
 
 
 
 

Debriefing clínic en simulació. Taller pràctic 
 

 
Dia 10 octubre 2018, de 16:00 a 20:00 hores a la sala 1 de l’Acadèmia 

(Carrer Major de Can Caralleu, 1-7, Barcelona) 
 
Docent: Esther León.  

 Diplomada en infermeria 

 Presidenta de la Societat Espanyola de Simulació clínica i 
Seguretat del Pacient.  

Destinat a: 
 

 Professionals de la salut interessats en l’ús de la simulació com a eina 
formativa i de treball diari.  

 Persones vinculades a la simulació a l’àmbit docent interessats en la 
metodologia de treball de casos amb pacients simulats 

 Persones que treballin amb pacients simulats i amb interès per compartir els 
aspectes pràctics del disseny de casos 

 
Descripció: Curs bàsic, per introduir a la utilització del debriefing com a 
element dins dels escenaris de simulació com a eina formativa a l’àmbit de la 
salut.  
 
Competència: 

 
Ser capaç de col·laborar en l’ús del debriefing a l’àmbit de la simulació en 
salut com a eina formativa.  

 
Objectius: 
 

 Conèixer el debriefing com eina formativa i d’avaluació de la competència 

 Integrar els objectius formatius en els casos de pacients simulats 
Discriminar els tipus de debriefing i la seva tècnica durant en salut com a 
eina formativa.  

 Utilitzar el debriefing als escenaris de simulació  
 

Metodologia:  Sessió teòrica i pràctica: 
 

A partir de breus exposicions inicials, es pretén treballar progressivament el 
concepte, la metodologia i els tipus de debriefing en petits grups d’interès 
comú. 

 
Continguts 
 



a) Introducció del debriefing com eina formativa i avaluativa dins la 
simulació 

 Concepte de debriefing  

 Tipus de debriefing  

 Metodologia del debriefing dins la simulació en salut com a eina 
formativa.  

 Impacte i seguiment al ús del debriefing 
 

b) Disseny de casos per treballar el debriefing 
 

 Definició de competències clíniques 

 Consideracions genèriques per a l’ús del debriefing 
 
Preu de la inscripció: 60 euros 
 

 Inscripcions: http://inscripcions.academia.cat/form.php?id=894 

Places limitades a 15 persones 

http://inscripcions.academia.cat/form.php?id=894

