
Utilitat de la metodologia de simulació per adquirir competèncias en habilitats de comunicació 

Autores: Grup de Formació en Habilitats de Comunicació de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona: 
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Objectiu: Segons les definicions del Llibre Blanc de les Facultats de Medicina i de la Guía de la Facultat de Medicina de la UB, se ofereix als 

alumnes la adquisició i reforç continuo de competències en habilitats de comunicació, que se imparteix als alumnes a partir de 2 any de 

Grau, de forma transversal e integrada en diverses assignatures troncals per part de docents amb formació en aquestes competències.

Metodologia: Es descriuen els tallers i seminaris de simulació, iniciats l’any acadèmic 2010-11 en la Facultat de Medicina de la UB, amb la 

finalitat de donar formació en els següents aspectes de la competència de comunicació: 

1. Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent relacionat amb els problemes que afecten al malalt i comprendre el 

contingut d’aquesta informació

2. Comunicació de males noticies

3. Obtenir un consentiment informat

4. Comunicació entre professionals

Conclusió
La utilització de seminaris amb metodologia de role-play, autoavaluació i simulacions de cas clínics permès oferir

al alumne l’adquisició de competències en comunicació. Se han de desenvolupar eines per a l'avaluació individual

de la qualitat del aprenentatge que s’integren a les practiques clíniques i amb l’ACOE final. La experiència

obtinguda en aquets primers 6 anys de formació continua i la integració de la formació en comunicació per part

dels docents com a part integral dels continguts docents del grau hauria de resultar en una millor habilitat de

comunicació futura per part del alumne.

TALLER FORMACIO PROFESSORAT

As Op: Comunicació en temps de crisis

MÒDUL A: Psicologia aspectes bàsics de comunicació 

a.- Classes magistrals: (45 min teoria, 5 min d’exercicis i debat)

Fonaments de comunicació metge – pacient

Components de comunicació entre professionals: el treball en equip

Total: 5 h de classes teòriques 

b.- Seminaris (Role-play 1 hora de treball en grup) taller  i debat 

Comunicació a la clínica: entrevista clínica fonaments relació M/P 

Comunicació a l’equip de treball 

Total: 6 h de seminari

MÒDUL B: Semiologia i assignatures clíniques (especialitats)

a.- Classes magistrals: (45 min teoria, 15 min d’exercicis i debat)

Comunicació assistencial: metge – pacient - família

Interacció entre professionals

Total: 1 classe teòrica  de 1 h

b.- Seminaris  (Role-play 1 hora de treball en grup)

Comunicació I. El malalt i el seu entorn. 

Comunicació II La informació a pacients i familiars

Comunicació III La interacció amb l’equip assistencial 

Comunicació IV Les males notícies

Comunicació i patologia psiquiàtrica (4 h)

Total: 8 h de seminari

MÒDUL C: Estada Clínica a Medicina de Família

a.- Classes magistrals: (45 min teoria i 15 min d’exercicis i debat)

La comunicació integral metge – pacient - equip  - comunitat

Total: 1 classe teòrica  de 1 h

b.- Seminaris (1 hora de treball en grup, role-play, feedback)

Comunicació efectiva amb pacients i famílies 

Maneig de les entrevistes d’alt contingut emocional. 

Treball d’equip i amb la comunitat:

Habilitats per la interacció entre professionals

Maneig dels conflictes entre professionals 

Relació amb la comunitat i mitjans de comunicació.

Total: 10 h de seminari


