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SOBRE AQUEST CURS

La transformació digital està cada cop més present en tots els àmbits de la societat.

La introducció progressiva d’una major digitalització en les tasques quotidianes, i la 
bretxa digital que els vertiginosos canvis digitals provoquen, fa que molts 
professionals no puguin comptar amb la formació necessària per l’aprofitament dels 
procediments i tècniques que poden ser aplicats en aquest àmbit d’atenció a la salut 
de la població.

És necessari dotar als facultatius dels coneixements i de les eines bàsiques que 
permetin afrontar el procés de digitalització de la salut.
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Imma Grau. Doctora en Societat de la Informació i el Coneixement per la UOC. Seleccionada per l’HIMSS 
Europe (Healthcare Information and Management Systems Society) com una de las 50 persones líders a 
Europa en l’àmbit de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en salut. Directora i 
presidenta de la Fundació iSYS y fundadora de Fòrum Clinic. Des de 2015 col·labora amb l’Associació 
d’Investigadors de eSalud (AIES).
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Clara Grau. Administració i Direcció d’empreses i màster en finances per ESADE i llicenciada en psicologia
per la UOC. Sòcia Directora en COMCUIDO, consultoria dedicada a experiència de pacient, investigació
qualitativa, gestió clínica, millora de processos i transformació digital. Consultora de la Fundació iSYS
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Silvia Membrilla Pastor
Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària. CAP Ramona Via El 
Prat de Llobregat. Màster en Desenvolupament Personal i 
Lideratge 2013/2014 de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de 
Barcelona. Delegada sector Primària Metro Sud de Metges de Catalunya.

Anna Robert Segarra
Psicòloga clínica a Benito Menni CASM. Màster en Bioètica per l’Institut Borja
de Bioètica (URL). Formació bàsica expertesa en intervencions sistèmiques
(UAB/ETF St Pau). Interventora de l’Agrupació de Psicòlegs de Metges de
Catalunya. Secretària de Formació de Metges de Catalunya.



Contingut
del curs

Dimecres 19 d’octubre de 2022 de 16h a 19h.
• Introducció a la digital Health i digital care, d’especial interès per a primària.
• Inclou el coneixement d’eines com el mapeig d’iniciatives.

Dimecres 26 d’octubre de 2022 de 16h a 19h.
• L'estat de l'art: Selecció de tres patologies prevalents i presentació de solucions en el mercat.
• Inclou eines com el benchmarking i el plantejament de situacions reals que poden treballar-se en la tercera

sessió.

Dimecres 2 de novembre de 2022 de 16h a 19h.
• Eines d’innovació o com passem del coneixement a la iniciativa.
• Inclou eines com el funnel d'innovació i el seguiment d'un procés, per al qual es demanarà als participants

opcions per a fer servir de fil conductor.
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https://campus.metgesdecatalunya.cat

Compromesos amb la teva formació
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