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Presentació 
 
Cada clic importa: les institucions sanitàries han passat de la història clínica en paper, dels albarans en 
paper, de les receptes en paper, etc... a generar milions de dades diàries en diferents bases de dades. 
El gran repte es presenta doncs en el registre, el magatzematge, el tractament i l’anàlisi d’aquestes 
dades transformant-les en informació útil per al professional que així ho requereixi en el moment 
precís.  
 
 
Apareixen noves tasques i noves competències 
professionals que hauran de facilitar aquest procés de 
gestió de la informació a través de diferents sistemes 
de suport a les decisions. La necessitat d’equips 
multidisciplinaris experts en la gestió i anàlisi de dades 
en entitats grans es fa evident (control de gestió 
integral) així com noves competències dels equips 
assistencials i de tots els professionals del sector salut 
que normalitzaran el seu dia a dia amb indicadors i 
quadres de comandament.  
 
 

Objectius 
 
 
General 
 
Oferir als professionals del sector de la salut, una formació continuada i especialitzada amb un 
programa de coneixement aplicat que permeti l’adquisició de noves competències en la gestió i 
l’anàlisi de dades. 
 
Específics 
 
Transmetre els coneixements bàsics del funcionament de la presa de decisions en base a la informació: 

 

 Què és la gestió i anàlisi de dades. 

 El perquè de les dades, usos. 

 Qui ha de fer aquest procés, nous rols professionals, equips multidisciplinaris... 

 Com abordar aquest gran repte: indicadors, quadres de comandament, sistemes 

d’intel·ligència de negoci, etc... 

 El paper de la planificació , de l’avaluació, el reporting, etc... 
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Adreçat a 
 

 Professionals de l’àmbit sanitari interessats en la gestió i anàlisi de dades. Caps de servei, caps 

d’unitat i comandaments assistencials interessats en la gestió i anàlisi de dades. 

 Professionals integrants de les secretaries tècniques. 

 Professionals d’equips de suport a la presa de decisions clíniques i de gestió de dades. 

 Tots aquells professionals que desenvolupen la seva activitat en el departament de Control de 

Gestió i necessitin ampliar coneixements. 

 
 

Metodologia i format 
 
El programa comprèn sessions presencials a càrrec de professionals experts en la matèria, orientats a 
entrenar i desenvolupar tècniques, recursos i models útils per aplicar a les organitzacions. Inclouen 
activitats i dinàmiques participatives per promoure el intercanvi de coneixements i d’experiències 
professionals en l’àmbit de la gestió i l’anàlisi de dades. 
 
Sessions amb format de mitja jornada intensiva (de 9 a 14 h.) que incorpora esmorzar - col·loqui per 
afavorir el networking entre els participants. 
 
 

Continguts 
 
El programa s’ha estructurat en tres parts relacionades a l’anàlisi de dades i el control de gestió 
integral: 

1a PART: Introducció a la gestió i anàlisi de dades. Eines i conceptes essencials. 

 Què entenem per gestió i anàlisi  de dades? Per què, usos? Qui desenvolupa aquesta 

tasca? Com s’aborda aquest repte?  

 Equip multidisciplinari de gestió de la informació i suport a la presa de decisions. 
 

2a PART: Gestió de les dades.  

 Estratègia de dades. 

 Procés de gestió de la informació: registre (sistemes operacionals), magatzematge 

(datawarehouse) i tractament (Big Data, Machine Learning, etc..). Usos i perfils 

professionals.  
 

3a PART: Anàlisi de dades. Reporting. Avaluació. 

Ha participat en la coordinació, disseny i elaboració d’aquest programa a la Sra. Nuria García, Directora 
de Control de Gestió del Consorci Sanitari de Terrassa. 
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Calendari de sessions 1a edició 2020 
 
El programa es composa de 12 sessions monogràfiques programades de gener a juliol de 2020: 
 
1a PART: Introducció a la gestió i l’anàlisi de dades. Eines i conceptes essencials. 
  

Sessió 1.  Gestió i anàlisi de dades: què, perquè, qui i com. 15/01/2020 * 
Sessió 2.  Models sanitaris, funcions i models de gestió. 29/01/2020 
Sessió 3.   Introducció a la planificació estratègica . El pla Estratègic. 12/02/2020 
Sessió 4.   Introducció als indicadors i quadres de comandament. Balanced  

  ScoreCard  / Quadre de comandament integral. 
 
26/02/2020 

Sessió 5.   Registres d’activitat: informació bàsica per al càlcul d’indicadors de  
                   qualitat i de casuística. 

 
11/03/2020 

  
2a PART: Gestió de les dades   
  

Sessió 6.    Sistemes d’informació d’intel·ligència de negoci: Business intelligence. 25/03/2020 
Sessió 7.    Estratègia de dades: Big Data. 22/04/2020 

  
3a PART: Anàlisi de dades. Reporting. Avaluació  
  

Sessió 8.    Sistemes de costos en salut: per pacient. 06/05/2020 ** 
Sessió 9.    Sistemes de costos en salut: per línia de finançament. Els comptes  

   d’explotació. 
 
20/05/2020 

Sessió 10.  Anàlisi dades en els serveis clínics de suport: Farmàcia. 03/06/2020 

Sessió 11.  Contractes de gestió: descentralitzant la gestió. 17/06/2020 

Sessió 12.  Benchmarking rendiment i qualitat Hospitalització i CMA. 01/07/2020 

 
 

Durada 
 
Són un total de 12 sessions de 5 hores de duració (un total de 60 hores).  
L’horari de les sessions és de 9:00 a 14:00 hores. 
 
