
1ª CÀPSULA DE 
CONEIXEMENT
COM CREAR EQUIPS
INNOVADORS
27 D’OCTUBRE 2021



Ens plau anunciar-vos que aquest mes d’octubre l’Associació Catalana de Di-
reccions Infermeres posa en marxa la primera Càpsula de coneixement amb 
el títol “Com crear equips innovadors”.

Aquestes sessions sorgeix de la petició dels alumnes del curs d’especialització 
de “Gestió per als comandaments intermedis dels Serveis infermers” que s’or-
ganitza des de l’ACDI i conjuntament amb l’EUI-Sant Pau.  Aquesta formació 
està tenint molta acceptació, ja anem per la 7ª edició, però una vegada finalitzat 
el curs, els alumnes ens expressen que els agradaria seguir i poder ampliar els 
seus coneixements en alguns temes en concret.

Hem planificat una sèrie de vuit xerrades que ajudaran de manera ràpida a 
posar-nos al dia en diferents aspectes del sector. 

Aquestes sessions seran presencials i obertes a tothom adaptant-se a les me-
sures de seguretat i protecció davant de la Covid-19.

La primera sessió serà el 27 d’octubre a les 16 h, a la Unitat Docent Sant 
Pau. Facultat de Medicina – Aula 1 (planta -1), C/ Sant Antoni Mª Claret, 167 
de Barcelona.

Sentim una necessitat important de tornar-nos a ajuntar i compartir.

Us esperem!

Margarita Esteve Ortega
Presidenta de l’Associació Catalana de Direccions Infermeres

 



PROGRAMA

INFORMACIÓ GENERAL

16:00 – 16:05h.  Benvinguda
   Marga Esteve Ortega
   Presidenta de l’Associació Catalana de Direccions  
   Infermeres (ACDI)

16:05 – 16:50 h. Conferència: Com crear equips innovadors
   Raquel Egea
   Directora General ALMA Medical Imaging

   Presenta: Montserrat Artigas Lage
   Directora de Cures. Institut Català de la Salut (ICS)

16:50 – 17:00 h. Debat obert

Data:
Dimecres, 27 d’octubre de 2021

Lloc:
Unitat Docent Sant Pau. Facultat de 
Medicina – Aula 1 (planta -1)
C/ Sant Antoni Mª Claret, 167. Bar-
celona

Horari: 
De 16:00 hores a 17:00 hores

Preu:
25 €

SECRETARÍA TÉCNICA:

Tel.: +34 687 982 671
Mail: sanicongress@acdi.cat


