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INSCRIPCIÓ

NOVES TECNOLOGIES 
APLICADES A L’ÀMBIT SANITARI 

"La ciència no té límits. La ciència no té 
moral. No és bona ni dolenta, segueix el 
seu curs, imparable. Però compte amb el 

seu ús" 

Dr. Moisès Broggi 

Dimecres 3 d’abril de 2019 

VII JORNADA SANITÀRIA

INSTITUT MOISÈS BROGGI

Amb el suport de:

BUTLLETA 
D’INSCRIPCIÓ

 Termini d’inscripcions 
 Fins el dimecres 27 de març 

 Import de la inscripció 
 10€ 

 Modalitat de pagament 
 Ingrés bancari a CaixaBank  
 IBAN ES23 2100 0827 1802 0017 6116 
 Concepte: Jornada + Nom i Cognoms 

__ Places limitades __

c/ Sant Quintí, 50 
08041 Barcelona
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L’Institut Moisès Broggi s’ha compromès 

a proporcionar a l’alumnat les 

competències necessàries per poder 

desenvolupar-se acadèmicament i 

professional. 

En aquesta VII edició de la jornada 

sanitària tractem la innovació sanitària 

com a eix transversal dels cicles formatius 

de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria, 

Tècnic en Emergències Sanitàries i Tècnic 

Superior en Imatge per al Diagnòstic i 

Medicina Nuclear. 

L’objectiu és complementar la formació 

tant de l’alumnat com dels professionals, 

tot fomentant l’esperit de formació 

continuada i la millora de la qualitat 

assistencial. 

Adreçada  a professionals, docents i 

estudiants de Cures Auxiliars d’Infermeria, 

Imatge per al Diagnòstic i Medicina 

Nuclear, Tècnic d’Emergències Sanitàries i 

altres cicles del sector sanitari.

PROGRAMA JORNADA

   Sala d’Actes de l’Institut Moisès Broggi 
08:30h  Lliurament Documentació 
09:00h  Inauguració a càrrec del senyor A. Clos Marí, director del centre. 
09:10h  Ponència Inaugural “Passat, present i futur de la Formació Professional” a   
  càrrec de la senyora P. Nus Rey, sub-directora general d’ordenació de la    
  formació professional inicial i ensenyaments de règim professional. 
10:00h  Ponència 1 “Aplicació de noves tecnologies a la UCI”  a càrrec de TCAI UCI de 

l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.  
10:30h Ponència 2 “Evolució tecnològica en l’assistència i trasllat de pacients en 

ambulància” a càrrec del senyor A. Camins, TES SEM i Ambulàncies Tomàs, el 
senyor O. Santos, coordinador territorial Falck-VL i el senyor C. Cabañes, sotscap 
territorial SEM BCN.   

11:15h      Pausa i cafè  
12:00h  Ponència 3 “Intel.ligència artificial i impressió 3D en l’àmbit de la radiologia”  a         
  càrrec del senyor V. Margelí Cervera, metge radiòleg de l’Hospital      
  Germans Trias i Pujol;  “SPECT/CT: La revolució en l’organització dels fluxos de   
  treball en les unitats de medicina nuclear” a càrrec del senyor D. Llopis    
  González, TSID coordinador d’assaigs clínics de l’IDI; “ Tecnologia d’última   
  generació en TC” a càrrec del senyor D. Fontes Caramé, TSID de l’Hospital de   
  Bellvitge.  
13:00h  Ponència de clausura “Simulació clínica com a metodologia d’aprenentatge” a 

càrrec de la senyora  A. Camps, coordinadora acadèmica del màster universitari 
en metodologia de la simulació aplicada a la formació de professionals de les 
ciències de la salut i socials.  

Reconeixement: Es lliurarà un certificat d’assistència a les persones que ho sol·licitin


