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DES DE LA SIMULACIÓ 
DE CASOS PRÀCTICS

 

MÉS INFO AL WEB 

Cas d'estudi a l'Hospital de Sant Pau 2021

A  Q U I  V A  A D R E Ç A D A :

obstetres, 
llevadores, 
anestesistes, 
infermeres quirúrgiques, 
residents
 i TCAI

En el cas de “Noves perspectives en el naixement. Estem
preparats/des?” és una formació que va adreçada a
professionals que treballen a l’àrea obstètrica- Sala de
Parts:

Conèixer el marc legal del Nou Protocol d’atenció i
acompanyament al naixement a Catalunya.
Conèixer quines són les perspectives de la
dona/parelles del segle XXI, i en particular en la
maternitat.
Sensibilitzar als i les professionals amb el canvi de
perspectives que inclou el Nou Protocol.
Ampliar mirades que ens permetin connectar amb els
desitjos de les dones/parelles i la responsabilitat
professional per activar processos transformadors que
facilitin punts de trobada.

   O B J E C T I U S  D E  L A  F O R M A C I Ó :

Generar impacte en les persones destinatàries: En la
docència obtenim més impacte amb formacions
externes i/o activitats de tipus testimonial/performance.
Situar i aterrar el coneixement teòric en la pràctica
quotidiana.
Afavorir el debat i la participació entre les professionals.

   N E C E S S I T A T S  D E T E C T A D E S :

R E S U M  D E  L ' A C C I Ó :

"Després de la teoria ho podem
posar en pràctica, i des del
punt de vista de docent té molt
impacte."
Mª Carmen Medina, obstetra i
docent Hospital de Sant Pau

https://nus.coop/projectes/salut-i-teatre/
https://nus.coop/projectes/salut-i-teatre/
https://nus.coop/projectes/salut-i-teatre/


"Quan us vaig veure a vosaltres, va
ser... ‘és això el que buscàvem’.
Maria Llavoré, llevadora i docent

CAS D'ESTUDI A L'HOSPITAL DE SANT PAU 2021
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La formació continuada en l’àmbit de la salut és una eina
molt valuosa per al desenvolupament professional del
personal que hi treballa, així com també per al centre
sanitari en la seva millora en els camps d’especialització.

Acció de formació-debat basada en la simulació de
vivències i casos quotidians de l’àrea de
ginecologia i obstetrícia. 

Aquesta activitat, ha comptat amb un equip de
professionals que, mitjançant un treball de camp
previ, han recreat casos, situacions i vivències
quotidianes en l’àmbit de la salut. A través de
metodologies artístiques i participatives, l’acció
ajuda a visibilitzar la vivència tant de
professionals com de pacients, fomentant el
diàleg, l’autoreflexió i la cerca de propostes, entre
les professionals, per a l’aplicació de noves
perspectives . 

Des d’aquesta proposta metodològica, la capacitat
de transferir l’aprenentatge del coneixement té un
impacte emocional directe cap a les persones
destinatàries i té un “efecte activador” per a
pensar en com implementar solucions per als
canvis que volem aplicar.

S O L U C I Ó  A P O R T A D A  P E R  N U S

Performance/ Simulació de gran impacte.
Metodologia participativa i vivencial.
Aplicabilitat pràctica dels continguts
formatius.
Debat i reflexió entre professionals.
Durada de l’acció: 2h | Nº màxim de
participants: 100 persones

P U N T S  F O R T S

"La necessitat era entendre a les
dones i veure quines són les seves
noves necessitats i perspectives. Per
que, en lloc d’apropar-nos, ens
estàvem distanciant"
Aina Delgado, llevadora Hospital de Sant
Pau



Nom Acció/formació/jornades: 
III Congrés per a l’erradicació de les 
violències masclistes des dels Serveis Socials i
Sanitaris. 

Entitat contractant: 
Farmacèutics Mundi (Farmamundi)

NUS Cooperativa: 
Realització de simulacions teatrals basades en
l’investigació sobre gènere i racisme en l’atenció
a dones embarassades. Sensibilització a
professionals sobre la incorporació de la mirada
interseccional.

Data:
 3 desembre 2019
  

Nom Acció/formació/jornades: 
Curs d'Experto Universitario en 
Patologia Materna y Obstétrica

Entitat contractant:
Medicina Materno Fetal Bcn SL

NUS Cooperativa: 
Realització de simulació de casos
teatralitzats sobre dol perinatal,
masclisme i relacions de poder entre
professionals. 

Data: 
21 de gener 2022

  

REPLICABILITAT / ALTRES ACCIONS SIMILARS:

NUS  COOPERATIVA
NUS som una cooperativa sense afany de lucre integrada
per un equip interdisciplinar de professionals de les arts
escèniques i el món social. Desenvolupem accions i
processos transformadors amb perspectiva feminista i
comunitària, des de la creativitat i la cura, per tractar
temàtiques socials i visibilitzar i transformar les relacions
de poder.

COM TREBALLEM
A NUS ens encanta treballar a través de les necessitats
concretes i ens adaptem a cada situació per entendre allò
que és essencial en cada cas. 

www.nus.coop
617 170 944

info@nus.coop

"El teatre que feu, és vivencial. La participació, el
com ho podem canviar, ajuda a treure’t la vena
dels ulls: el que tu vius és això i volem modificar-
ho". 
MªCarmen Medina, obstetra

http://www.dretalasalut.org/iii-congres-per-lerradicacio-de-les-violencies-masclistes-des-dels-serveis-socials-i-santitaris/
http://www.dretalasalut.org/iii-congres-per-lerradicacio-de-les-violencies-masclistes-des-dels-serveis-socials-i-santitaris/
http://www.dretalasalut.org/iii-congres-per-lerradicacio-de-les-violencies-masclistes-des-dels-serveis-socials-i-santitaris/
https://medicinafetalbarcelona.org/experto-maternidad/index.php/component/content/article/59-operativo/270-informacion-del-curso
https://medicinafetalbarcelona.org/experto-maternidad/index.php/component/content/article/59-operativo/270-informacion-del-curso
https://medicinafetalbarcelona.org/experto-maternidad/index.php/component/content/article/59-operativo/270-informacion-del-curso

