
Desenvolupar  les  competències  digitals
establertes  en  el  fòrum  de  professions .

 
Optimitzar  l ’ús  de  la  informació  en

entorns  digitals .
 

Potenciar  la  capacitat  de  treball  en
equip  multidisciplinar  remot .

 

PRESENTACIÓ 

A les conclusions del Fòrum de Diàleg Professionals es va
proposar dins els reptes de present i futur, impulsar el
desenvolupament de les competències digitals en els
professionals de la salut.

A partir d ’ell, s ’ha elaborat un mapa de competències i
s ’està creant un model d ’avaluació i acreditació que 
 s'activarà en fase pilot pròximament.

En paraŀlel s ’ha impulsat la posada en marxa d ’aquest
programa formatiu, directament orientat a les
competències professionals establertes, per tal d ’ajudar
a desenvolupar aquestes competències i apropar als
professionals al context i realitat digital actual. 

OBJECTIUS

COMPETÈNCIES
DIGITALS EN
SALUT
20 HORES

WWW .UCF .CAT

100% Subvencionat per:

Adreçat  a  tots  
els  professionals .

 

A QUI VA DIRIGIT

CURS ORIENTAT A....

una  acreditació
específica  ACTIC-3 ,

transversal  de
competències  en
tecnologies  de  la
informació  i  la

comunicació  per  als
professionals  sanitaris .

ACTIC 3-Salut

AMB EXEMPLES PRÀCTICS
 

La  formació  incorpora  moltes
referències ,  exemples ,  eines ,  estratègies
per  a  potenciar  el  desenvolupament  de

les  competències  digitals .



COMPETÈNCIES 
DIGITALS EN SALUT

Gestió de dades i de la informació
Analítica de dades
Eines específiques del sector

Comunicació
Treball coŀlaboratiu i cooperatiu en
xarxa
Continguts digitals

Protecció de dades
Ciberseguretat
Ètica, privacitat i civisme
Desenvolupament professional

Identitat i reputació digital
Gestió del canvi i transformació digital

Accés, gestió i anàlisi de dades

Comunicació i coŀlaboració

Consciència digital

Capacitació digital, recerca i
innovació

CONTINGUTS ORIENTATS

A LES COMPETÈNCIES DIGITALS 
DELS PROFESSIONALS 
DE LA SALUT

UCF és una iniciativa conjunta de:

Subscriu-te a la 
Newsletter:

Segueix-nos a 
LinkedIn:

Per a més informació:

 formacio.subvencionada@ucf.cat 

CONSULTA EL PROGRAMA COMPLET

Altres professionals com tu estan combinant
aquest curs amb aquest altra formació:

SALUT I TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL (15 h)

Reptes del sistema de salut 

Entorn VUCA, quarta revolució industrial i el

món digital 

Tecnologies disruptives: robòtica, inteŀligència

artificial, IoT, realitat virtual, realitat

augmentada, simulació, blockchain, impressió

3D, bioimpressió... 

El pacient connectat (mHealth) 

Analítica de dades 

Transformació digital: estratègies 

Ciberseguretat, privacitat i ètica

La suma d’ambdós
programes et permetrà
estar al dia i ser una

persona més productiva
digitalment.

MICROTRAJECTÒRIA 
RECOMANADA

https://www.ucf.cat/portfolio-items/competencies-digitals-en-salut/

