
 

Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Metropolitana Nord (ICS) 

 

Entrevista clínica 
 
Tipus d'activitat:  Curs  
Modalitat:   Presencial  
Àrea temàtica:   Clínica  
 

Lloc data i horari 

- 22/11/2022 de 8:30 a 13:30 h. - CAP Badia del Vallès (C/de la Bètica, s/n, Badia del Vallès) 

- 24/11/2022 de 15 a 20 h. - CAP Santa Coloma (C/ Major, 49-53, 4a planta, Sta. Coloma de Gramenet 

- 30/11/2022 de 15 a 20 h. – CAP Badia del Vallès – C/ de la Bètica, s/n, Badia del Vallès 

Hores totals:  15 (presencials) 

 

Dades Programa 

Justificació: 

Per desenvolupar l’activitat assistencial els metges de família han de saber establir una comunicació eficaç 
amb els pacients/usuaris. Els problemes de comunicació estan en la major part de conflictes assistencials. Per 
altre part hi ha estudis que relacionen nivells baixos del la “síndrome del cremat”, en personal format en 
habilitats de comunicació. 

 

Objectius generals:  

Sensibilitzar sobre la importància de tenir una comunicació òptima amb els usuaris. 
Oferir un espai per treballar les tècniques d’entrevista clínica. 

 

Objectius d'aprenentatge: 

1. Conèixer les eines i els recursos tècnics de la comunicació aplicats a l’entrevista clínica 
2. Sensibilitzar sobre la importància de la comunicació verbal i no verbal en l’entorn assistencial i en el 

que desenvolupen en la entrevista clínica 
3. Conèixer els principals conceptes de comunicació no verbal 
4. Ampliar els recursos tècnics capaços de ser desenvolupats en la comunicació amb el pacient, i 

especialment en les anomenades “tècniques de recolzament a la narrativa del pacient”, i a la 
“aproximació negociada (o també centrada en el pacient)”. 

5. Aprendre i practicar l’entrevista semiestructurada.  
6. Ensenyar les tècniques més factibles davant situacions difícils, respectant sempre l’estil particular de 

cada professional 
 

Perfil de destinataris: 

Residents de medicina familiar i comunitària de tercer any i infermeria familiar i comunitària de segon 
any 

 

Continguts: 

1. Generalitats de la comunicació en l’assistència. La comunicació no verbal. 
2. L’entrevista semiestructurada: part exploratòria de problemes. 
3. L’entrevista semiestructurada: informació general i en casos particulars (com donar males notícies). 
4. L’entrevista semiestructurada: habilitats de negociació. 
5. Cassos pràctics i el pacient agressiu. 

 

Metodologia: 

- Participativa i bidireccional 
- Anàlisi d’entrevistes en vídeo  
- Role-playing 

 

Docents: Josep Massons i Cirera  Metge de família EAP Ronda Prim | Mataró 

Carmen Pérez Pérez   Metgessa de família  EAP Llefià | Badalona 

Membres del grup Comunicació i Salut (CAMFiC)  


