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Presentació 
 
El context actual, canviant i tecnificat, exigeix als professionals de l’àmbit de la salut una 
adaptació i una capacitació constants que assegurin el màxim nivell d’eficiència en cada 
situació i contribueixin a que els centres assistencials esdevinguin competitius.  
 
L’adquisició de competències digitals ja no és opcional i 
condicionarà el posicionament dels professionals i de les 
institucions sanitàries en front de la innovació i de la 
digitalització de la salut.  
 
Amb l’objectiu d’actualitzar-se en l’ús de TICs en salut, d’adquirir un coneixement global sobre 
el context digital en salut, d’incrementar la capacitat innovadora, reflexionar sobre els 
beneficis de la digitalització i conèixer les noves tendències, les seves aplicacions i el marc legal 
en salut digital, es proposa un itinerari formatiu en forma de mòduls que l’usuari pot 
seleccionar segons els seus interessos.  
 
 

Proposta de valor 
 
Vivim en un entorn canviant, connectat i altament competitiu, la innovació ja no és una opció 
sinó que forma part del teixit empresarial de tots els àmbits i molt especialment en el sector 
de la salut. Les institucions més competitives són aquelles que saben respondre en cada 
moment a les necessitats dels ciutadans, fins i tot avançar-se a aquestes, estan atentes als 
senyals de l’entorn i responent amb eficiència i agilitat. Per això les organitzacions sanitàries 
precisen perfils professionals amb competències en salut digital, que siguin capaços d’oferir 
una assistència de qualitat, eficient pel centre, satisfactòria pel pacient, optimitzant recursos i 
donant visibilitat a la organització.  
 
Els centres assistencials catalans ja disposen de professionals punters en les seves especialitats 
i el moment actual requereix dotar-los de competències digitals per incrementar el seu valor.   
 
 

Formadors, ponents i experts 
 
L’Update en Salut Digital té el repte d’analitzar en profunditat els temes objectiu en un format 
dinàmic i innovador. Cadascun dels mòduls proposats s'ha seleccionat i prioritzat en base a les 
recomanacions de la Comissió de formació de la Societat Catalana de Salut Digital. 
 
Disposem de professionals referents, de diversos àmbits amb capacitat per a enriquir els 
continguts  que formen part del curs. Considerem que aquesta diversitat és un tret diferencial i 
un valor afegit respecte a altres cursos sobre temàtiques similars. 
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Objectius 

 
General 
 
Oferir als professionals una formació continuada especialitzada amb un programa de 
coneixement aplicat que permeti l’actualització i adaptació a les necessitats actuals sobre 
competències en salut digital. 
 

Específics 
 

• Actualitzar l’ús de TICs en salut  
• Adquirir un coneixement global sobre el context digital en salut  
• Incrementar la capacitat innovadora  
• Reflexionar sobre beneficis de la digitalització de la salut  
• Adquirir competències en salut digital  
• Conèixer les noves tendències els seus usos i aplicacions  
• Conèixer les normatives i marc legal  

 
 

Adreçat a 
 
Professionals de l’àmbit sanitari que vulguin millorar, actualitzar els seus coneixements digitals 
per a millorar el seu desenvolupament professional. 
 
 

Metodologia i format 

El programa comprèn seminaris 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 salut digital. 
 
Format de mitja jornada intensiva (de 9 a 14 h) que incorpora esmorzar - col·loqui per afavorir 
el networking entre els participants. 
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Cicle de tallers any 2019 

Els continguts del programa formatiu d’actualització han estat dissenyats i elaborats sota la 
tutela de la Comissió de formació de la Societat Catalana de Salut Digital. 
 
