
CURS
DE TRANSICIÓ

DIGITAL

Connecta els reptes 
en gestió de la salut 
i les noves tecnologies

NOVETAT

Organitza:

Dimecres 19 d’abril 
de 9:00h. a 18:00h.

Dijous 20 d’abril 
de 10:00h. a 18:00h.

A l’ Institut d’Estudis de la Salut
C/Roc Boronat 81-95, 

1a. planta (aula 5)
Barcelona

Més informació
www.acdi.cat



CURS
DE TRANSICIÓ

DIGITAL
Barcelona, 19 i 20 d’abril de 2023

Connecta els reptes 
en gestió de la salut 
i les noves tecnologies

NOVETAT

Direcció del curs

INFORMACIÓ

Dates
Dimecres 19 d’abril de 9:00h. a 18:00h.
Dijous 20 d’abril  de 10:00h. a 18:00h.

Marga Esteve
Presidenta
de l’ACDI

Josep Maria Monguet
Doctor en enginyeria 

industrial i professor UPC

Joan Guanyabens
Director

TIC SALUT Social

Seu
Institut d’Estudis de la Salut
C/Roc Boronat 81-95, 1a. planta (aula 5)
Barcelona

Capacitat limitada a: 
30 places

Preu: 
550 euros (iva inclòs)

Inscriu-te enviant un correu a:
secretaria@acdi.cat

* Inscripcions per ordre d’arribada

Organitza:



Raó de ser i objectius
L’ús de la tecnologia digital pot aportar beneficis a la salut dels ciutadans i 
l’atenció als pacients, però el repte no és menor i preparar-se pel futur comporta 
una transició que comença per habilitar els professionals sanitaris en clau digital, 

per respondre a la complexitat cada vegada major del sistema de salut 
i de la societat.

Els objectius del programa de formació Transició Digital en Salut:
Entendre com impactaran les tecnologies digitals en els diversos àmbits de la salut. 

Cal poder valorar com la intel·ligència artificial (IA), els sistemes robòtics, 
la dependència del mòbil, les dades massives, l’ús de les xarxes socials o els models 
virtuals d’atenció, entre d’altres, estan provocant canvis substancials en el sistema 

de salut, i encara en provocaran més.

Valorar els escenaris que es poden obrir amb la implementació de tecnologia 
digital en els diversos àmbits de la salut, fent una primera aproximació als canvis 

que vindran, les seves conseqüències i què caldrà fer per adaptar-s’hi.

La formació adequada dels perfils directius i els comandaments intermedis és clau 
per realitzar una Transformació Digital de les organitzacions sanitàries ràpida, 

consistent i efectiva.
Per això, organitzem un Curs de Transició Digital.

 

A qui va dirigit?
 A les professionals infermeres que ocupin o vulguin ocupar càrrecs

amb responsabilitat i funció directiva i que necessitin actualitzar
els seus coneixements digitals per poder fer front a noves maneres

de fer i de treballar en l’àmbit de la salut.
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Professorat

Esquema

09:00-11:00 h Curs

11:00-11:30 h Descans

11:30-14:00 h Curs

14:00-15:30 h Descans

15:30-18:00 h Curs

10:00-11:00 h Curs

11:00-11:30 h Descans

11:30-14:00 h Curs

14:00-15:30 h Descans

15:30-18:00 h Curs

Dijous 20 d’abril

NOVETAT

Organitza:

Àlex Trejo
Enginyer industrial.

CEO d’Onsanity
i professor associat de la UPC

Michelle Catta-Preta 
Arquitecta.

Directora de innex

Jan Ferrer
Enginyer de disseny. 

Investigador de la UPC

Dimecres 19 d’abril

Dimarts 18 d’abril: Presentació del curs ONLINE
16:00-17:00

Joan Guanyabens
Director

TIC SALUT Social

Josep Maria Monguet
Doctor en enginyeria 

industrial i professor UPC
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Contingut El programa d’activitats s’estructura en tres blocs: 

Es focalitza en entendre, a partir de exemples, els conceptes 
clau de les diverses tecnologies i en visualitzar un mapa de 
conjunt del món digital. 

