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Objectius

En aquest mòdul es desenvoluparan les tècniques d'estimulació creativa i la generació d'idees valorant els
mètodes, processos i aplicacions que condueixin a l'entrenament de la capacitat creativa aplicada a les cures
infermeres en poblacions vulnerables amb la finalitat d'afavorir la sostenibilitat dels sistemes sanitaris.

S'aprofundirà tant en la gestió del coneixement com del talent en els equips interdisciplinaris incidint en la
iniciativa, la creativitat, la proactivitat i la implicació dels integrants de l'equip com valors principals i dels grups
d'experts com Think Tank d'innovació, desenvolupant la cultura i models d'innovació oberta aplicada a la
infermeria.

Competències

Analitzar i sintetitzar informació complexa
Analitzar la pràctica professional en situacions de vulnerabilitat des de la innovació i la recerca.
Aplicar dades derivades d'estudis de recerca vinculats a la innovació en les cures infermeres en
situacions de vulnerabilitat.
Comunicar aplicant els coneixements en el debat públic i cultural.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.

Treballar en equip de forma efectiva en entorns virtuals, multiculturals i interdisciplinaris, professionals
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Treballar en equip de forma efectiva en entorns virtuals, multiculturals i interdisciplinaris, professionals
i/o acadèmics.
Utilitzar eines per impulsar i millorar la transferència de coneixements en els serveis d'infermeria que
treballen amb col·lectius en situacions de vulnerabilitat.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar i sintetitzar informació complexa
Aplicar idees innovadores que transformin els problemes en reptes per millorar les cures en situacions
de vulnerabilitat.
Comunicar aplicant els coneixements en el debat públic i cultural.
Demostrar capacitat per adquirir coneixements científics de manera autònoma.
Identificar models d'innovació que es puguin aplicar a les cures infermeres.
Incorporar a la planificació de cures en poblacions vulnerables metodologies innovadores que permetin
millorar la transferència de coneixement.
Presentar i discutir propostes grupals innovadores sobre la temàtica del màster.
Treballar en equip de forma efectiva en entorns virtuals, multiculturals i interdisciplinaris, professionals
i/o acadèmics.
Utilitzar la innovació científica per resoldre problemes de salut en poblacions vulnerables de manera
creativa.

Continguts

EL PENSAMENT CREATIU I LA INNOVACIÓ

Generalitats i teoríes en matèria d'innovació
El valor de la innovació en la disciplina infermera
De la creativitat a la innovació
Técniques creatives i estrategies per fomentar la creativitat
La cultura emprenedora: diferencies entre emprendre i innovar
Metodologíes aplicades en innovació

LA INNOVACIÓ EN L'ENTORN SANITARI

Gestió de la innovació en organitzacions sanitaries
Top 10. Innovacions per la cura de la salut
Càpsulas d'innovació: experiències exitoses d'innovació en salut

LA INNOVACIÓ DOCENT

La creativitat i innovació aplicades a l'entorn docent
Conceptes clau en innovació educativa
CLassifcació de la innovació educativa
Simulació d'Alta Fidelitat: fomentant la seguretat del pacient
Càpsules d'innovació: experiències exitoses d'innovació en educació

Photovoice i fotografia narrativa
Aprenentatge i servei

LA SALUT DIGITAL

Context i evolució històrica
E-salut i E-pacient
Salut digital i vulnerabilitat: bretxa digital
Present i futur de les tecnologies aplicades a la salut
Les TIC com processos d'innovació en salut

Apps de Salut i la seva avaluació en termes d'usabilitat i privacitat.
Dispositiius mèdics i . Tipologia, ús, tecnologia, certificació, validació i integració enWearables
els sistemes d'informació clínics.
Gamificació, xarxes socials i . Solucionsespecífiques per a diferents colectius.Big Data
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Gamificació, xarxes socials i . Solucionsespecífiques per a diferents colectius.Big Data

Metodologia

Classes expositives i participatives (presencials i virtuals)
Càpsules d'innovació: seminaris d'experts
Seminaris presencials de resolució de problemes / casos / exercicis
El·laboració d'informes / treballs
Forum de discusió i debat per fomentar la participació activa
Estudi personal

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Clases magistrals presencials 4 0,16 5, 6

Classes magistrals virtuals 10 0,4 2, 4, 5

Seminaris presencials 16 0,64 2, 9

Tipus: Supervisades

Fòrums i debats 10 0,4 7, 9

Tipus: Autònomes

Carpeta d'aprenentatge/portafoli 35 1,4 4, 6, 7

Estudi personal 34 1,36 4

Avaluació

El sistema d'avaluació s'organitza en 4 apartats cada un dels quals tindrà assignat un
pes específic en la qualificació final:

Fòrums de discussió virtual (15%)S'avaluarà la participació i la qualitat de les
aportacions als fòrums de discussió virtual.

  Assistència i participació activa a classe presencial i/o virtual (25%)S'avaluarà
l'assistència i participació a les classes presencials. L'assistència a les sessions
presencials són obligatòries, l'alumnat ha d'assistir a un mínim del 80%. En cas contrari
l'avaluació del mòdul correspondrà a un NP.

  Carpeta d'aprenentatge / portafoli (40%)  La realització de la carpeta d'aprenentatge /
 portafoli consisteix a fer una anàlisi i reflexió crítica, en funció de referents prefixats,

sobre la matèria impartida en el mòdul. Treball Individual.

 Realització / presentació d'activitats a classe (20%). Treball individual/grupal.
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 Realització / presentació d'activitats a classe (20%). Treball individual/grupal.

La   qualificaciófinal     correspon a la suma dels apartats anteriors. Es demana un mínim de
  5 en la mitjana ponderada de les 4 activitats avaluatives per superar el mòdul. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació activa en classes presencial i/o virtual 25 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Carpeta d'aprenentatge/portafoli 40 25 1 1, 2, 4, 5, 6, 9

Foros de discussió virtual 15 10 0,4 2, 3, 4, 5, 8, 9

Realització /presentació d'activitats a classe 20 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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