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Tot el contingut del curs s’orienta a
canalitzar el coneixement i el talent cap
a la creació d’un projecte d’innovació
que respongui a un repte i que es
realitza treballant en equip.

Tots els conceptes i
models que es
proposen s’apliquen,
d’una banda, a
entendre casos reals
d’innovació i, de l’altra,
a desenvolupar el
projecte d’innovació
triat i proposat des del
propi entorn
professional dels
participants.

El curs PINNTS:
– Desenvolupa integralment les competències
per a la innovació.
– Permet endegar un projecte d'innovació propi.
– Promou l'extensió de la innovació al sistema
de salut.
– Fomenta els valors i la cultura de la innovació.
Tot i que la innovació és en bona part fruit del
desenvolupament exponencial de la tecnologia,
cal entendre les raons tècniques, socials i
econòmiques de la innovació, però sobretot cal
aprendre a dissenyar les transformacions,
incrementals i/o disruptives, en la prestació dels
serveis de salut.

Metodologia
Què és
el curs
PINNTS
Aprenentatge
eminentment
pràctic

Objectius

L'objectiu central del curs consisteix a aplicar
les tècniques i els processos de la innovació
a la creació d'un projecte.
Durada

El curs consta de 5 mòduls,
a cadascun dels quals s’han
de dedicar unes 10 hores.
Es disposa de dues
setmanes per fer cada
mòdul.

En el curs s’aprèn a:
– Aplicar tècniques de creativitat en un
context que combina les disciplines de
tecnologia, disseny i gestió, amb el
coneixement d’àmbits de la salut.
– Treballar en equip amb estratègies de
cocreació i disseny participatiu.
– Analitzar casos reals d’èxit en innovació
en entorns de salut.
En finalitzar el curs:
A banda dels coneixements i de les tècniques
adquirides, l’equip disposarà de l’esborrany
inicial d’un projecte d’innovació.

Professor Josep M. Monguet
Ha treballat en múltiples casos d'innovació a l’àmbit de la salut i participa en la transferència al sistema de salut de recerca acadèmica
sobre innovació i participació. Ha estat vicerector i director dels estudis de Multimèdia a la UPC i a la UOC. Actualment és coordinador de
recerca al Màster Barcelona Design de la UPC i col·labora a Onsanity. Dr. Enginyer Industrial de l'Escola Superior d'Enginyeria de Barcelona.

Com seguir el curs

El programa segueix el procés de desenvolupament d’un projecte d’innovació.
Cada equip participant treballa el seu projecte d’innovació de forma paral·lela al
seguiment del temari del curs, que tot ell gira al voltant del projecte.

Repte
Solució

Mòdul 1: Oportunitat d’innovació
Identificar una oportunitat d’innovació a partir d’algun problema
no resolt o d’un espai de millora al nostre hospital, al centre de
salut o en qualsevol àmbit del sistema.

Projecte
Prototip

Mòdul 2: Idea elevada a concepte
Proposar una solució al repte, a partir d’una nova idea, que es
treballa i es poleix fins a convertir-la en un concepte definit,
acotat i realitzable.

Hipòtesi
Mòdul 3: Fer viable el concepte
Desenvolupar el concepte fins que esdevingui una veritable
proposta d’innovació, considerant tots els detalls i planificant la
seva execució.

Producte/
Servei

Mòdul 4: Crear la primera versió
Construir una primera versió del projecte per posar a prova la
solució proposada. En funció del tipus de projecte s’ha de decidir
a quina escala és possible treballar.
Mòdul 5: Validar la solució
Fent servir el prototip s’han de poder mesurar els avantatges que
comportarà la innovació en posar en marxa els nous productes i/o
serveis.

Estructura
Presentació del
curs: a través
d’un vídeo.

Els 5 mòduls del curs segueixen una mateixa estructura i es plantegen amb la mateixa metodologia.

Treball individual: l’alumne veu els 8 vídeos de cada mòdul, revisa els continguts i respon les
preguntes de comprensió proposades després de cada vídeo. Es presenten 3 temes d’estudi (tecnologia, disseny i gestió) i 3 casos reals d’innovació en salut que il·lustren els temes exposats.

Treball en grup: l’equip s’ha de trobar per poder realitzar la tasca proposada en el mòdul.
Es realitzen 2 exercicis que constitueixen passos endavant en el projecte que ha triat
l’equip. Cada tasca es presenta en un vídeo i compta amb una plantilla de treball.

Suport del tutor: el tutor donarà suport a cada participant i al treball del grup
a través de: o l’aula virtual, des d’on respondrà als dubtes que se li plantegin
o 5 sessions online síncrones, d’1 h cada una (1 per mòdul), en les quals els
participants rebran el suport del tutor per al desenvolupament del projecte.

Espai de fòrum dins de
l’aula virtual on es compartiran noves informacions i
es reflexionarà i debatrà
sobre els continguts del
curs.
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El curs conté:
–
–
–
–
–

41 vídeos didàctics.
2 eines interactives de suport als continguts.
10 plantilles amb directrius de la tasca que cal realitzar.
40 llibrets digitals per revisar el contingut del vídeo i accedir a informació complementària.
60 preguntes de comprensió sobre els temes i casos, per garantir que s’ha entès el contingut.

Import de
la matrícula
Pilar Mateu
pmateu@ucf.cat
Tel. 669 346 079
www.ucf.cat

5.200 € per a grups fins a 14 persones.
Amb possibilitat de bonificació per la
Fundació Tripartita.
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Un cop superat el curs, s’obté un Certificat
d’Extensió Universitària en Projectes d’Innovació
i Tecnologia al Sistema de Salut de 50 hores del
Centre Internacional de Formació Contínua del
campus UManresa (UVic-UCC).
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