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Dirigit a: 
Infermers/es interessats/des de qualsevol àmbit.

Dates i horaris: Inici el febrer de 2020.
Els dilluns, al matí (6 dies: 4h/dia)
Hores lectives: 24.
Lloc: COILL
Places: 25.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
• Col·legiades COILL 100 euros.
(Curs parcialment subvencionat pel COILL, es 
retornarà el 50% de la matrícula a totes aque-
lles persones que compleixen amb els criteris 
d’assistència, puntualitat i superin el curs). 
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 
(cal que hi constin nom i cognoms). Es retorna-
rà el 80% de la matrícula a les col·legiades en 
situació d’atur.
• Persones no vinculades al COILL, 
preu únic de 150 euros. 
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 
(cal que hi constin nom i cognoms). 

PRESENTACIÓ
En els últims temps estem assistint a un can-
vi generalitzat en tots els nivells de la socie-
tat. També, el sistema de salut social enfronta 
grans reptes i les Tecnologies de la Informació 
i Comunicació en Salut (TIC) jugaran un paper 
fonamental per resoldre i/o pal·liar moltes de 
les necessitats derivades de l’envelliment de la 
població, de l’augment de la cronicitat amb el 
consegüent increment de la demanda d’aten-
ció sanitària o de l’accessibilitat als recursos sa-
nitaris; així com per suplir l’escassetat de recur-
sos econòmics i/o de personal sanitari qualificat 
i amb experiència. 
Els grans avenços actuals en cures estan lligats 
a la implantació de les TIC en el sistema de salut 
i és fonamental conèixer com fer-ne ús i la seva 
aplicació com a eines de millora de la pràctica 
clínica i assistencial diària; així com a eines edu-
catives, d’empoderament i de maneig de pato-
logies cròniques, tant per als pacients com per 
als professionals de la infermeria i de la salut, 
en general.

ACREDITACIÓ
Sol·licitada acreditació pel Consell Català de For-
mació Continuada de les Professions Sanitàries.

AVALUACIÓ 
Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Assistir al 100% de les classes 
presencials.
• Assolir els 7 punts a la prova teòrica, 
tipus test.

Per a més informació: 
coill@coill.org

curs COILL
LA SALUT DIGITAL: 
L’ÚS I APLICACIÓ 
DE LES TIC COM A 
EINES DE MILLORA 
DE L’ASSISTÈNCIA 
SANITÀRIA I EL 
BENESTAR DE LA 
POBLACIÓ


