
    

 

 

I Curs semi-presencial de publicacions i presentacions científiques 
 
Curs dirigit a professionals del Diagnòstic per la Imatge que ofereix les eines necessàries per millorar el 
mètode científic en els llocs de treball. Com associació professional, hem detectat la necessitat de formar 
el col·lectiu amb criteris i recursos que facilitin la producció de material científic i de recerca: la correcta 
forma de cercar informació, planificar, estructurar i difondre de la manera adequada els nostres 
coneixements. 
 

Objectius: 

 Obtenir de manera fàcil informació prospectiva i retrospectiva científica 

 Programar de manera adequada un estudi de recerca o difusió científica 

 Redactar un estudi científic  

 Utilitzar correctament les eines adequades per a la divulgació científica 

 Comunicar amb precisió la informació que volem transmetre 
 

Continguts: 

 Les publicacions com a eina de divulgació científica. 

 L’article científic, objectiu, estructura i contingut. 

 Normativa de publicació 

 Recursos en publicacions biomèdiques (PUBMED). 

 El mètode científic: Informació prospectiva i retrospectiva. 

 Preparació d'un article, cas clínic o revisió. 

 Preparació d’un ponència, comunicació o pòster. 

 Eines multimèdia 

 Iniciar, desenvolupar i finalitzar una presentació. 

 Comunicació efectiva, verbal i no verbal. 

 

Metodologia: 

 Presencial: Dues sessions de 5 hores moderats per dos especialistes en comunicació i mètode 
científic. Co-avaluació i role-play. 

 Plataforma l’aprenentatge interactiu Chamilo d’explicació dels continguts. 

 Vídeos demostratius dels continguts 

 Avaluació continuada amb exercicis online que s’han de superar. 
 

Professorat i recursos tècnics 

 Daniel Fontes: TSID Advisor, Consultant & CT Trainer. Webmàster i dissenyador de continguts 
d’ACTEDI. 

 Merche García: TSID i Coach. Apassionada de l’escolta activa i la comunicació. Aprendrem junts 
a transmetre i emocionar.  

 María Chico: Psicoanalista experta en comunicació i formadora de formadors. Us acompanyaré 
en aquest curs per a apropar-nos plegats al món de les presentacions d’alt impacte, el 
llenguatge assertiu i les converses inspiradores. 

 David Llopis: Director i  tutor de la plataforma. Tècnic Superiors en Imatge per al Diagnòstic amb 
25 anys d’experiència en l’àmbit assistencial i docent, col·laboradors habituals en diferents 
entitats formatives i científiques del sector. Certificat de Professionalitat de docència i fundador i 
membre del comitè editorial de la revista Imagen Diagnòstica de l'ACTEDI. 

 En l'aspecte tecnològic el curs gaudirà de la plataforma Chamilo Campus ofereix de manera 
interactiva i senzilla l'accés a totes les eines necessàries per al correcte aprofitament i 
assimilació dels continguts. 

     

Avaluació 

 Avaluació inicial de diagnòstic en una enquesta interactiva 

 Avaluació contínua que marcarà la progressió en l'assimilació de continguts. 

 Co-avaluació en les sessions presencials i devolució per part dels especialistes. 

 Avaluació final amb prova objectiva multi-resposta de 10 preguntes 

 La nota final serà la mitja de la contínua i el test final 

 

 

 