1 sessió de 3 h

Valorar com les tecnologies, en conjunt, impacten
en els diversos àmbits de la salut i forcen els canvis.

3 sessions de 3 h

S’enfoca en fer una previsió racional de la incidència de les 
tecnologies digitals, aplicant la metodologia de la tècnica 
dels escenaris. 

1 sessió de 3 h

MAPA

APLICACIONS

ESCENARIS

NOVETAT

Organitza:
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1. Mapa de les tendències tecnològiques
Exposició de les tecnologies que impacten en el sistema de salut, 

per tal d’entendre-les i tenir-ne una visió de conjunt. 
Es distingeixen 12 àmbits de la tecnologia que es presenten veient casos 

concrets de salut, amb la intenció d’il·lustrar-ne el funcionament. 

T1 Dades i cloud
Producció i valorització de l’ús de grans conjunts de dades 
per generar informació de valor en temps real en un context 
de serveis digitals globalitzats i configurables.

T2 Wearables
Sensors per recopilar dades de l’usuari en temps real. 
Dispositius  per ajudar l’humà a augmentar les seves 
funcionalitats.

T3 Internet de les coses 
Dispositius i espais connectats a Internet per recopilar i 
intercanviar dades entre ells, per tal que s’adaptin a les 
necessitats de les persones.  

T4 Realitat extesa Experiències immersives en mons virtuals o superposició 
d’informació o imatges en el món real. 

T5 Crowd Sistemes que permeten la participació i activen el valor 
del coneixement del grup per prendre decisions. 

T6 Intel·ligència artificial
Analitzar grans quantitats de dades per identificar patrons i 
crear algorismes per generar nou coneixement i per ajudar a 
prendre decisions.

T7 Robòtica Execució de tasques repetitives i protocol·litzades mitjançant 
una diversitat de sistemes robòtics.

T8 Automatització de processos Sistemes basats en programes que permeten optimitzar 
procediments i tasques a les organitzacions. 

T9 Indústria 4.0 Les  màquines d’impressió 3D per fabricar pròtesis, òrgans i 
altres dispositius mèdics personalitzats.

T10 UX 
Creació de productes digitals funcionals, accessibles, 
eficients i personalitzats que permeten una experiència de 
l’usuari de valor.

NOVETAT
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CURS
DE TRANSICIÓ

DIGITAL
Barcelona, 19 i 20 d’abril de 2023

Connecta els reptes 
en gestió de la salut 
i les noves tecnologies

2. Aplicacions a la millora
de les organitzacions sanitàries

Revisió pràctica de l’impacte de les tecnologies digitals a les activitats, la gestió 
i les operacions a les organitzacions sanitàries.

Anàlisi des de les iniciatives més avançades a nivell món.

P11 Estructura horaria Gestió d’estructura horaria.
Optimització dels processos administratius. 

P12 Decisions Prendre decisions eficaces, coordinades i efectives per 
millorar els serveis. 

P13 Professionals
Gestionar la manca de personal i les diferents habilitats de les 
infermeres.
Bretxes generacionals en cultura digital. 

P14 Burocràcia Simplificació dels tràmits i de la gestió de la documentació.
Millora cultural en responsabilitats.

P15 Coordinació Millorar els processos de treball i la col·laboració entre 
diferents professionals, funcions i organitzacions. 

P21 Salut mental Implicació emocional. Gestió de la pressió i l’estrès. 
Gestió de conflictes.

P22 Salut física Demanda d’esforç físic i realització de tasques amb risc.  
Exposició a patògens.

P23 Cura de les persones Comunicació eficient i empatia amb les persones ateses i les 
seves famílies.