El programa es composa de 16 tallers monogràfics: 
 

Taller 1. Procés de digitalització 13/03/19 

Taller 2. Usos i beneficis del big data en recerca 20/03/19 

Taller 3. Marc normatiu i legal en salut digital 03/04/19 

Taller 4. Dades obertes en salut: els beneficis del compartir 24/04/19 

Taller 5. Realitat virtual i realitat augmentada 08/05/19 

Taller 6. Aplicacions mòbils en salut 22/05/19 

Taller 7. Intel·ligència artificial i assistència clínica 29/05/19 

Taller 8. Ús de la impressió 3D en salut 05/06/19 

Taller 9. Telemedicina 19/06/19 

Taller 10. Teleassistència i monitorització de pacients crònics 26/06/19 

Taller 11. Taller de xatbots 03/07/19 

Taller 12. Transformació digital. Una necessitat. 25/09/19 

Taller 13. Protecció de dades en salut 02/10/19 

Taller 14. Lideratge digital a les xarxes 09/10/19 

Taller 15. Bioinformàtica 16/10/19 

Taller 16. Gamificació en Salut 13/11/19 

 
 

Durada 
 
Són un total de 16 sessions de 5 hores de duració (total de 80 hores).  
L’horari de les sessions és de 9:00 a 14:00 hores. 
 
 

Lloc de realització 
 
El curs s’impartirà a les instal·lacions d’Unió Consorci Formació. Parc Sanitari Pere Virgili. 
Esteve Terrades, 30. Edifici Tramuntana, baixos. 08023 Barcelona. 
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Modalitats d’inscripció  
 
S’ofereixen diferents possibilitats d’inscripció al cicle Update sobre Salut Digital: 
 
Inscripció individual 
El cost d’inscripció és de 105 € per taller.  

 
Paquets d’inscripcions  
Les organitzacions que adquireixin un pack tenen dret a inscriure el professional que 
considerin a cada seminari, 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 els tallers en què 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 als diferents tallers i seminaris del Update sobre Salut Digital es 
faran per cancel·lacions amb una antelació mínima d’una setmana. 

 
Formació a mida 
 
Els seminaris de l’Update sobre Salut Digital 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 de les entitats organitzadores, que acreditarà 
la seva participació en la formació.  
 
L’assistència a les 16 sessions de l’Update sobre Salut Digital permetrà obtenir, als assistents 
que ho desitgin, un certificat d’extensió universitària d’assistència, emès per la Fundació 
Universitària del Bages, Campus UManresa (Universitat de VIC - Universitat Central de 
Catalunya).  
 
 
 

 
 
Per a més informació 
 
Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.85 Maria Nadal mnadal@ucf.cat www.ucf.cat 
 

 
 
 

https://www.ucf.cat/portfolio-items/update_salut_digital/#tab-04c108aa07f8835fe1d
mailto:mnadal@ucf.cat
http://www.ucf.cat/
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Taller núm. 1 

Procés de digitalització 
13 de març de 2019 
 
 
La digitalització de les organitzacions sanitàries va més enllà de la introducció de tecnologia. És 
important identificar primer els processos a digitalitzar, detectar les necessitats i oportunitats de 
millora, seleccionar les tecnologies que ens ha de permetre solucionar els problemes detectats i 
redissenyar el procés amb la aplicació de la mateixa i amb las implicació de tots els actors que hi 
participen. 
 
No tenir en compte tots els elements fa que el procés de digitalització sigui un exercici de incorporació 
de tecnologia amb creixement de costos i sense valor afegit. 
 
 

Objectius:  
 

 Identificar els processos a transformar 

 Identificar les necessitats del pacient i professional en relació al procés seleccionat 

 Seleccionar i prioritzar tecnologia 

 Redissenyar el nou procés i identificació de resultats esperats 

 Dissenyar el marc d’avaluació del impacte 
 

Continguts:  
 

 Descripció teòrica de identificació de processos i tecnologia aplicable 

 Taller pràctic 

 Presentació de resultats 
 
 

Docent:  
 
Jordi Martínez Roldán va néixer a Barcelona el 1967. És llicenciat en medicina per la UAB i especialista 
en Medicina Familiar i Comunitària; va treballar com a metge de família tant en atenció primària com 
especialitzada. Ha liderat diferents equips i projectes que implementen innovacions tecnològiques i TIC 
en el sistema sanitari. Va ser responsable de metodologia qualitat i avaluació al SAP Baix Llobregat 
Litoral de l’ICS, director mèdic de l'Hospital Comarcal Alt Penedès i posteriorment Director Assistencial a 
l'Hospital General de Catalunya, així com Responsable de l’Àrea de gestió i Integració Assistencial de la 
Direcció Assistencial de l’ICS. És màster en Direcció d'Institucions Sanitàries (UAB), Màster en Direcció 
d'Organitzacions Sanitàries por ESADE i ha cursat el Programa de Direcció General per l’IESE. Actualment 
és el Director d'innovació de la Fundació Tic Salut Social.  