 

Lloc de realització 
 
El programa s’impartirà a les instal·lacions d’Unió Consorci Formació. Parc Sanitari Pere Virgili. Esteve 
Terradas, 30. Edifici Tramuntana, baixos. 08023 Barcelona, a excepció de les següents sessions: 
 

* La sessió núm. 1 que es realitzarà en el Consorci Sanitari de Terrassa, concretament a la 
Sala Sant Jordi que es troba ubicada a la 1a planta de l’edifici principal de l’Hospital de 
Terrassa. Ctra. Torrebonica s/n, 08227 de Terrassa. 
 
** La sessió núm. 8 es farà al Parc de Salut Mar de Barcelona. S’informarà en el seu 
moment de la ubicació concreta dins d’aquesta entitat. 
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Modalitats d’inscripció  
 
S’ofereixen diferents possibilitats d’inscripció en aquest Update sobre gestió i anàlisi de dades: 
 
Inscripció individual 
El cost d’inscripció és de 105 € per sessió.  

 
Paquets d’inscripcions  
Les organitzacions que adquireixin un pack tenen dret a inscriure el professional que considerin a cada 
sessió, de manera que el conjunt del pack pugui ser realitzat per una o diverses persones, a criteri de 
cada entitat. En el moment de fer la inscripció al pack, s’hauran d’identificar les sessions on es vol 
participar. 
 

– Pack de 20 inscripcions  1.920 € 
– Pack de 10 inscripcions     995 € 

 
Descarrega i complimenta el document d’inscripció.  
 
Les devolucions d’inscripcions a les diferents sessions del Update sobre gestió i anàlisi de dades, es 
faran per cancel·lacions amb una antelació mínima d’una setmana. 

 

Formació a mida 
 
Les sessions de Update sobre gestió i anàlisi de dades es poden impartir també en un format a mida, 
adaptant i alineant el projecte formatiu amb els interessos i necessitats d’una organització en concret. 

 

Acreditació 
 
Els participants del programa rebran un certificat acreditatiu de l’entitat organitzadora, que acreditarà 
la seva participació en la formació.  
 
Per als participants que segueixin les 12 sessions de l’Update, aquest programa està acreditat per la 
Fundació Universitària del Bages, gràcies a l'acord entre la Unió Consorci Formació i la Universitat. Els 
alumnes obtindran un certificat d'extensió universitària d'aprofitament o d'assistència en el programa 
de l’Update sobre gestió i control de dades emès per la Fundació Universitària del Bages. 

 
 
 

Per a més informació 
 
Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.82 Lorena Moralo lmoralo@ucf.cat, www.ucf.cat. 
 

 
 
 

https://www.ucf.cat/wp-content/uploads/2019/10/inscripcions_gestio_dades.xlsx
https://www.ucf.cat/wp-content/uploads/2019/10/inscripcions_gestio_dades.xlsx
mailto:lmoralo@ucf.cat
http://www.ucf.cat/
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1a PART:  Introducció a la gestió i l’anàlisi de dades. El control de gestió integral. 
 
 

Sessió 1: Gestió i anàlisi de dades: què, perquè, qui i com.* 
15 de gener de 2020 

 
 
Presentació:  
 
La gestió i l’anàlisi de dades passa a ser un aspecte clau en l’era de la digitalització. Milions de dades es 
generen cada dia dins les institucions sanitàries i serà un gran repte abordar-ne la seva gestió i els seus 
usos. Nous rols professionals seran necessaris per donar suport en aquest procés que haurà de facilitar 
tant la pressa de decisions a nivell clínic i de gestió. 
 
Objectius:  
 

 Conèixer i prendre consciència de tot el què es genera rere un “clic”. 

 Conèixer el procés de gestió de la informació i els seus passos. 

 Identificar nous rols professionals dins les organitzacions sanitàries. 
 

Continguts:  
 

 El procés de gestió i anàlisi de dades. 

 El perquè de la gestió de les dades. Usos. Destinataris. 

 Nous rols professionals. Qui gestiona i analitza les dades. 
 

Docent:  
 
Núria Garcia Gutiérrez, Executive Màster en Direcció d’Organitzacions Sanitàries (EMDOS-ESADE 2015) 
i Direcció de Serveis Integrats de Salut (DSIS-ESADE 2014). Formada en Balanced Scorecard /Quadre de 
comandament integral (2004), Postgrau en Direcció financera i Planificació (Euncet 2006), 
especialització en Planificació estratègica i Sistemes d’indicadors i Design Thinking (Esade 2013)i en 
mètode Lean (2018). Diplomada en Ciències Empresarials per la UAB al 1997. Treballa des del 1994 en 
el sector sanitari tant en l’àmbit local com amb la participació d’algun projecte internacional. Des del 
2012 ocupa el càrrec de Direcció de Control de Gestió i Anàlisi de la informació al Consorci Sanitari de 
Terrassa i és responsable de la planificació estratègica i  de la gestió i anàlisi de dades de totes les 
àrees de la institució. Col·laboradora docent en el Màster en Direcció d'Institucions Sanitàries de la 
UAB i en el Cicle Formatiu de Grau Superior de Documentació i Administració sanitària a l’Escola 
Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa ( EUIT- Fundació docència Sant Llàtzer). 