P24 Formació Actualització de coneixements, habilitats pràctiques i eines.

P25 Creixement Desenvolupament de la carrera professional en tots els 
àmbits de la salut, contribuint a la innovació i la recerca.

2.1 Organització de l’atenció

2.2 Desenvolupament professional

NOVETAT
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2. Aplicacions a la millora
de les organitzacions sanitàries

P31 Experiència del pacient Experiència que té el pacient en la gestió de la seva salut i 
participació dels usuaris en la gestió del sistema de salut.

P32 Personalització Suport a les decisions clíniques i atenció personalitzada 
de precisió.

P33 Monitoreig Seguiment de pacients en temps real. 
Atenció a distància. Tele salut. Tecnologies de vida assistida.

P34 Empoderament Promoció i prevenció de la salut en un context que fomenta 
l’autonomia dels pacients.

P35 Gestió de dades
Gestió de les dades dels pacients i de les comunitats.
Accés i explotació de les dades. Propietat i context legal 
de les dades de salut.

2.3 Gestió i cura dels pacient

NOVETAT
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3. Escenaris de futur del sistema sanitari

Com a conseqüència de la implementació de les tecnologies en els diversos àmbits 
de la salut es produiran canvis significatius en el model i el funcionament 
de les organitzacions de salut.  

L’exercici pràctic sobre l’anticipació de futurs es basa en: 
3.1 Revisió i valoració de les tendències. 
En les sessions prèvies han estat presentats múltiples senyals, fets i dades sobre l’estat de l’art 
de les tecnologies digitals en salut que ara permetran valorar quines són les tendències que 
poden tenir un major impacte.

3.2 Construcció i valoració d’escenaris.
Els escenaris es construeixen en funció de les preferències del grup i permeten concloure 
amb hipòtesis formals sobre el futur del sistema de salut.

NOVETAT
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Metodologia 

El curs segueix una metodologia de treball pràctica focalitzada en el plantejament dels 
problemes i necessitats reals de les organitzacions de salut per tal de plantejar i debatre sobre 
les solucions innovadores que ens aporten les noves tecnologies.

SESSIÓ 1. MAPA DE LES TECNOLOGIES DIGITALS
La primera sessió es destina a presentar les 10 tendències tecnològiques.
• Presentació del programa i de la metodologia de treball. 
• Presentació de les 10 tendències tecnològiques clau en salut digital i dels casos
 - exemple associats.
• Formació d’equips de treball equilibrats.

SESSIÓ 2, 3 i 4. APLICACIONS  A LA MILLORA DE LES ORGANITZACIONS SANITÀRIES.
En 3 sessions es treballen diversos problemes-necessitats, que permeten fer una revisió 
sistemàtica de l’estat de l’art “tecnologia digital-salut”.

Els diversos problemes-necessitats a treballar s’aniran prioritzant per part dels participants, que 
establiran l’ordre d’estudi.  

A cada necessitat-problema s’hi destina un temps d’entre 60 i 90 minuts i consta de: 
• Presentació inicial i discussió sobre el problema-necessitat.
• Treball de grup amb mentoria i dinamització per identificar amb quines tecnologies s’ha 
de construir la solució i justificar-la.
• Presentació de les solucions dels equips, valoració per part de tots els participants i dels 
mentors. 

SESSIÓ 5. ESCENARIS DE FUTUR DEL SISTEMA SANITARI
La sessió 5 aplica tècnica d’escenaris de futurs i es planteja com un exercici d’intel·ligència 
de futur, valorant l’impacte de la tecnologia digital en els diversos àmbits de la salut.
• Priorització de les tendències. Les tendències tecnològiques més utilitzades en la 
 construcció de les solucions es fan servir com a eixos dels diversos escenaris.
• Construcció i valoració d’escenaris. 
 Els diversos equips de treball proposen escenaris a 7 anys vista, que són contrastats 
 i debatuts.  

NOVETAT
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