 

9 
 

 
 
Taller núm. 2 

Usos i beneficis del Big Data en recerca 
20 de març de 2019 
 
 
El sector Salut te nombroses fonts de dades heterogènies (històries clíniques electròniques, dispositius 
de telemedicina, proves clíniques, wearables, epidemiològiques, nutricionals i genòmiques.......) 
relacionada amb els pacients, les malalties i els centres sanitaris. Aquesta informació, ben analitzada, 
resulta de gran utilitat per a la Recerca i per a la pressa de decisions i possibilita el que es coneix com a 
Big Data, Real World Data (RWD) i la Medicina Personalitzada. 
 
 

Objectius:  
 

 Donar a conèixer les noves estratègies, metodologies, eines de processament i anàlisi del Big 
Data i les seves possibilitats en l’àmbit de les Ciències de la Vida. 

 

Continguts:  
 

 Adquisició, filtratge i seguretat de les dades. 

 Integració de bases de dades. 

 Mineria de dades. 

 Intel·ligència Artificial. 

 Machine Data Learning. 
 
 

Docent:  
 

Joan Guanyabens. Metge  i Màster  per ESADE en Gestió Hospitalària amb més de 20 anys d’experiència 
en direcció, gestió, consultoria i assessorament en la utilització i aplicació de les tecnologies de la 
informació al sector sanitari.  Ha estat Coordinador general de les tecnologies de la informació i les 
comunicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i Conseller delegat de Agència 
de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) havent treballat també al Servei Català de la 
Salut, UDIAT Centre Diagnòstic de la Corporació Sanitaria Parc Taulí de Sabadell i com a Consultor. 
Actualment és Director general de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut, entitat titular 
de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. 
 



 

10 
 

 
 
Taller núm. 3 

Marc normatiu i legal en Salut Digital 
3 d’abril de 2019 
 
 
D’alguna manera, coneixem l’existència d’un conjunt de normes jurídiques que regulen les dades de 
salut que disposem les entitats sanitàries.  És molt important conèixer l’essència de la normativa que 
afecta l’ús de les tecnologies, ja que  condiciona tant l’ús de les tecnologies per part del treballador com 
de l’usuari del sistema de salut. 
 
 

Objectius:  
 

 Realitzar una aproximació a les diferents normatives i en especial al nou RGPD. 
 

Continguts:  
 
Introducció a les normatives legals i RGPD 

 Conceptes generals de la protecció de dades 

 Els principis del tractament 

 El consentiment explícit 

 Els drets de la persona interessada 

 El Delegat de Protecció de dades (DPO) 

 L'Autoritat de control 

 Normatives aplicables.  
 
 

Docent:  
 
Ismael Cerdà. És responsable de la gestió dels Drets (ARCO) nous drets del RGPD. Ha participat en 
l’adaptació del nou RGPD amb el grup de la generalitat. Participa en el grup de seguretat del 
departament de salut. 
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Taller núm. 4 

Dades obertes en Salut: els beneficis del compartir. 
24 d’abril de 2019 
 
 
Les dades han esdevingut un element enormement valuós a l’entorn tecnològicament avançat que es 
presenta al segle XXI. 
 
En el nostre model de salut, el sector públic té a la seva disposició un elevat volum de dades que, de fer-
se disponibles en obert, adquiriran un paper estratègic de primer ordre.  
 
Obrir dades, i especialment en salut, consisteix en un exercici complex que requereix de la definició, 
planificació i presa de decisions operatives conscients.    
 
