’atenció primària i salut comunitària que ens
permetrà introduir canvis profunds en l’orientació i organització dels recursos i
activitats, no solament de l’actual atenció primària sinó del conjunt del sistema
sanitari de Catalunya. Aquest Pla neix amb l’ambició de generar un marc més
integrat del conjunt de serveis d’atenció sanitària en què els diversos grups de
professionals puguin desenvolupar de forma més satisfactòria, motivada i
eficient les seves actuacions.
Els dono la benvinguda a aquest Màster, que esdevé un marc d’intercanvi de
coneixements i experiències noves, i que contribueix al procés de fer de
l’atenció primària l’eix vertebrador del nostre sistema sanitari públic.

Marina Geli i Fabrega
Consellera de Salut
Generalitat de Catalunya

Màster GESAPH

Presentació
Col·laboració
Inter
institucional
2014 - 2019

Gestió Integral de serveis en Atenció Primària,
Socials i Hospitalaris

Al 2014 es signen acords de col·laboració amb
el Departament de Salut, Departament de
Treball Afers Socials i Famílies, Institut Català
de la Salut, i PIAISS – Forum ITESSS, per ser un
programa orientat estratègicament a ajudar
als professionals dels diferents sectors, en la
gestió integral de l’atenció a les persones,
generant projectes d'interès per a totes les
parts per a la implantació territorial

El Màster respon a quatre dels principals reptes del sistema sanitari i social públic de qualitat:

• l'envelliment de la població i l'increment de la prevalença de malalties cròniques, amb el conseqüent increment de
la demanda de serveis de salut i socials.

• la necessitat d'orientar els sistemes cap a les persones, amb una necessària participació del ciutadà.
• la necessitat de disposar de professionals preparats i motivats amb capacitat de transformació.
• la necessitat de donar serveis més efectius i integrats, de major qualitat i sostenibles.

Objectius i enfoc estratègic
Objectius:
1. Conèixer les noves polítiques sanitàries i de serveis socials, amb els nous
instruments i models integradors de l'assistència a les persones.
2. Adquirir els coneixements, les tècniques i les habilitats per a la gestió i direcció
d'equips multi disciplinaris de professionals, i recursos de l'organització.
3. Desenvolupar capacitats d'integració de serveis i coordinació assistencial entre
equips de treball.
4. Facilitar el desenvolupament de processos i projectes integrals territorials de
salut i social.
5. Adquirir habilitats en innovació i ús de les noves tecnologies, estratègies i eines
de gestió empresarial.
6. Contactar i debatre amb personalitats i directius rellevants del sistema de
serveis socials i sanitaris.
7. Disposar al final del màster d'un projecte aplicat per a la realitat d'un centre
assistencial o territori amb la col·laboració d'empreses-institucions.
8. Desenvolupar competències professionals , mitjançant un pla de millora
personal-professional amb servei de coaching.

Orientat a:
Atenció Integrada entre nivells/àmbits i PIAISS - ENAPISC
Projectes territorials
Gestió d’equips de professionals i processos
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Àmbits d’integració tractats

La innovació i models
en la assistència
funcional integrada en
ATDOM
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Models
organització de
serveis socials
bàsics i
coordinació amb
els serveis de salut

Coordinació entre
els serveis d’AP i els
serveis residencials i
dispositius diürns
d'atenció a la gent
gran

EXEMPLES D’ÀMBIT D’INTEGRACIÓ SOCIAL- SANITARI
Estratègia en
salut i acció
comunitària.
Model d’atenció
comunitària
integrada

Maltractament i
violència masclista.
Protocol de
maltractaments en
gent gran

Modificació de la
capacitat i formes
de protecció de la
persona.

Destinataris

En les 24 edicions s’han format a més de 800 alumnes de diferents categories i
càrrecs professionals de la gran majoria d’institucions catalanes.
Professionals d'atenció directa, coordinadors, Directors, adjunts a direcció, de:
•Equips d'Atenció Residencial i Social , de serveis d'atenció domiciliària,
centres de serveis socials bàsics, centres de dia i residencials d'atenció a
persones en situació de dependència.
• Serveis d'Atenció Primària de la Salut: CAPS, uniats de crònics, Socio
sanitaris, pediàtriques, domiciliaries, atenció a l'usuari, CUAPs, urgències
territorials, PADES, unitats d'enllaç inter nivells i unitats territorials.
•Serveis especialitzats, unitats mèdiques i d'infermeria hospitalàries, de
serveis sociosanitaris i serveis de salut mental.