 
 
 
 
 
 
 
* Aquesta sessió es realitzarà en el Consorci Sanitari de Terrassa, concretament a la Sala Sant Jordi que es 
troba ubicada a la 1a planta de l’edifici principal de l’Hospital de Terrassa. Ctra. Torrebonica s/n, 08227 de 
Terrassa. 
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Sessió 2:  Models sanitaris, funcions i models de gestió.  
29 de gener de 2020 
 
 
Presentació:  
 
El dia a dia de les institucions que formen la xarxa sanitària està condicionat al model sanitari actual i 
les seves peculiaritats i regles del "joc". Cal conèixer tot aquest entorn per entendre les diferents 
necessitats d'informació i els diferents criteris de registre existents. 
 
Objectius:  

 

 Entendre el context i particularitats del sistema sanitari català 

 Conèixer models i eines de gestió  
 

Continguts:  
 

 Què és un sistema sanitari. 

 Tipus de models sanitaris. 
o Sistema salut espanyol. 
o Sistema sanitari català. 

 Separació de funcions. 
 Contracte. 
 Fórmules de gestió. 
 Mecanismes d'assignació. 
 Xarxa de proveïdors. 
 Models de gestió. 

 La compra de serveis de salut: particularitats per línia de contractació 
 

Docents:  
 
Alfredo Garcia és llicenciat en Medicina i Cirurgia (Universidad de Navarra). Especialista en Medicina 
Preventiva i Salut Pública. Màster en economia i direcció d’empreses (MBA) per IESE. Programa d’Alta 
Direcció d’Institucions Sanitàries per IESE. Ha estat Director gerent de l’Hospital de Viladecans (2001-
2006). Direcció Assistencial. USP Institut Universitari Dexeus (2006-2008). Subdirector gerent de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge (2008-2012). Gerent territorial de l'ICS a l'Àrea Metropolitana Sud i 
gerent de l’Hospital Universitari de Bellvitge (2012 -2015). Gerent de l’Àmbit Metropolità de la Regió 
Sanitària de Barcelona del CatSalut (2015). Actualment és Director gerent del Consorci Sanitari de 
Terrassa. 
 
Maria Reventós és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu 
Fabra i Màster en Economia per la London School of Economics and Political Science. Treballa des del 
1998 en el sector sanitari, sector de què disposa d’una visió àmplia ja que hi ha desenvolupat tasques 
tant en l’àmbit de la planificació i la compra de serveis com en el de la provisió, tant en l’àmbit local 
com amb la participació en nombrosos projectes internacionals. Ha estat a La Unió, on coordinava els 
sectors d’atenció especialitzada d’aguts i atenció primària, i era responsable dels àmbits de farmàcia i 
tecnologies de la informació. Actualment és Cap d'estratègia i operacions de la direcció general del 
Parc Taulí Hospital Universitari. 
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Sessió 3: Introducció a la planificació estratègica . El pla Estratègic. 
12 de febrer de 2020 
 
Presentació:  
 

En aquesta sessió es farà una introducció teòrica a la planificació estratègica revisant el procés, les 
fases i els principals elements que hi intervenen. 
Tindrem l’oportunitat de conèixer el cas de l’Hospital Plató. Veurem els principals reptes, els elements 
clau d’èxit i les dificultats d’aquest projecte.  
 
Objectius:  
 

 Entendre i conèixer l’ús i el valor de la planificació estratègica. 

 Poder conèixer l’aplicació pràctica dels conceptes apresos. 
 

Continguts:  
 

 Definició de la planificació estratègica. 

 Procés de planificació estratègica. 

 Elements del pla estratègic. 

 A propòsit d’un cas:  Hospital Plató. 
 

Docents:  
Marta Barahona, Gerent d’Hospital Plató des de gener de 2019 i Adjunta a la Direcció General del 
mateix  centre a l’any 2018.  Es Diplomada Universitària en Infermeria per la Universitat de Barcelona, 
ha realitzat un Programa de desenvolupament Directiu (EAE Bussiness School-UPC 2017-18) amb 
l’especialitat de Lideratge i Comportament Personal i Organitzacional. Formada en comptabilitat i 
finances per a no financers (IL3-UB 2016), avaluació de competències professionals (2013),  gestió 
hospitalària i de serveis sanitaris (2011), habilitats directives, intel·ligència emocional i direcció 
d’equips (2007) i model EFQM i model d’acreditació Sanitària de Catalunya  (2003 i 2017). Ha estat 
convidada a presentar com a ponent al CEO Fòrum de la IHF (International Health Federation) en els 
World Hospital Congress de Durban (2016) i Taipei (2017) l’evolució i impacte del model EFQM 
(European Foundation for Quality Management) a Hospital Plató. Treballa des de l’any 1992 a Hospital 
Plató, havent desenvolupat tasques assistencials i des de l’any 2007 ha desenvolupat la seva carrera 
professional en l’àmbit de la Gestió. Ha estat Directora de l’àrea de Gestió de Clients fins l’any 2017, on 
era responsable de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania, consulta externa i admissions, a més de la 
planificació de l’activitat assistencial del centre, gestió de llistes d’espera i la gestió del contracte amb 
el CatSalut. Ha participat en l’elaboració i desenvolupament dels diferents Plans Estratègics d’Hospital 
Plató, així com en l’avaluació EFQM al llarg d’aquests anys en la que Hospital Plató ha assolit per 
tercera avaluació consecutiva els 500+ punts.  
 