 

Objectius:  
 

 Els objectius d’aquesta formació són iniciar als assistents en els conceptes bàsics de les dades 
obertes per tal de posar en context el nou ecosistema que representen i establir els principis 
fonamentals per emprendre una iniciativa de dades obertes en salut. 

 

Continguts:  
 

 Conceptes bàsics de les dades obertes 

 La publicació de dades en obert 

 Principals publicadors de dades obertes en salut 
 
 

Docent:  
 
Sandra Lomas. Professional en l’àmbit de la Transformació Digital i la Comunicació al Departament de 
Salut i docent en l'àmbit de Competències Digitals en la Universitat Oberta de Catalunya. Exerceix també 
de docent en formació de postgrau i especialitzada en dades obertes, estratègies de govern obert i 
ciutadania digital. 
 
Formada en Dades Obertes a The Open Data Institute, Màster en Gestió Pública Avançada (UB) i MBA en 
Empreses i Institucions Culturals (U Salamanca). És llicenciada en Comunicació Audiovisual (UOC) i 
Història (UB). Membre de la Xarxa d'Innovació Pública 
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Taller núm. 5 

Realitat Virtual i Realitat Augmentada , aplicacions en el sector sanitari 
8 de maig de 2019 
 
 
La Realitat Virtual i la Realitat Augmentada són tecnologies que  estan molt presents a les nostres vides, 
encara que normalment s’associen més a l’ús del videojocs.  
Mitjançant programació informàtica o gravacions amb càmeres especials, es poden recrear situacions 
reals que podem veure en qualsevol moment amb unes ulleres de realitat virtual o fins i tot, amb el 
nostre mòbil. 
En aquests moments el 12%  del projectes de realitat virtual que existeixen a Espanya són projectes de 
Salut el que ha fet que Espanya s’hagi pogut posicionar com el cinquè país en l’ús de la Realitat Virtual al 
sector salut al 2016. 
 
 

Objectius:  
 

 Aconseguir que l’alumne conegui  el funcionament de la Realitat Virtual i la Realitat 
Augmentada, les diferències entre les dues tecnologies i les aplicacions més importants dintre 
del sector de la salut 

 

Continguts:  
 

 Definició i fonaments de la Realitat Virtual.  

 Evolució de la Realitat Virtual 

 Definició i fonaments de la Realitat Augmentada 

 Evolució de la Realitat Augmentada 

 Diferencies entre la Realitat Virtual i la Realitat Augmentada 

 Anàlisi  i tendències del sector de la Realitat Virtual i la Realitat  

 Principals aplicacions de la realitat virtual dintre del sector salut 
o Vídeos de casos pràctics 

 Principals aplicacions de la realitat augmentada dintre del sector salut 
o Vídeos de casos pràctics 

 Proposta de casos pràctics per resoldre en grup 
 
 

Docent:  
 
Eva Aurín Pardo. Responsable d'Innovació i eHealth de l'Hospital Vall d'Hebron. Dirigeix diversos 
projectes d'innovació que utilitzen les tecnologies més innovadores com Realitat Virtual, Internet of 
Things (IOT), BigData,  Intel·ligència Artificial (AI), Realitat Augmentada, etc. Secretària i membre de la 
Comissió d'Innovació a l'Hospital Vall d'Hebron i membre de la Mesa Digital. Lidera la construcció del 
nou model d'innovació a l'Hospital Vall d'Hebron. És llicenciada en Química per la Universitat de 
Barcelona i MBA Internacional per "la Salle" - Universitat Ramon Llull. Té més de 10 anys d'experiència 
en la gestió de projectes tecnològics en el sector sanitari amb equips multidisciplinaris (més de 50 
persones). Membre del grup d'investigació de la Universitat de VIC “Digital Care” i membre de la 
Societat Catalana de Salut Digital. A més, és coordinadora i professora de diversos màsters a la 
Universitat "La Salle". 
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Taller núm. 6 

Aplicacions mòbils en Salut 
22 de maig de 2019 
 
 
Introducció: mHealth és una component de l'eHealth.  Tanmateix, fins al moment, no s'ha establert una 
definició concreta de mHealth. Per al propòsit d'aquest curs definim mHealth o mobile health com una 
pràctica mèdica i de salut pública recolzada en telèfons mòbils, aparells de monitorització de pacients i 
altres dispositius sense fils. 
 
