CURS D’ESPECIALITZACIÓ

Competència digital en salut 2.0

4 crèdits ECTS
Del 4 de juny al 3 de juliol de 2019

OBJECTIUS
Generals
Adquirir i millorar els coneixements i habilitats en e-Health per donar respostes a les
necessitats actuals de l’àrea de la salut, fent ús de la digitalització com a fil conductor per a la
millora en eficàcia i eficiència de les intervencions dels professionals de la salut dirigides tant
a la promoció i a l'educació de la salut de la població, així com potenciar els coneixements
sobre salut dels professionals mitjançant la tecnologia i la digitalització per cuidar, formar,
comunicar i tenir una adequada identitat digital a nivell professional i de la Institució.
Competències específiques
Ús educatiu dels recursos de la Web 2.0.
Recerca d'estratègies creatives i innovadores.
Adaptació dels formats digitals a les necessitats dels pacients.
Realitzar recerques en entorns específics o utilitzant motors alternatius (metacercadors).
Valorar informació fiable publicada a la xarxa digital.
Configurar i gestionar la informació (agregadors, lector RSS, ...).
Planificar una reunió i gestionar-la a través de recursos digitals.
Construir mapes mentals interactius per organitzar idees i propostes.
Diferenciar i saber utilitzar les diverses xarxes socials i sistemes de Microblogging i
blogging telemàtics.
Impartir un taller, conferència o seminari web (webinar).
Creació i disseny de pàgines personalitzades: web, bloc, wiki, portafolis digitals.
Disseny de presentacions multimèdia adaptades al receptor (pacient o professional).
Construir presentacions interactives: imatges, àudios i vídeos d'alta qualitat.
Publicar i compartir treballs propis a través d'Internet.
Competències transversals
Capacitat d'adaptació a nous formats digitals.
Ús eficient de la tecnologia.
Habilitat per a la renovació i actualització permanent del coneixement.
Habilitat per a produir, comunicar i divulgar el coneixement.
Capacitat per treballar el coneixement a través de plataformes.
Generar debats, preguntes o intercanvi de coneixement.
Desenvolupar projectes a distància entre organitzacions.

A QUI VA ADREÇAT
Titulats universitaris de grau i/o diplomats en Ciències de la Salut, estudiants de Grau en
Infermeria i personal relacionat amb l’àrea de Ciències de la salut.

CONTINGUTS
Unitat I.

TICs i Transformació Digital

Unitat II.

Instruments/Eines digitals pels professionals sanitaris

Unitat III.

Disseny i producció de contingut en Salut 2.0

Unitat IV.

Elaborar presentacions d’impacte

TÈCNIQUES DOCENTS
Classes Interactives, seminaris, debats presencials i virtuals (Wiki,...), treball grupal i individual,
tutories durant el període formatiu

PROFESSORAT
Borruell Mateus, Cristina. Diplomada en Infermeria. Postgrau en Atenció Infermera en Cures
Pal·liatives. Infermera a l’Hospital
12horasenfermeras.blogspot.com

Sant

Rafael.

Barcelona.

Bloguera

@crisborruell.

Campaña Castillo, Fernando. Diplomat en Infermeria. Màster en recerca i Innovació en Cures
Infermeres. Doctorant en Ciències de la Salut. Infermer a Hospital Sant Rafael. Membre IT COIB.
Bloguero @NEnfermera nuestraenfermeria.es

Campillo Zaragoza, Beatriz. Doctora en Ciències Infermeres. Professora titular EUI-Sant Pau
(UAB)

Manrique Ortiz, Isidro. Diplomat en Infermeria. Coordinador d’accions formatives. Infermer a
l’Hospital
Provincial
de
elenfermerodelpendiente.com

Castelló.

Bloguero

@uciero

@enfermeversia

Plaza Moreno, Elena. Diplomada en Infermeria. Màster en Urgències i Emergències. Experta
en Competències Digitals i Docents. Infermera UVI mòbil. Bloguera @urgenciasemergencias
urgenciasyemergen.com

Sánchez Ballesteros, Pablo. Diplomat en Infermeria. Màster en Salut Digital. Màster en Malalt
Crític i Emergències. Infermer a l’Hospital Provincial de Castelló. Bloguero @paumatalap
enfermeriatecnologica.com

Torres Quintana, Antonio. Doctor en Ciències Infermeres. Professor titular EUI-Sant Pau
(UAB). Bloguero @ArteCuid @ToniTorresQ #CuidArte

Vázquez Moreno, Josep M. Diplomat en Infermeria. Màster en Malalt Crític i Emergències.
Adjunt Infermeria Baix Llobregat. ICS. Bloguero @josepmavazquez

DATES, HORARI I LLOC DE REALITZACIÓ
El curs es durà a terme del 4 de juny al 3 de juliol de 2019.
Horari: dimarts i dimecres de 9 a 14:30h i de 15:30 a 17:30h. A l'aulari de l'EUI-Sant Pau.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
Dates: Del 14 al 31 de maig de 2019, de dilluns a divendres de 10:30 a 14:30.
Places limitades: reserva de plaça per rigorós ordre de preinscripció.
Lloc: Secretaria EUI-Sant Pau
Documentació: Imprès de preinscripció i fotocòpia del DNI.

PREU
Preu del curs: 390€
Tutors de pràctiques EUI Sant Pau: 340€. Alumnes i Exalumnes EUI Sant Pau: 365€

ACREDITACIÓ
Certificat d'aprofitament UAB 4 ECTS*. Preu segons taxes UAB vigents.
Certificació EUI-Sant Pau amb qualificació, crèdits i hores del curs (gratuït).
*Pendent d’aprovació per l’Escola de Postgrau de la UAB

PLÀNOL GENERAL I ACCESSOS

@EuiSantPau
http://eui.santpau.cat

MÉS INFORMACIÓ
Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C/ Sant Antoni Maria Claret, 167 • 08025 Barcelona
Tel. 93 553 78 33 / 77 77
Fax 93 553 76 94
secretariaeui@santpau.cat
http://eui.santpau.cat