Núria Garcia Gutiérrez, Executive Màster en Direcció d’Organitzacions Sanitàries (EMDOS-ESADE 2015) 
i Direcció de Serveis Integrats de Salut (DSIS-ESADE 2014). Formada en Balanced Scorecard /Quadre de 
comandament integral (2004), Postgrau en Direcció financera i Planificació (Euncet 2006), 
especialització en Planificació estratègica i Sistemes d’indicadors i Design Thinking (Esade 2013)i en 
mètode Lean (2018). Diplomada en Ciències Empresarials per la UAB al 1997. Treballa des del 1994 en 
el sector sanitari tant en l’àmbit local com amb la participació d’algun projecte internacional. Des del 
2012 ocupa el càrrec de Direcció de Control de Gestió i Anàlisi de la informació al Consorci Sanitari de 
Terrassa i és responsable de la planificació estratègica i  de la gestió i anàlisi de dades de totes les 
àrees de la institució. Col·laboradora docent en el Màster en Direcció d'Institucions Sanitàries de la 
UAB i en el Cicle Formatiu de Grau Superior de Documentació i Administració sanitària a l’Escola 
Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa ( EUIT- Fundació docència Sant Llàtzer). 
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Sessió 4: Introducció als Indicadors i Quadres de Comandament.  
Balanced ScoreCard / Quadre de Comandament integral. 
26 de febrer de 2020 
 
 
Presentació:  
 
En aquesta sessió es farà una introducció al món dels quadres de comandament i dels indicadors. 
Veurem quan i on és recomanable utilitzar aquestes eines assentant els conceptes essencials 
d’aquestes metodologies.  
 
Objectius:  
 

L’objectiu principal serà poder respondre preguntes habituals com: 

 Què és un indicador clau ( KPI)? Com relaciono indicadors? Quants n’haig de fer servir? Com 
els construeixo? Com se si els indicadors que incorporo són correctes? 

 Què és un Quadre de Comandament? Quan l’haig de fer servir?  Com el construeixo? Com 
l’interpreto? 

 
Continguts:  
 

 Conceptes previs : sistemes transaccionals, procés de gestió de dades, etc... 

 Quan és necessari un quadre de comandament 

 Conceptes bàsics entorn als indicadors: característiques, definicions, tipus. 

 The Balanced Scorecard (BSC de Kaplan & Norton) o Quadre de Comandament Integral (QCI). 
Definició, interpretació , adaptació al sector salut. 

o Les diferents perspectives 
o Com relacionar el pla estratègic amb BSC/QCI  i amb els processos del dia a dia 

 

 

Docent:  
 
Núria Garcia Gutiérrez, Executive Màster en Direcció d’Organitzacions Sanitàries (EMDOS-ESADE 2015) 
i Direcció de Serveis Integrats de Salut (DSIS-ESADE 2014). Formada en Balanced Scorecard /Quadre de 
comandament integral (2004), Postgrau en Direcció financera i Planificació (Euncet 2006), 
especialització en Planificació estratègica i Sistemes d’indicadors i Design Thinking (Esade 2013)i en 
mètode Lean (2018). Diplomada en Ciències Empresarials per la UAB al 1997. Treballa des del 1994 en 
el sector sanitari tant en l’àmbit local com amb la participació d’algun projecte internacional. Des del 
2012 ocupa el càrrec de Direcció de Control de Gestió i Anàlisi de la informació al Consorci Sanitari de 
Terrassa i és responsable de la planificació estratègica i  de la gestió i anàlisi de dades de totes les 
àrees de la institució. Col·laboradora docent en el Màster en Direcció d'Institucions Sanitàries de la 
UAB i en el Cicle Formatiu de Grau Superior de Documentació i Administració sanitària a l’Escola 
Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa ( EUIT- Fundació docència Sant Llàtzer). 



 

12 
 

 
 

Sessió 5: Registres d’activitat: informació bàsica per al càlcul d’indicadors de 
qualitat i de casuística. 
11 de març de 2020 
 
 
Presentació:  
 
La gestió clínica constitueix un procés de canvi en les organitzacions sanitàries incorporant als 
professionals en la gestió dels recursos que utilitzen en la seva pràctica assistencial.  
 
Un element fonamental per poder gestionar als pacients és disposar de bons sistemes d’informació, 
que permetin als professionals clínics analitzar de forma sistemàtica els recursos utilitzats i els 
resultats clínics obtinguts en el tractament dels seus pacients. 
 
A inicis del anys 80 la OMS ja va plantejar la necessitat de disposar d’informació sanitària i va definir un 
Conjunt Mínim Bàsic de Dades, alhora va recomanar a tots els països  el seu desenvolupament i 
aplicació. A Catalunya va ser l’any 1989 quan es va iniciar el CMBD i l’any 1990 quan es va regular 
legalment. 
 
Aquest ha anat evolucionat fins l’actualitat a mesura que ha evolucionat la tecnologia mèdica, les 
pròpies malalties i els models d’atenció sanitària. 
 
Objectius:  
 

 Conèixer la importància de la gestió de la informació sanitària que es genera en un centre de 
salut tant des del punt de vista qualitatiu com d’exhaustivitat, per aconseguir que  aquesta 
sigui fiable i pugui ser utilitzada en l’àmbit sanitari o econòmic amb seguretat. 