 

Objectius:  
 

 Disposar d’una visió introductòria de les potencialitats de les aplicacions mòbils en salut 
 

Continguts:  
 

 eHealth & Telehealth & mHealth 

 Marketplace d’Apps i Salut a Catalunya  

 Directoris d’aplicacions  

 Marcatge CE d’Apps i Software Mèdic 

 Noves competències per als professionals assistencials 

 mHealth for mental Health (& Placebo effect) 

 mHealth i infermeria 

 mHealth in Europe 

 Aplicacions mòbils en salut i protecció de dades 

 Internet of Things and Health Monitoring 

 mHealth in developing countries 
 

Docent:  
 
Marc de San Pedro. Formació i Docència a la Fundació TIC Salut Social  
Pilar González, infermera, documentalista i professora de cerca d’informació científica. 
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Taller núm. 7 

Intel·ligència artificial i assistència clínica 
29 de maig de 2019 
 
 
Com a conseqüència de la creixent digitalització en tots els àmbits de la societat, disciplines com la 
Intel·ligència Artificial o el Big Data s’han convertit en eines d’ús generalitzat. En l’àmbit de la salut, on 
es treballa amb una gran quantitat i heterogeneïtat d’informació, és un exemple paradigmàtic de 
l’eclosió de solucions basades amb aquestes tecnologies. Les oportunitats que s’obren són moltes tan a 
nivell assistencial com a nivell de gestió. Però transformar les dades en coneixement amb valor és un 
repte no exempt de dificultats. 
 
 

Objectius:  
 

 L’objectiu de la sessió és presentar les oportunitats i reptes, en l’àmbit de la Salut, que 
ofereixen la Intel·ligència Artificial i el Big Data. Per fer aterrar aquestes oportunitats, 
mostrarem exemples d’aplicacions i repassarem les tendències actuals. 

 

Continguts:  
 

La sessió estarà dividida en quatre parts:  

 Breu introducció històrica.  

 Oportunitats i Perills.  

 Exemples.  

 Perspectives de futur. 
 
 

Docent:  
 
Josep Lluís Arcos és Investigador en el Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC). Doctor 
en Intel·ligència Artificial per la Universitat Politècnica de Catalunya (1997), co-autor de més de 150 
articles científics i amb una llarga trajectòria involucrat en més de 50 projectes  de 
recerca/transferència. La seva recerca es focalitza en aprenentatge automàtic (Machine Learning), 
Anàlisi de Sèries Temporals, així com les seves aplicacions a medicina i música. 
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Taller núm. 8 

Ús de la impressió 3D en medicina 
5 de juny de 2019 
 
 
La impressió 3D, ja és una realitat a l’entorn sanitari, la personalització en els models anatòmics per la 
planificació quirúrgica, les guies de tall en cirurgia, la possibilitat de fabricar qualsevol estri necessari per 
a un pacient específic que no trobem al mercat, les ortesis en traumatologia, i els implants en cirurgia 
dental i neurologia. 
 
 

Objectius:  
 

 Posar-nos al corrent des de les múltiples aplicacions mèdiques actuals basades en impressió 3D, 
fins a les enormes possibilitats futures. Debatre  sobre el potencial de la impressió 3D amb els 
implicats en prendre les decisions, tant en política sanitària com hospitalària,  i un cop fet un 
estudi de costos i demostrat els seus beneficis, pensar la integració en els centres sanitaris.  

 

Continguts:  
 

 Relació entre la Salut i la impressió 3D. 

 Què és una impressora 3D. 

 Perquè ens pot interessar als metges. 

 Aplicacions de la impressió 3D que ja s’estan fent servir. 

 Àmbit de les aplicacions, i noves possibilitats. 

