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Presentació del curs   
  

L'entorn de la medicina està canviant a gran velocitat i com a professionals no 
podem deixar d'adonar-nos que un dels canvis més importants dels últims 

temps és la popularització de les xarxes socials. 

Facebook, Twitter i Youtube són noms que resulten familiars, sobretot tenint en 
compte que són entorns on professionals i pacients són molt presents i en els 
quals comparteixen continguts i experiències. 

Al seu moment vam aprendre a utilitzar l'ordinador i els programes necessaris 
per gestionar la informació dels pacients; ara arriba el moment de les xarxes i 
hem d'adaptar-nos i aprendre les noves dinàmiques i els llenguatges d'aquest 
nou entorn i la manera com podem treure'ls partit. 

 

 

 

ÚS DE LES XARXES SOCIALS PER A 
PROFESSIONALS DE LA SALUT 

 

PROGRAMA COMPLET 

Durada: 20 hores 

Modalitat: en línia 
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Objectius  

 Conèixer les tecnologies de la informació i la comunicació. 

 

 Estar familiaritzat amb les diferents xarxes socials i els Canals de 

comunicació 2.0 i les seves finalitats. 

 

 Utilitzar les xarxes socials en relació amb l’àmbit de la salut. 

  

Metodologia  

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés 

formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.  

Per realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on 
trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que 
faciliten la comunicació i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els 

instruments formals d’avaluació.  

 

Continguts  

 

Mòdul1. Xarxes socials i gestió de la reputació digital 

1. Xarxes socials 

2. Gestió de la reputació digital 

Mòdul 2. Tipus de xarxes socials 

1. Facebook 

2. Twitter 

3. Linkedin 

Mòdul 3. Comunitats professionals i pacients 

1. Comparteix i interactua 

Mòdul 4. Regles i principis bàsic de funcionament a les xarxes social 

1. Normes de comportament que cal seguir a la web 2.0 

2. Normes per compartir informació a Internet 

3. Normes per protegir la nostra informació a Internet 
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Per a més informació  

Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.84 Romina Cortés rcortes@ucf.cat 

www.ucf.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