 
Continguts:  
 

 Introducció i antecedents del CMBD. 

 Descripció del CMBD i principals utilitats 
o d’aguts. 
o d’atenció Urgent. 
o d’atenció primària. 
o d’atenció Sociosanitari. 
o d’aguts Salut Mental. 

 
Docent:  

 
Montserrat Bustins. Llicenciada en Medicina i Cirurgia General per la Universitat de Barcelona. Any 
1981. L’any 1992 va començar a treballar al CatSalut. Des de l’any 2006 fins el 2019 va exercir com a 
Cap de Divisió d’anàlisi de la demanda i de l’activitat. Amb les responsabilitats de les llistes d’espera i 
dels CMBD. Ha coordinat les traduccions del la Classificació Internacional de Malalties al Català. 
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2a PART:  Gestió de les dades. 
 
Sessió 6: Sistemes d’informació d’intel·ligència de negoci: Business intelligence. 
25 de març de 2020 
 

Presentació:  
Es fa difícil entendre el sector sanitari actual sense l'ús de les TIC, el volum de dades generades i 
registrades en els sistemes informàtics ha incrementat notablement en els últims anys i la tendència és 
que aquest creixement sigui exponencial en un futur immediat. Entendre la importància de disposar 
d'un entorn de suport a la presa de decisions basat en les dades i com extreure informació útil i 
coneixement d'aquestes dades, esdevé imprescindible avui dia. Aquest coneixement ha de revertir en 
la gestió de l'organització, en els professionals que hi treballen, en els pacients i en la societat en 
general. La Intel·ligència de Negoci és una eina potent per a la gestió objectiva, però és necessari 
conèixer i entendre la infraestructura tecnològica bàsica, per aprofitar tot el seu potencial. 
 

Objectius:  

 Després de realitzar aquest taller, l’assistent coneixerà els fonaments bàsics d'un sistema 
d'intel·ligència de negoci aplicat a un departament de Control de Gestió. Entendrà la necessitat de 
disposar d'un repositori corporatiu de dades consolidades, que permeti analitzar de manera 
ordenada, metòdica i amb garanties de qualitat el gran volum de dades generades en una 
organització sanitària. Veurà el potencial de disposar d'un registre únic, on es puguin analitzar les 
dades des de les diferents perspectives de l'organització: assistencial, econòmica, pressupostaria, 
etc. Finalment es farà una introducció a l'analítica descriptiva i a les eines disponibles en el mercat 
que permeten gestionar tota aquesta informació. 

 

Continguts:  

 Les TIC a l’entorn sanitari català. 

 La necessitat de l’anàlisi de dades en els sistemes de salut actuals. 

 El  valor de les dades i la direcció basada en el coneixement. 

 Què és la Intel·ligència de Negoci? 

 Intel·ligència de negoci aplicada a Control de Gestió.  

 La datificació i les organitzacions data-driven. 

 Dades obertes, una gran oportunitat. 

 Sistemes Analítics: Què és l’anàlisi de dades? Com podem analitzar les dades amb rigor i 
qualitat? Sistemes transaccionals vs. Sistemes decisionals. Què són les dades estructurades . El 
Magatzem de Dades Corporatiu. Tipus d’analítica. Analítica descriptiva. Descobriment del 
coneixement (Data Mining). 

 El nou paradigma de Self- BI. Eines per analitzar dades per a analistes tècnics i funcionals. 

 Casos pràctics. 
 

Docent: 
David Díaz. Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i 
Enginyer Superior en Informàtica per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Des de l’any 2008 ha 
participat en diferents projectes del sector sanitari català com l’HC3 (Història Clínica Compartida de 
Catalunya),  llistes d’espera i gestió de la proactivitat o CMBDs. Des del 2014 és el responsable tècnic 
de la infraestructura de Business Intelligence i Analytics en el Departament de Control de Gestió i 
Anàlisi de la Informació al Consorci Sanitari de Terrassa (CST). Professor col·laborador de la UOC en els 
Estudis en Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions, docent en assignatures de l’àrea de 
coneixement de la gestió i explotació de dades dels Màsters Universitaris en BI i Ciència de Dades. 
Actualment les seves àrees d’interès en BI estan orientades a l’analítica avançada,  les arquitectures 
distribuïdes, el processament del llenguatge natural i l’aprenentatge automàtic. 
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Sessió 7:  Estratègia de dades: Big Data. 
22 d’abril de 2020 
 
 
Presentació:  
Internet, les bases de dades distribuïdes, el cloud, l´IOT, Blockchain i la democratització d´eines com el 
Machine Learning expliquen que el fenomen de la datificació al nostre sector experimenti un 
creixement exponencial any rere any. L’IBM calcula que al 2020 les dades emmagatzemades als 
sistemes d’informació dels diferents proveïdors de salut es duplicaran cada 72 dies. Processar i 
analitzar totes aquestes dades permet identificar patrons de salut que poden contribuir a la curació i la 
prevenció de malalties, a més de millorar la seguretat, la qualitat de vida dels pacients i la sostenibilitat 
del sistema. 
 
Objectius:  

 Entendre què és una estratègia de dades i perquè la necessitem. 

 Entendre els ecosistemes vinculats a les noves tecnologies d’anàlisi massiu de dades i quin 
paper juguen en el desenvolupament de models de gestió basats en les evidències.  

 
Continguts:  

 Estratègia de dades. 

 El govern i la democratització de les dades. 