 Aplicacions de futur. 
 
 

Docent:  
 
Àngels Salvador. Metgessa especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Cap de servei durant 25 
anys. Mestratge en bioètica i telemedicina. L’últim any m’he dedicat a la comunicació científica. 
Actualment fent la tesi a la Universitat de Vic al departament de “ciències experimentals i tecnologia”, 
amb el tema  Cartílag bioimprès: factors clau percebuts pels clínics per utilitzar-lo en l’àmbit quirúrgic. 
Dona classes a la facultat de Medicina de Vic, sobre aplicacions mèdiques de la impressió 3D. 
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Taller núm. 9 

Telemedicina 
19 de juny de 2019 
 
 
Cal entendre com ha evolucionat la relació metge-pacient al llarg de les últimes dècades. Comprendre 
els canvis que els hospitals han de realitzar per donar cabuda a noves necessitats i peculiaritats 
d'aquesta relació. I conèixer quines són les noves funcions que, pel desenvolupament de les noves 
tecnologies, els metges podem arribar a tenir. 
 
 

Objectius:  
 

 Oferir informació sobre les possibilitats de la telemedicina 

 Dotar dels coneixements teòrics necessaris pel desenvolupament, disseny, especificació, 
desplegament i avaluació de sistemes de telemedicina.  

 Analitzar la necessitat de serveis de telemedicina en el context sanitari. 

 Reflexionar sobre el canvi en la relació metge-pacient  

 Comprendre els canvis als que s’enfronten els hospitals per a donar resposta a les noves 
necessitats de salut 

 Conèixer les noves funcions dels professionals sanitaris en funció a les noves tecnologies 
 
 

Continguts:  
 

 Introducció a la telemedicina 

 Conceptes bàsics de telemedicina 

 Aspectes tècnics bàsics, requeriments tècnics mínims, estàndards 

 Principals aplicacions de telemedicina 

 Telemedicina a l’Hospital Sant Joan de Déu 

 Telemedicina humanitària 
 
 

Docent:  
 
Carles Fàbrega. Expert en telemedicina i tecnologia de la imatge mèdica, suma 40 anys d’experiència en 
entorns d’imatge biomèdica. Pioner i promotor de la telemedicina des del seu inici a Espanya i durant 
els últims 14 anys.  
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Taller núm. 10 

Teleassistència i monitorització de crònics 
26 de juny de 2019 
 
 
La teleassistència i monitorització, realitzada per professionals sanitaris amb l’ús de les TIC, es un àrea 
d’innovació cada vegada més rellevant en la prestació de serveis. Aquest mòdul tractarà conceptes, 
elements clau i plantejament de projectes a les organitzacions.    
 
 

Objectius:  
 

 Entendre els conceptes relacionats amb els serveis de teleassistència i monitorització de 
crònics, a nivell assistencial i de sistemes d’informació 

 Analitzar els elements clau en el disseny i implementació de projectes sobre teleassistència i 
monitorització 

 Realitzar un cas pràctic d’aplicació a les entitats sanitàries 
 
 

Continguts:  
 

 Teleassistència i telemonitorització de crònics: conceptes, definicions i evolució 

 Situació actual, solucions i casos d'ús 

 Models tecnològics i d'integració de dades 

 Elements clau en serveis de teleassistència i monitorització: certificació, protecció de dades i 
experiència de l'usuari 

 Plantejament de projectes a les organitzacions sanitàries 
 
 

Docent:  
 
Jesús Berdún és llicenciat en Enginyeria de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) i Màster en Tecnologies pel Desenvolupament Humà i la Cooperació (UPC). Compta 
amb més de 8 anys d'experiència en gestió de projectes nacionals i internacionals relacionats amb l'ús 
de les TIC al sector sanitari. Ha treballat en l'aplicació de la Recepta Electrònica a Catalunya, així com en 
diversos projectes relacionats amb plataformes de telemedicina per al diagnòstic remot, tele-
monitorització, salut mòbil i plataformes de col·laboració per a professionals. Actualment és gestor de 
projectes a la Fundació TICS Salut Social. 
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Taller núm. 11 

Xatbots 
3 de juliol de 2019 
 
 
Utilitzar la tecnologia més adient per a cada activitat és possible en part, gràcies a la disminució de preus 
i també perquè Internet ja forma part de tots els processos d’una organització.  
 
