Benvolgut/da;
Ens complau informar-vos que, el proper mes d’octubre, començarà la 3a edició del Màster
Universitari en Metodologia de la Simulació Aplicada a Professionals. Com en les
anteriors, comptarà amb professionals de l’àmbit clínic, pedagògic i psicològic que dia a dia es
dediquen a la simulació.
Des de la seva posada en marxa, l’interès per aquest programa ha anat en augment, la qual
cosa representa un bon indicador del creixent protagonisme que està adquirint aquesta
metodologia en els diferents nivells de formació. Conscients que vosaltres també compartiu
aquest interès i el traduïu en un ús intensiu de la simulació als vostres llocs de treball, us fem
arribar informació detallada del màster per al curs 2018-2019.
Per què et pot ser d’utilitat aquest màster?
L’objectiu del màster és provocar un canvi innovador i pràctic en el disseny, planificació i
execució de les activitats de simulació. La voluntat de tot l’equip que imparteix el Màster és
crear un entorn idoni per a la innovació docent i per al desenvolupament de tot el potencial de
la metodologia de la simulació com a vehicle d’aprenentatge en les vostres
organitzacions. Alhora, el programa impulsa pràctiques de recerca i investigació en simulació,
element indispensable per al creixement i desenvolupament de millores professionals.
En aquesta edició mantindrem i reforçarem els elements claus de la nostra fórmula:
* Millorar els entorns de simulació.
* Transferir de manera més significativa els aprenentatges que se’n deriven a diferents àmbits
professionals.
* Investigar sobre com podem millorar la nostra pràctica professional a través de la simulació.
D’una manera més detallada els objectius són:
1. Aprendre a fer simulacions amb els estàndards internacionals en Simulació.
Identificar i aplicar el que entitats com la Society for Simulation in Healthcare, la
International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning (INACSL), o
la Society in Europe for Simulation Applied to Medicine estan aplicant en l’àmbit de
simulació.
2. Dissenyar processos de simulació basats en eines psicològiques i pedagògiques
que estimulen un aprenentatge més significatiu i que s’ajusten a les necessitats i
perfils dels participants de les simulacions.
3. Ser i fer com a facilitador de l’aprenentatge de professionals, amb un entrenament
específic en les aportacions de la psicologia als processos d’aprenentatge. Els
participants del Màster aprenen a integrar les eines pedagògiques amb la
rellevància de les emocions en l'aprenentatge, l’adaptació a perfils personals
diferents, els processos grupals i els coneixements sobre processos cognitius
implicats. Aquesta integració farà que qualsevol situació d’aprenentatge que es
visqui en el Màster sigui un espai per trobar el camí cap al canvi personal i la
millora professional en les sessions que liderin en el futur.

4. Adquirir eines pràctiques per a l’elaboració de plans de formació i projectes
d’investigació especialitzats que puguin tenir la simulació com a metodologia per
millorar els futurs professionals i/o els equips professionals d’una organització.
A qui s'adreça?
Aquest Màster està pensat per a persones com vosaltres: facilitadors de simulació,
coordinadors de centre de simulació, docents amb interès en la innovació docent, experts en
simulació, etc.
Professionals que considereu que la simulació pot esdevenir una eina diferent per encarar un
procés formatiu en les vostres organitzacions. Persones que us dediqueu a un determinat
sector laboral (clínic, empresarial, docent, recursos humans, etc.) i que voleu ampliar i
consolidar els vostres coneixements i la vostra expertesa amb una metodologia que millora el
desenvolupament personal i professional.

Quin és el nostre valor diferencial / quina és la nostra aportació de valor?
1. Durant tot el curs, cada participant compta amb un acompanyament personalitzat que
permet rebre orientacions tant per al seu desenvolupament personal com a facilitador
en simulació, com per a la posada en pràctica, actualització o innovació de la simulació
en la seva organització.
2. El Màster Universitari en Metodologia de la Simulació està concebut com un meta-curs:
el que hi succeeix és, alhora, metodologia de treball i contingut d’aprenentatge. Allò
que passarà a l’aula primer s’haurà de viure per després poder-ho analitzar i aplicar a
contextos laborals particulars
3. És l’únic Màster en simulació que dóna accés a línies de doctorat.
4. El participant adquireix eines que permeten detectar l’estil relacional de les persones.
Es tracta, de comprendre les pròpies reaccions i les dels grups amb qui es treballa com
a facilitadors per tal d’adaptar la mirada i el diàleg per garantir una comunicació més
efectiva.
5. Experiències pràctiques: dins del màster els participants podran assistir a altres
formacions per adquirir i posar en pràctica nous valors en la simulació.

Quins resultats han generat les anteriors edicions?



La formació de més de 50 professionals d’àmbits diversos: clínics, psicòlegs, bombers,
empresaris, docents.
Aplicació dels coneixements adquirits per part dels professionals a las seves
organitzacions tant en programes de simulació ja existents com en la creació de
programes nous.






S’han obert diferents línies de recerca que tenen la simulació com a nucli central
d’interès.
El sorgiment de perfils de facilitadors en simulació amb un ampli ventall de
competències en l’àmbit de l’educació de ciències de la salut i també en la gestió
d’equips.
La generació de projectes, tant nacionals com internacionals, que utilitzen la simulació
com a metodologia per treballar amb equips d’alt rendiment.

Aquestes ratlles pretenen desvetllar el vostre interès pel Màster. Si voleu saber-ne més, no
dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres: ens agradarà convidar-vos a visitar les nostres
instal·lacions i explicar-vos amb detall com treballem. Seria una bona ocasió per compartir
plegats la mirada genuïna de curiositat que ens ajuda a créixer a tots. Ens trobareu a la
secretaria acadèmica de la Facultat de Ciències de la Salut. (mastersimulacio@umanresa.cat /
T. 938774179- ext. 223)

Molt cordialment,
Aida Camps Gomez
Responsable de simulació
Coordinadora del Màster universitari en Simulació
acamps@umanresa.cat