 Big Data  i BBDD NoSQL. 

 Cloud Computing. 

 Els nous rols de BI  i Big Data: Científic de dades vs. Arquitecte de dades. 

 Sistemes Analítics. 
o Magatzems de dades no estructurades (DataLake). 
o Analítica prescriptiva. 
o Analítica predictiva. 

 Intel·ligència Artificial:  Machine Learning i Deep Learning. 

 Ecosistema BigData. 
o Hadoop. 
o Spark. 
o R. 
o Phyton. 

 Casos d’ús en salut 
 

Docent:  
 
Eduard Gil. Llicenciat en Història (UAB), Màster en Direcció d'Empreses (ESADE), Màster en Big Data i 
Business Intelligence (EOI). Actualment exerceix com Cap de Gestió de Dades de l´Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau (Chief Data Officer) ha estat Big Data/BI Leader al Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya i professor en el centre tecnològic EURECAT, EADA Business School, 
Barcelona School of Management (UPF) i la UOC en temes de BI, Big Data i Sistemes d´Informació. Ha 
estat Director de Sistemes d´Informació del grup Sagessa (Reus) i Gerent de l'Ajuntament de Gavà. 
També ha estat Director de Serveis Generals a l'Ajuntament de Rubí i Director Executiu de l'Institut de 
Direcció i Gestió Pública d'ESADE. 
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3a PART: Anàlisi de dades. Reporting. Avaluació 
 
 

Sessió 8: Sistemes de costos en salut: per pacient. 
06 de maig de 2020 
 
 
Presentació:  
 
La necessitat de conèixer el cost de les prestacions sanitàries és bàsic per qualsevol anàlisi d’avaluació 
econòmica o per a qualsevol sistema de pagament.  
Un cop conegut el cost d’un proveïdor cal que altres proveïdors juguin el mateix rol per poder 
comparar i buscar conjuntament camins de millora. El camí entre conèixer una dada i poder aplicar 
millores en el sistema assistencial es fa mitjançant la col·laboració entre iguals : RECH (Red Española de 
Costes Hospitalarios ) on diversos hospitals amb informació de costos comparteixen resultats. 
 
Objectius:  
 

 Conèixer els criteris bàsics que han de definir un sistema de costeig de pacients. 

 Conèixer les utilitats dins i fora de l’hospital dels resultats d’un bon model de Costeig de 
Pacients. 

 
Continguts:  
 

 Elements d’un sistema de costeig de pacients: 
o Integritat de les despeses incloses (Sistema de costos totals). 
o Exhaustivitat dels registres assistencials (Sistema d’activitat total). 
o Criteris d’imputació de costos estructurals i intermedis a centres de cost final 

mitjançant criteris basats en activitat (costos basats en activitat). 
o Principals inductors de cost (la clau del sistema de costeig). 
o Validesa dels catàlegs de productes intermedis. 
o La generació dels costos unitaris de totes les prestacions de l’hospital (Sistema 

d’informació de costos) . 
o Assignació de costos a pacient (bottom-up). 
o Explotació de la informació de costos i del case-mix en un hospital per a la presa de 

decisions.  

 Situació i desenvolupament de models de Costeig de Pacients a Europa, Espanya i Catalunya. 
o Red Española de Costes Hospitalarios (RECH). Objectius i situació actual  
o Principals elements distintius dels models de costeig de pacients participants a RECH. 
o Utilitat d’un sistema de referencia de costos al nostre Sistema Nacional de Salut: 

 Sistema de costos de referència. 
 Costos de la no qualitat. 
 Model de Benchmarking de costos ajustat per risc. 
 Bases per la fixació de preus en l’assignació de recursos en el sistema públic. 
 Informació de costos per a l’avaluació econòmica. 
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Docents :  
 
Francesc Cots. Doctor en Economia per la UAB. Màster d’Economia Regional i Urbana per la UAB. 
Director de Control de Gestió del Parc de Salut Mar de Barcelona.  Investigador de la Unitat 
d’Avaluació de Serveis Sanitaris de l’Institut Mar d’Investigacions Mèdiques. Impulsor del projecte 
RECH. Especialitzat en: Costos/ anàlisis de costos. Avaluació de l’activitat assistencial. Sistemes 
d’Informació per a la gestió / BI-BA / informes i Quadres de Comandament Disseny i gestió de models 
en Direcció Participativa per Objectius (DPO).  
 
Pietro Chiarello. Llicenciat en Economia per la Universitat de Padua (Italia). Màster en Dret i gestió del 
serveis sanitaris per la Universitat de Bolonya (Italia). Tècnic de Control de Gestió del Parc de Salut Mar 
de Barcelona.  Investigador de la Unitat d’Avaluació de Serveis Sanitaris de l’Institut Mar 
d’Investigacions Mèdiques. Investigador del projecte RECH. Especialitzat en: Sistemes de generació i 
d’anàlisis bases de dades de costos hospitalaris. Modelització i anàlisis de bases de dades de costos 
hospitalaris.  Desenvolupament i maneig de models en Direcció Participativa per Objectius (DPO). 

 
 
 
* Aquesta sessió es realitzarà en el Parc de Salut Mar de Barcelona. Pendent de saber la ubicació concreta en 
aquesta entitat. 
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Sessió 9:  Sistemes de costos en salut: per línia de finançament.  
Els comptes d’explotació. 
20 de maig de 2020 
 
 
Presentació:  
 
En aquesta sessió s’analitzaran les particularitats d’un sistema de costos en salut d’acord amb el model 
de finançament  actual del CatSalut, donant per tant una visió genèrica de com es poden repercutir els 
diferents costos i ingressos per línia d’activitat . 
 