La interacció de veu pot automatitzar les tasques i agilitzar la recuperació de dades o la presa de 
decisions però, quina influència pot tenir això en els processos d’una organització? 
 
 

Objectius:  
 

 Aprofundir en el coneixement dels xatbots 

 Entendre el paper que tenen els xatbots en les organitzacions sanitàries 
 

Continguts:  
 

 Què són els xatbots? 

 Per a què serveixen i quin valor poden aportar al negoci? 

 Com es pot incrementar l’eficiència de la organització sense prescindir del valor humà o fins i 
tot incrementant-lo, amb els xatbots? 

 
 

Docent:  
 
Jordi Serrano Pons és metge;  fundador i director general d'UniversalDoctor, una empresa social que 
desenvolupa aplicacions premiades per facilitar la comunicació multilingüe entre professionals de la 
salut i pacients que no comparteixen un llenguatge comú. 
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Taller núm. 12 

Transformació digital. Una necessitat. 
25 de setembre de 2019 
 
 
La transformació digital és una realitat en la societat actual, excepte en el món sanitari. Les causes són 
diverses algunes d’elles podrien ser: dificultat al canvi, necessitat d’evidència abans de poder utilitzar 
diferents tecnologies, falta de formació als professionals, ... És necessari poder formar als professionals 
per provocar aquest canvi. 
 
 

Objectius:  
 

 Introduir al participant al món de la transformació digital. Què? Per què? Quan?  Com?   
 

Continguts:  
 

 Què és la transformació digital? 

 Què ha passat amb la societat? 

 Com passa? 

 És un canvi necessari al sistema sanitari 

 Problema tecnològic o assistencial? 

 Beneficis 

 Problemes 

 Diferents tecnologies necessàries 
 
 

Docent:  
 

Meritxell Davins. Llicenciada en medicina des del 2002 per la UAB. Especialista en Cirurgia 
Vascular. Doctora en cirurgia des del 2015 amb la Tesi doctoral: “Telemedicina en el control de 
la malaltia arterial perifèrica”. Ha realitzat també postgrau d’Innovació i Recerca a la UAB.  
 
Actualment és la responsable eHealth i Innovació en el Consorci Sanitari Integral. Les seves 
tasques actuals són responsable funcional dels Sistemes d’informació (SAP), d’innovació i tot el 
referent eHealth. Està liderant varis projectes de transformació digital: SAP amb ajuda a la 
decisió clínica, projectes de mobilitat (app passi planta i app HADO), telemedicina per pacients 
crònics en clau territorial, Telemedicina i Xatbot per pacients amb cirurgia major ambulatòria, 
Tecuide, Vasc-CSI,intel·ligència artificial, realitat virtual, ... 
 
La seva última publicació és: Use of Telehealth as a New Model for Following Intermittent 
Claudication and Promoting Patient Expertise. Telemedicine and e-Health. Actualment és 
professora col·laboradora de la UOC en el màster de Salut Digital. Membre de la Junta 
Executiva de la Societat Digital. Ha rebut diferents premis:  2015 i 2016 Premi a la millor 
comunicació en el congrés de la Societat Catalana de Cirurgia Vascular i endovascular. 2018: 
Premi “ ASLAN transformación digital para administraciones públicas” (projecte Xatbot), Premi 
millor projecte innovació CSI pel Xatbot,  Premi Hinnovar: Telemedicina en psoriasis.  
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Taller núm. 13 

Protecció de dades en salut 
2 d’octubre de 2019 
 
 
La protecció de dades és un dret fonamental que té tota persona i per tant, esdevé bàsic entendre el 
seu abast per tal de poder garantir-ne el seu correcte exercici. Alhora, aquest dret esdevé una obligació 
per part de totes les institucions sanitàries que tracten informació sensible sobre la salut de les persones 
i per tant resulta indispensable comprendre quins són els requeriments a acomplir. 
 
