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La Societat Catalana d’innovació docent i formació per simulació en Ciències de 
la Salut organitza aquesta Jornada amb l’objectiu de promoure la interrelació i 
el coneixement mutu d’educadors en Ciències de la Salut i d’investigadors 
interessats en la simulació. La discussió conjunta d’educadors amb diferents 
nivells d’experiència en simulació i d’investigadors en enginyeria biomèdica 
permetrà assolir una perspectiva renovada sobre aquesta metodologia educativa 
i la seva innovació.
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  9:30 - 10:00  Lliurament de documentació
 
10:00 - 10:15 Presentació Societat 
 Objectius i presentació Programa Formatiu 2014-2015
 Àlvar Net. President Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la   
 Salut de Catalunya i de Balears
 Carmen Gomar, Manel González i Enric Macarulla. Membres de 
 la Comissió Gestora SCIS

10:15 - 11:15 Conferència. Formació en salut mitjançant simulació.  
 Impacte  a la pràctica real 
 Moderador: Enric Macarulla -4DHealth,Igualada  
 Ponent: Ian Curran
  

El Dr. Ian Curran és metge especialista en anestesiologia 
i reanimació al Regne Unit, la seva carrera professional 
assistencial el va portar a especialitzar-se en el maneig dels 
pacients amb dolor crònic. En el projecte London Deanery, 
va exercir com a Degà al programa de postgrau d’Educació 
Mèdica (2008-10) i com a Degà de postgraduat mèdic al Deganat 
d’Educational Excellence and Head of Innovation (2010-3), 
amb especial dedicació en la innovació en simulació a tots els 
professionals de la salut.
Des de l’any 2013 ocupa, entre altres, el càrrec de Senior Clinical 
Advisor” al National Director of Education and Quality, dins del 
Health Education England National role in strategy, policy and 
innovation development for Health Education England.

11:15 - 11:30 PAUSA-CAFÈ
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Programa Preliminar

•

•11:30 - 12:30  Fòrum Debat 1: Utilitat de la simulació com a eina formativa
 Moderadors:  Carmen Gomar –UB, Barcelona 
   Montserrat Virumbrales –UIC, Barcelona

 Fòrum Debat 2: Com aproximar la simulació formativa a la   
 realitat
 Moderadors:  Jose Mª Sistac –UdL, Lleida
   Josep Olivet  –UdG, Girona

 Fòrum Debat 3: Diferents nivells d’estructures de simulació: de  
 què cal disposar?
 Moderadors:  Enric Macarulla -4DHealth, Igualada
   Ramon Descarrega –URV, Reus
 
12:30 - 13:30 Presentació de conclusions del fòrums. Debat 
 Moderador:   Antoni Castro –URV, Reus
 Presentadors: Carmen Gomar, Jose Mª Sistac, Enric Macarulla 

13:30 - 14:30 Els videojocs seriosos com a eina d’aprenentatge i formació   
 continuada en Medicina i Cirurgia
 Moderador:  Manel González –Gestor d’innovació del  
 CREB – UPC, Barcelona
 Ponents:  Daniela Tost i Núria Bonet - CREB -UPC,   
 Barcelona
    

Els video-jocs “seriosos” són una nova eina d’aprenentatge  
basada en la combinació de repte i diversió. L’eficàcia pedagògica 
d’aquests jocs depèn tant de la selecció adient dels continguts 
com de la seva presentació lúdica. El disseny dels jocs seriosos, 
implica doncs una estreta col.laboració entre el professionals de 
l’àmbit d’aprenentatge i els desenvolupadors. En aquest taller 
es presentarà una reflexió sobre el rol que aquests jocs poden 
tenir en la formació mèdica i quirúrgica i sobre el paper que 
han de tenir els clínics en la seva concepció. Es treballarà sobre 
casos d’ús real de jocs seriosos mèdics dissenyats en el Centre 
de Recerca en Enginyeria Biomèdica  de la UPC. 

14:30 - 15:30 DINAR DE TREBALL

•

•



Programa Preliminar

15:30 - 17:00  Trasllat en autocar a les instal·lacions del Centre 4DHealth -   
 Igualada

El Centre 4DHealth és un centre d’innovació en simulació on es 
recreen situacions de processos clínics dins d’un entorn sencer 
tant hospitalari, com d’atenció primària, domiciliària i extra 
hospitalària. En disposar de tots els espais d’aquests entorns 
permet recrear situacions d’alta realitat i fiabilitat tant del punt 
de vista formatiu, innovador i de producte en relació a l’àmbit 
salut. El seu objectiu principal, la seguretat del pacient, permet 
centrar tota l’activitat al voltant dels pacients i els cuidadors, 
oferint als professionals de la salut una preparació diferent i 
més eficient.

 
17:00 - 17:15 Presentació del Centre 4DHealth
 Enric Macarulla – 4DHealth, Igualada
 Àngels Chacón – 4DHealth, Igualada

17:15 - 19:00 Simulació d’un procés clínic. Briefing i Debriefing  
 Direcció de l’escenari i debat coordinat pels moderadors i   
 experts de la Jornada

19:00 - 19:30 Visita a les instal·lacions del Centre 4DHealth 
 
19:30 Sortida autocar a Barcelona
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Secretaria Tècnica

Departament d’Activitats i Congressos
Enric Clarella
enricclarella@academia.cat
93 203 07 16

Inscripcions
Lourdes Campañá
lourdescampanya@academia.cat
93 203 27 65

Quotes d’inscripció

Fins el 05/09/2014:
- Socis Acadèmia:  125€

- No Socis Acadèmia:  200€

- Residents Socis:  100€

- Residents no Socis:  150€

- Jubilats:       0€	

Fins el 05/10/2014:
- Socis Acadèmia:  175€

- No Socis Acadèmia:  250€

- Residents Socis:  150€

- Residents no Socis:  200€

- Jubilats:       0€

Link d’inscripcions: 

http://inscripcions.academia.cat/form.php?id=91&lang=es-CA



Acadèmia          
Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona

4DHealth
Passeig Verdaguer,130 
08700 Igualada (Barcelona)
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