Igualment, es pretén exposar els principals mètodes de repartiment de costos més estandarditzats  
que permetran a un repartiment dels costos directes, indirectes i estructurals. 
 
Objectius:  

 

 Conèixer l’estructura general d’una proposta de sistema de costos per línies d’activitat.  

 Identificar les principals dificultats i aspectes clau del model. 

 Compartir l’experiència del Consorci Sanitari de Terrassa. 
 

Continguts:  
 

 Els diferents sistemes de costos. Enfocament, usos, criteris.  

 La Compra de serveis per part del CatSalut. Per línia d’activitat. 

 El concepte de compte d’explotació. 

 El concepte de Centre de Cost : definició, tipus, exemples. 

 Experiència al Consorci Sanitari de Terrassa: un sistema de costos en una institució sanitària: 
usos, dificultats, aspectes clau de l’èxit. 
 

Docent:  
 
Núria Garcia Gutiérrez, Executive Màster en Direcció d’Organitzacions Sanitàries (EMDOS-ESADE 2015) 
i Direcció de Serveis Integrats de Salut (DSIS-ESADE 2014). Formada en Balanced Scorecard /Quadre de 
comandament integral (2004), Postgrau en Direcció financera i Planificació (Euncet 2006), 
especialització en Planificació estratègica i Sistemes d’indicadors i Design Thinking (Esade 2013)i en 
mètode Lean (2018). Diplomada en Ciències Empresarials per la UAB al 1997. Treballa des del 1994 en 
el sector sanitari tant en l’àmbit local com amb la participació d’algun projecte internacional. Des del 
2012 ocupa el càrrec de Direcció de Control de Gestió i Anàlisi de la informació al Consorci Sanitari de 
Terrassa i és responsable de la planificació estratègica i  de la gestió i anàlisi de dades de totes les 
àrees de la institució. Col·laboradora docent en el Màster en Direcció d'Institucions Sanitàries de la 
UAB i en el Cicle Formatiu de Grau Superior de Documentació i Administració sanitària a l’Escola 
Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa ( EUIT- Fundació docència Sant Llàtzer). 
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Sessió 10: Anàlisi dades en els Serveis clínics de Suport: Farmàcia.  
03 de juny de 2020 
 
 
Presentació:  
Una de les àrees dels Serveis Clínics de Suport que té una gran transcendència, tant a nivell d’ impacte 
pressupostari, com de seguretat del pacient, és l’àrea de Farmàcia.. Aquesta àrea engloba diferents 
aspectes, des de la Prescripció farmacèutica per part dels professionals mèdics, fins  l’administració  de 
medicaments per part d’infermeria, la revisió de la medicació, elaboració i dispensació de 
medicaments per part dels professionals de farmàcia i, finalment, el consum de medicaments per part 
dels pacients. 
Tots aquests processos generen una gran quantitat de dades que són complicades de transformar en 
indicadors de seguiment, tant de pressupost, com d’ activitat professional i d’utilització de 
medicaments en general. 
Les  fons i bases de dades que contenen aquesta informació són molt diverses i  varien en funció del 
programari informàtic utilitzat durant l’activitat assistencial, del nivell assistencial i del tipus de 
medicaments de que es tracti. 
El CatSalut a través del  Contracte programa del Pla de Salut, marca anualment uns objectius de 
Farmàcia  als quals s’ha de donar resposta. L’obtenció d’ aquestes dades i la seva posterior 
interpretació, és un procés complexa i requereix de coneixements bastant específics sobre el tema.   
 
Objectius:  
Adquirir coneixements bàsics per a l’explotació de dades de Farmàcia, creació d’indicadors i quadres 
de comandament que permetin fer-ne  un seguiment, que donin resposta: 

 als Objectius del Pla de Salut del CatSalut,  

 als objectius propis de l’Entitat Proveïdora 

 als objectius assistencials individuals dels professionals assistencials. 
 

Continguts:  

 Tipologia de les dades de Consum de medicaments en funció del nivell assistencial. 

 Fonts de dades i mecanismes d’explotació 

 Indicadors de prescripció Farmacéutica 

 Indicadors de Farmàcia del Pla de Salut CatSalut 

 Gestió micro i macro de Informació: Quadres de comandament, informes individualitzats, etc. 
 

Docent:  
Carme Solera. Actualment, Farmacèutica d’Atenció Primària i Atenció Especialitzada Extrahospitalària, 
del Servei de Farmàcia  Integral i del Departament de Control de Gestió  i Anàlisi de la Informació. 
Consorci Sanitari de Terrassa. Professora col·laboradora des  del 2006, de l’Escola Universitària 
d’Infermeria  i Teràpia Ocupacional de Terrassa. Fundació per a la Docència Sant Llàtzer (anteriorment 
Escola Universitària Creu Roja de Terrassa). Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en 
Farmàcia Hospitalària. Formació via FIR, realitzada en el Consorci Hospitalari del Parc Taulí. Sabadell 
(Barcelona). Llicenciada  en Farmàcia  per la  Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. 
Postgraduada en Economia de la Salut, pel  Department of Public Health,  University of Aberdeen. 
Realització de Cursos del Master d’Estadística en Ciències de la Salut, de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Participació activa en diverses Comissions i Grups de treball del CatSalut, Departament de 
Salut, Consorci Sanitari i Social de Catalunya i Unió Catalana d’Hospitals. Colaboradora en la creació del 
Programa InfoClínic, d’explotació de dades de facturació de receptes de prescripció farmacèutica. 
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Sessió 11: Contractes de Gestió: descentralitzant la gestió. 
17 de juny de 2020 
 