 

Objectius:  
 

 Formació en protecció de dades en salut adreçada a donar coneixements de les parts teòriques 
bàsiques així com també resposta a possibles qüestions que puguin plantejar-se en l’activitat 
quotidiana dels centres de salut. 

 
 

Continguts:  
 

 Nou marc legal 

 Anàlisi de la situació actual en el sector sanitari 

 Noves obligacions del RGPD 

 Full de ruta i punts crítics 

 Materials d'interès 
 

Docent:  
 
Caterina Bartrons. Advocada especialitzada en dret TIC i amb experiència de més de 15 anys en el 

sector sanitari i social. 
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Taller núm. 14 

Lideratge digital a les xarxes 
9 d’octubre de 2019 
 
 
Un itinerari d’eines i tècniques per a construir imatge de marca personal a les xarxes socials i consolidar 
el lideratge digital 
 
 

Objectius:  
 

 Construcció de la Identitat Digital Corporativa connectada a la marca personal 

 Creació estratègia personalitzada a xarxes socials  per a cada participant  

 Creació Plan de comunicació a xarxes amb anàlisi d’impacte 
 
 

Continguts:  
 

 Creació de la Identitat Digital Corporativa 

 Estratègia de marca personal a les xarxes 

 El pla de comunicació a xarxes 

 Instruments d’anàlisi d’impacte  
 
 

Docent:  
 
María Freiria, Consultora especialitzada en Digitalització d’empreses i formació , experiència de més de 
10 anys en formació de formadors en Social Media i Formació i Assessorament a Equips Directius en 
estratègia digital a xarxes. 
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Taller núm. 15 

Bioinformàtica 
16 d’octubre de 2019 
 
 
Per tal de donar sentit a la gran quantitat de dades biològiques cal una aproximació òmica i 
computacional. Aquest curs pretén mostrar, a nivell molt bàsic, diferents bases de dades biològiques i 
biomèdiques, així com algunes eines bioinformàtiques a través de les quals podrem respondre a algunes 
preguntes biològiques. 
 
 

Objectius:  
 

 Introducció a la Bioinformàtica 
 
 

Continguts:  
 

 Què és la Bioinformàtica? 

 Bases de Dades Biològiques i Biomèdiques. 

 Alineaments de Seqüències Biològiques 

 Malalties humanes i genomes 
 
 

Docent:  
 
Hafid Laayouni és Doctor en Genètica per la Universitat Autònoma de Barcelona, actualment professor 
de Estadística i cap d’Estudis del grau de Bioinformàtica. Les seves principals línies de recerca són la 
història evolutiva humana, l'anàlisi de la recombinació, l'anàlisi de les xarxes gèniques i l'epidemiologia 
genètica. 
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Taller núm. 16 

Gamificació en Salut 
13 de novembre de 2019 
 
 
Experiències de videojoc en salut, anàlisis de la creació de jocs i com replicar-les en salut. 
 
 

Objectius:  
 

 Entendre els beneficis de crear experiències de la mateixa manera que ho fan els videojocs per 
aplicar-ho en la salut. 

 
 

Continguts:  
 

 Presentació de videojocs en salut 

 Col·loqui i experiències 

 Taller de gammificació amb cartes 
 
 

Docent:  
 
Anna Sort. Infermera, emprenedora i gammer. Va estudiar infermeria i més tard Sistemes 
cognitius/interfases per especialitzar-se en TIC salut. Porta 7 anys treballant al sector  de la Salut Digital i 
Gammificació, lidera equips en la ideació, creació i execució de productes digitals. També és professora 
asociada i invitada en varies universitats internacionales (UB, UAB, URV, Harvard University, Stanford 
University, FUS Colombia, etc.). L’any 2016 va ser elegida una de les 10 fundadores de la Women of 
Health IT Community, creada por HIMSS Europe per recolzar i empoderar a les dones en el sector health 
IT a la UE. 
 


