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TÍTOL 
 ENTRENANT HABILITATS PROFESSIONALS DES DEL MÓN 

AUDIOVISUAL 

OBJECTIUS 

Objectius generals: Facilitar al discents metodologies per ajudar a 
l'observació de la comunicació i les emocions en l'entorn de la 
relació professional amb els pacients, Estimular i ajudar el propi 
reconeixement el vessant emocional i els valors essencials del 
professionalisme 
Objectius específics: 
  Un cop finalitzada l'activitat, l'alumne serà capaç de: 

• Introduir els ítems amb un verb en infinitiu. 

• Facilitar l'adquisició d'habilitats essencials de competències 
transversals dels professionals de la salut (comunicació, ètica 
i treball d'equip). 

• Conèixer i saber com aplicar producció audiovisual com a 
instrument simulador en les competències transversals dels 
professionals de la salut. 

• Saber aplicar una metodologia que permeti dinamitzar i 
millorar la participació dels alumnes i residents en el seu 
propi aprenentatge.  

METODOLOGIA 

Treball en petits grups, plenaris per compartir experiències Primer 
bloc: trenca gels, presentació d’expectatives i objectius. Marc 
conceptual (treball en petits grups) Segon bloc: com fer un clip 
docent: Recursos, legalitat. (marc expositiu) Tercer bloc (central) Es 
treballen diferents habilitats competencials utilitzant el substrat de 
clips audiovisuals, en petits grups o plenari . Comunicació: aprendre 
a observar. Intercanviant rols. Utilitzant metodologia grupal. Etica: 
ABP, debat amb les cantonades Gestió emocional: treballant 
l’empatia, gimnàstica emocional Treball en equip: tècnica de les 
boles concèntriques Quart bloc: autoavaluació amb una pràctica 
reflexiva i plenari final elaborant conclusions (treball de grups i 
pòsters).Avaluació: Participació activa en les propostes de treball. 
Practica reflexiva final amb una autoavaluació de l'impacte del taller 
en cada alumnes (qüestionari amb accés QR auto elaborat i ja 
utilitzat en altres activitats similars). 

CONTINGUTS 
1. Trenca gels, presentació d’expectatives i objectius. Marc 

conceptual (treball en petits grups). 
2. Com fer un clip docent: Recursos, legalitat. Marc expositiu 



3. Es treballen diferents habilitats competencials utilitzant el 
substracte de clips audiovisuals, en petits grups o plenari. El 
nombre d’eines depèn de la durada final i número d’alumnes 

• Comunicació: aprendre a observar intercanviant rols utilitzant 
metodologia grupal 

• Ètica: ABP, debat amb les cantonades 

• Gestió emocional: treballant l’empatia, gimnàstica emocional 

• Treball en equip: tècnica de les boles concèntriques 

4. Autoavaluació amb una pràctica reflexiva i plenari final elaborant 
conclusions. (treball de grups i pòsters) 
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