Que vulguin conèixer, iniciar-se o aprofundir en la gestió integral territorial i
la coordinació d'equips professionals, recursos i serveis.
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Pla pedagògic
•

L'àmbit del coneixement. Amb classes presencials, seminaris i docència a distància, es
tracten aspectes clau en les diferents àrees docents: gestió d’equips humans, gestió de
projectes, preses de decisions, reptes territorials per a la integració i coordinació de l'assistència, la
innovació, línies de futur de l’atenció integral, models sanitaris i models de serveis socials, últimes
tendències en organització de processos i recursos, l'ús de la informació assistencial i d'empresa, l'anàlisi
d'estratègies, les bases econòmiques de sistemes eficients, el desenvolupament de nous serveis, els
models de qualitat, els aspectes legals i normatius.
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CONEIXEMENT
• Gestió persones
• Gestió de projectes
• Gestió empresa
• Gestió serveis

https://www.youtube.com/watch?v=FsTzRbhzRa8

•

L'àmbit de les competències. Amb l'entrenament i simulacions pràctiques reals, es
preparen als professionals, en: direcció de persones, lideratge, gestió de les persones i
treball en equip, comunicació, gestió de les emocions.
https://www.youtube.com/watch?v=xvGW-Zpi0RI&t=1s

•

L'àmbit dels projectes pràctics: Mitjançant la realització de projectes de gestió
integrada d'interès per als sistemes i la realitat del professional. Estan organitzats en
grups de treball Inter disciplinar, facilitant-se la implantació real en els territoris per
donar resposta a les necessitats de ENAPISC, el PIAISS i el Pla de Salut.
https://www.youtube.com/watch?v=U81hWnoSsRc
https://www.youtube.com/watch?v=OTqbxzacJcA

COMPETÈNCIES
1. Lideratge
2. Treball en equip
3. Comunicació
4. Gestió emocions

PROJECTES
• De reptes reconeguts
• Implantació real
• Amb suports institucionals
• Equip de tutors i experts
• Premi final al millor
projecte

Mitjans
Presencials:
üClasses presencials amb professor: en 27 sessions es tracten els conceptes teòrics de
manera dinàmica i amb exercicis de casos.
üTutories presencials dels equips de projecte: els alumnes tenen assignat un tutor al
equip de cada projecte, per guiar i ajudar en el desenvolupament del projecte.
üSessions de simulació real: es realitzen amb actors per fer role playing i escenificar
situacions reals amb els alumnes, practicant les noves habilitats.

A distància:
üClasses a distància amb professor: s’hi revisen conceptes teòrics i es treballa en
equip els diversos temes plantejats
üDebats en foros: es discuteixen per el foro del curs temes i conceptes entre els
alumnes i el professor.
üTutories on-line per temes i exercicis: els alumnes tenen assignat un tutor, que està
sempre a la seva disposició per consultar i tractar els temes del projecte i programa.
üTreball per equips a distància: l’alumnat s’organitza en equips per desenvolupar el
projecte, aprenent a treballar a distància en equip.
üVídeo gravacions dels equips
üCampus acadèmic on line: on l'alumne disposa dels materials acadèmics, les eines
de comunicació , avaluació i realització d’exercicis
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Jornades /webs
http://www.ehealthmeetingbcn.es/

https://www.il3.ub.edu/es/master/master-gestionequipos-servicios-sanitarios-atencion-primariagessap.html
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L'avaluació de resultats del programa es realitza, tant des del punt de vista de l'adquisició de
coneixements per l'alumne i la seva capacitat per aplicar-los professionalment, com des de la
qualitat, utilitat i aplicabilitat de la docència rebuda per l'alumne. El professorat també valora el
programa acadèmic i la seva participació en el mateix.

