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•	  Hem	  dotat	  el	  Centre	  Universitari	  de	  la	  Visió	  d’una	  eina	  que	  permet	  enregistrar	  i	  emmagatzemar	  acIvitat	  clínica	  en	  
un	  entorn	  docent.	  

•	  Aquest	  material	  s’enregistra	  i	  emmagatzema	  d’acord	  amb	  els	  procediments	  dissenyats	  amb	  l’objecIu	  de	  garanIr	  
el	  compliment	  de	  la	  llei	  de	  protecció	  de	  dades	  personals	  vigent.

•	  El	  material	  enregistrat	  queda	  enmmagatzemat	  en	  un	  servidor	  del	  Campus	  de	  Terrassa	  i	  els	  professors	  del	  projecte	  
el	  poden	  recuperar	  en	  qualsevol	  moment	  a	  treavs	  d’un	  aplicaIu	  fet	  a	  tal	  efecte	  per	  a	  complir	  amb	  les	  finalitats	  
docients.
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Objec?us	  docents
1.	  Enriquir	  l'experiència	  d’aprenentatge	  clínic	  per:
-‐	  millorar	  l’aprofitament	  de	  sessions	  clíniques	  reals	  i	  simulacions
-‐	  augmentar	  el	  rendiment	  acadèmic
-‐	  consolidar	  competències	  transversals

2.	  Desenvolupar	  tècniques	  d’autoaprenentatge	  experiencial	  per:
-‐	  assolir	  recursos	  sistemaItzats	  durant	  aquest	  aprenentatge
-‐	  pracIcar	  eines	  que	  millorin	  l’exercici	  professional

Objec?us	  tècnics
3.	  Enregistrar	  i	  emmagatzemar	  sessions	  clíniques	  i	  acIvitats	  docents	  (simulacions)	  per	  tenir	  una	  
base	  de	  dades	  d’accés	  ràpid	  i	  segur,	  amb	  material	  mulImèdia	  per	  desenvolupar	  o	  millorar	  
metodologies	  docents	  en	  projectes	  de	  formació	  presencial	  o	  semipresencial.

4.	  Accedir-‐hi	  als	  seminaris	  de	  Grau	  i	  Màster	  i	  acIvitats	  de	  formació	  conInuada	  per:
-‐	  aprofundir	  en	  possibilitats	  docents	  de	  l’estudi,	  anàlisi	  i	  valoració	  de	  casos	  clínics	  reals	  i	  
simulacions
-‐ aprofitar	  els	  recursos	  docents,	  comparInt	  resultats	  amb	  grups	  més	  nombrosos.
-‐	  fomentar	  metodologies	  docents	  flexibles.

Metodologia

1.	  Estudi,	  disseny	  i	  implementació	  de	  
mesures	  que	  garanteixin	  el	  
compliment	  de	  la	  LOPDP,	  en	  
col·∙laboració	  amb	  els	  serveis	  jurídics	  de	  
la	  UPC.
2.	  Estudi,	  disseny	  i	  implementació	  dels	  
elements	  de	  maquinari	  necessaris.
3.	  Estudi	  i	  desenvolupament,	  en	  
col·∙laboració	  amb	  els	  serveis	  
informàIcs	  del	  Campus	  Terrassa	  de	  la	  
UPC,	  d’un	  aplicaIu	  específic	  de	  control	  
del	  maquinari.	  
4.	  Disseny	  i	  elaboració	  d’un	  iInerari	  de	  
casos,	  guions	  de	  sessions	  de	  role	  
playing	  i	  pautes	  pels	  casos	  reals.	  