Presentació:  
 
Un cop assegurades les tasques bàsiques d’un departament de Control/Suport a la  Gestió, si el Centre 
Sanitari ho necessita, es poden desenvolupar eines que permetin endegar dinàmiques que ajudin a la 
valoració de l’acompliment de determinades fites per part dels equips de professionals que el 
conformen. En aquest mòdul es podran l’establiment i monitoratge de Contractes de Gestió amb els 
Serveis o Unitats per apropar la presa de decisions als professionals , o bé la Direcció Participativa per 
Objectius amb objectius grupals i individuals que valorin de manera continuada el grau d’alineament 
entre el professional i els objectius estratègics de l’Entitat. 
 
Objectius:  

 Corresponsabilitzar als professionals i alinear les accions para l’assoliment dels objectius 
marcats al pla estratègic (visió). 

 Potenciar el treball multidisciplinari  i transversal  

 Desenvolupar l’autonomia de gestió enfortint el lideratge clínic 

 Millorar la comunicació 

 Crear el sistema d’informació que permeti mantenir el monitoratge continuat d’aquestes 
modalitats d’eines de suport a la gestió. 

 
Continguts:  

 Grau de maduresa necessari per a afrontar reptes d’avaluació continua d’eines de suport a la 
gestió amb participació directa dels professionals. Desenvolupament de les capacitats 
analítiques dins de l’organització. 

 Necessitat d’avaluació del resultats de la institució: Gestió per resultats. Alinear la organització 
amb la estratègia.  

 Contractes de Gestió amb Serveis i /o Unitats assistencials com a eina per descentralitzar la 
gestió : Objectius, dimensions, necessitats d’informació i operativa. 

 Direcció Participativa per Objectius (DPO). Interacció amb els sistemes d’informació (DWH, 
BI...) i generació d’eines que permetin que els professionals referents també alimentin el 
sistema amb informació. Definició de les Unitats de Gestió, assignació de professionals, 
proposta i pacte d’objectius, indicadors, valoració, seguiment, assoliment i càlcul de la 
proporció de retribució variable assolit. 

 Importància dels sistemes d’informació: la intel·ligència de negoci. 
Discussió sobre el que representa per a un Servei / Direcció de Control /Suport a la Gestió ser 
el facilitador / coordinador d’alguna d’aquestes eines/ dinàmiques. 
 

Docent:  
Francesc Cots. Doctor en Economia per la UAB. Màster d’Economia Regional i Urbana per la UAB. 
Director de Control de Gestió del Parc de Salut Mar de Barcelona.  Investigador de la Unitat 
d’Avaluació de Serveis Sanitaris de l’Institut Mar d’Investigacions Mèdiques. Impulsor del projecte 
RECH. Especialitzat en: Costos/ anàlisis de costos. Avaluació de l’activitat assistencial. Sistemes 
d’Informació per a la gestió / BI-BA / informes i Quadres de Comandament Disseny i gestió de models 
en Direcció Participativa per Objectius (DPO).  
 
Pere Oliveras. Graduat en Gestió d’Empreses per la UAB. Cursant Màster en Intel·ligència de Negoci i 
Big Data ( UOC ). Responsable del Servei de Suport a la Gestió d’Althaia Xarxa Assistencial de Manresa.  



 

20 
 

Sessió 12: Benchmarking rendiment i qualitat Hospitalització i CMA. 
1 de juliol de 2020 
 
 
Presentació:  
 
Hi ha en el nostre sector eines de benchmarking que, a partir de les dades del CMBD-HA, permeten 
comparar resultats dels indicadors de rendiment i qualitat d’hospitalització i CMA de diferents 
hospitals. Aquesta informació reflecteix la realitat de l’hospital? De quins indicadors disposem? Com 
en fem l’anàlisi i definim accions que ens permetin  millorar els resultats de l’hospital?  Aquest taller 
ofereix un conjunt de recursos per obtenir i millorar els resultats de l’hospital. 
 
 
Objectius:  
 

 Aprendre  analitzar i interpretar els indicadors més habituals de benchmarking de rendiment i 
qualitat d’hospitalització i CMA. 

 Comunicar i explicar els resultats. 

 Estratègies de millora i monitorització de les accions de canvi. 
 

Continguts:  
 

 Explicació dels indicadors més habituals de benchmarking de les altes hospitalàries (estades, 
CMA, hospitalitzacions evitables, reingressos ...) i com interpretar-ne els resultats. 

 Estratègies per comunicar els resultats als diferents serveis de l’hospital amb l’objectiu de  
treballar conjuntament per establir línies d’acció. 

 Com implantar les noves accions i fer-ne el seguiment. 
 

Docent:  
 
Marta Albacar. Estadística de formació i analista d’informació de professió. La seva carrera 
professional ha passat pel món de la consultoria i el CatSalut. Actualment forma part de l’equip de 
Documentació Clínica, dins la Direcció de Gestió i sistemes d’informació de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau. 
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