Aprenentatge
alumne
Satisfacció de
l’alumne

ü Realització de 2 exàmens
ü Resolució de 8 casos treballats per equips
ü Participació a tres debats acadèmics
ü Defensa del projecte final del màster
ü Avaluació actitud del treball per equip
ü Avaluació metodologia de planificació i organització
dels equips.
ü Valoració professorat sessions presencials
ü Valoració tutors equips
ü Entrevistes per avaluació qualitativa del programa
ü Enquesta global de satisfacció de l’alumne

Domini de la matèria
Roman M aest re, Begoña
Elias Boada, Joan
Torres Baus, Oscar

M edina, M anolo
Garcí a Sánchez, Salvador

10
9

Casajuana Brunet , Josep

Inoriza Belzunce, Jose M ª

8

Grego Recasens, Josep M aria

Tomas Sanz, Rosa M ª

7

Casagran, Toni

Gibert , Xavier

6

Satisfacció del
professorat
Pla de millora

DELCOR GARRIDO, JORDI

Dauf í Subirat s, M ª Cint a

5
4

Jimenez Guirado, Jordi

Bert ran Saura, Lluí s

3

üEnquesta de satisfacció del professorat

M at arrodona Riera, M arc

Sicras M ainar, Ant oni

2
1

Escosa Farga, Alex

Navarro Rubio, M aria Dolors

0

Lopez Sanchez, Juan Jesus

Fust e Sugrañes, Josep

Total general
Cat alán Ramos, Arant xa

Arias, Ant onio
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Roman Maestre, Begoña

Tresserras Gaju, Ricard

ü Cada nova edició es desenvolupa a partir del pla
de millora fet amb l’avaluació dels resultats
aconseguits en el programa de l’anterior edició,
segons valoracions dels alumnes, professors i la
universitat.

Sanroma Lucia, M anuel

Torres Baus, Oscar

Grego Recasens, Josep Maria

Serrat Tarres, Jose

Balaguer Cerdà, Núria

DELCOR GARRIDO, JORDI

Matarrodona Riera, Marc

Verdaguer M art i, Ricard

Colomés Figuera, Lluí s

Brugues Brugues, M aria Alba

Lopez Sanchez, Juan Jesus

Tresserras Gaju, Ricard

Verdaguer Marti, Ricard

Llauger Roselló, M aria Ant onia

Llauger Roselló, Maria Antonia

Huguet , M at eu
M adridejos M ora, Rosa
Madridejos Mora, Rosa

Costa Estany, Josep Maria

Palacios Llamazares, Laura

Balaguer Cerdà, Núria

Arias, Antonio

Navarro Rubio, Maria Dolors

Bertran Saura, Lluís

Gibert, Xavier

Inoriza Belzunce, Jose Mª

Medina, Manolo

Palacios Llamazares, Laura
M ayor M ora, Vicenç
Cost a Est any, Josep M aria
Gené Badia, Joan

10

Programa de assignatures
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60 crèdits
El màster està format per nou mòduls d'impartició mixta: presencial i distància. La realització de
la totalitat dels mòduls atorga la titulació de màster amb 60 crèdits ECTS

1. Sistemes sanitaris i de serveis socials
2. Direcció i estratègia. Marc ètic, jurídic i normatiu
3. Organització d'activitats i recursos
4. L'ús de la informació i habilitats en les decisions assistencials i d'empresa. Aplicació de les TICS
5. La gestió econòmica, de mercats i serveis
6. Qualitat
7. Equips humans
8. Mòdul específic de sector sanitari i sector social
9. Projecte d'aplicació pràctica

Link per veure les assignatures i professorat :
https://www.il3.ub.edu/es/master/master-gestion-equipos-servicios-sanitarios-atencion-primaria-gessap.html_908441444.html

Direcció
Comitè Direcció acadèmica
Sra. Pia Ferrer
Cap del servei de Formació i Gestió del Coneixement Especialitzat, Departament de Benestar Social i Família.
Sr. Josep Maria Grego
Metge especialista en Medicina de Família i Comunitària. Director de Projectes i Desenvolupament, Mútua Terrassa.
Sra. Yolanda Lejardi
Infermera. Directora Assistencial d'Atenció Primària i a la Comunitat. Institut Català de la Salut
Sra. Conxita Barbeta
Infermera. Directora Residència i Centre de Dia, Feixa Llarga, Direcció General de Protecció Social, Departament de Treball,
Afers Socials i Família, Generalitat de Catalunya
Sr. Xavier Pérez
Metge. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària, Gerent de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE).
Sr. Miquel Maria Biarnés
Metge. Director del Complex Sanitari i Social Llevant de Tarragona.
Sr. Alex Escosa
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Director Atención primaria Parc Sanitari Pere Virgili.
Sra. Azucena Carranzo
Gerència. Entitat de Base Associativa Vallcarca S. L.
Sr. Lluís Colomés
Doctor en medicina, especialista en Medicina i Cirurgia i en Medicina de Família i Comunitària. Director d'Atenció Primària de
SAGESSA.
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