NOTÍCIA
PRESENTACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ ULTREIA - ACES 2021

L'acte celebrat el 3 de març en format virtual, va ser inaugurat per Lluís Monset, director
general de l'ACES que va destacar la gran qualitat del Programa de Formació que es presentava
enguany. Natalia Pomar, psicòloga i docent d’Ultreia va realitzar una xerrada sobre
comunicació en línia, en què va explicar les habilitats i les competències necessàries per captar
l'atenció de les persones en el mitjà digital.
A continuació, Isidre Rodríguez, responsable de Formació d’ Ultreia, va repassar els nous
cursos que s'han incorporat per atendre qüestions derivades de la situació sanitària, així com
el paper que ha tingut l'aula virtual en l'últim any. Per ampiar competències Ultreia ha fet
aliances amb diverses organitzacions, com l'Institut Cultural del CIC, Hospitecnia i Fisofocus.
A continuació es van presentar les noves línies formatives per al 2021, centrades en cinc
àmbits: igualtat, mediació, competències transversals per a metges, comunicació en línia i
ciberseguretat. Cadascuna de les línies va ser explicada per un formador especialitzat.

Van participar a la sessió:
Miquel Cabero, director d'Iguales Formació que va detallar l'oferta formativa en igualtat, que
adquireix un relleu especial a hores d'ara per les noves obligacions legals que tenen les
empreses en aquest àmbit.
Carol Pinilla, cofundadora de CMB Medial i mediadora professional, va parlar de la importància
d'incorporar les eines de mediació i de formar equips compromesos que puguin prevenir i
gestionar els conflictes. .
Mireia Cid, CEO i directora mèdica de Kalispera, va explicar com el programa de competències
transversals per a metges permet adquirir el coneixement per divulgar publicacions
científiques amb rigor i qualitat.
Natalia Pomar va presentar un curs de comunicació en línia, «una competència imprescindible
en la comunicació diària».
Va tancar la sessió David Peña, director comercial de SIRT, que va destacar la importància del
programa formatiu en ciberseguretat i va confirmar que els hackers cada vegada s'orienten
més a segrestar dades mèdiques personals.
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