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1. Introducció  

Us presentem el tercer curs dedicat a la radiologia convencional, que és la tècnica més popular 
entre el nostre col·lectiu, i en la que cal insistir més en criteris d’idoneïtat. Hem valorat la 
necessitat d´actualització en nivells de qualitat radiològica per l'absència de cursos similars des 
de fa 2 anys.  

2. Competències  

Competències que es treballaran: 
Tècniques que permetin treballar amb autonomia i criteris d’idoneïtat i protecció radiològica. 
El coneixement de noves aplicacions i sistemes aplicades a la radiologia convencional. 
Habilitats en realitzar mesures i reconstruccions retrospectives d’imatge DICOM.  
Actituds que permetin al professional adaptar-se a la nova situació sobrevinguda amb 
intel·ligència emocional i proactivitat.  

3. Objectius  

Valorar el paper del tècnic en la qualitat radiològica 

Identificar el punts bàsics de qualitat en estudis de tòrax, abdomen i maxil·lofacial  

Fer les mesures en imatge traumatologia i ortopèdia. 

 

4. Continguts  

• Els equipaments de radiologia i la formació de la imatge digital 
• Sistemàtica ABC de lectura de qualitat radiogràfica 
• Qualitat en radiologia maxilofacial i crani 
• Qualitat en radiologia abdominal  i senyals d’alarma. 
• Qualitat d’imatge radiològica de tòrax i signes d’alarma COVID 
• Processat i mesures en de la imatge radiològica de traumatologia i ortopèdia 

5. Metodologia  

Metodologia didàctica de sessions de dissabte de 4 hores en streaming amb el suport de la 
plataforma Classroom com a repositori d’informació i interactivitat amb l’alumne. 

6. Activitats  

Avaluació de nivell inicial, Taller de mesures i lectura d’imatge radiològica biomecànica i 
traumatologia, concurs d’imatges i debat interactiu entre els professionals. 

7. Cronograma  

8 maig 2020 

9.00 a 10.00 Presentació del curs, metodologia de treball i valoració inicial de coneixements 
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10.10 a 11.10 La qualitat en els serveis d’imatge mèdica . Joan Masnou 

11.20 a 12.20 Radiologia cranial i maxil·lofacial, què hem de saber i valorar  Joan Masnou  

12.30 a 13.30 Radiologia cranial i maxil·lofacial, què hem de saber i valorar  Joan Masnou  

 

15 maig 2021 

9.00 a 11.00 Els nous equipaments de radiologia i tecnologies de formació de la imatge digital. 
Eduard Bardají 

11.30 a 13.30 Qualitat i anàlisi de la radiografia de tòrax i signes d’alarma. Roser Ribas 

22 maig 2021 

9.00 a 10.00 Processar una imatge DICOM i criteris de qualitat en traumatologia. David Roman 

10.10 a 11.10 Mesures radiològiques que podem fer. Taller virtual. David Roman 

11.20 a 12.20 Mesures radiològiques que podem fer. Taller virtual. David Roman 

12.30 a 13.30 Mesures radiològiques que podem fer. Taller virtual. David Roman 

 

 

29 maig 2021 

9.00 a 10.30 Sistemàtica de lectura ABC i les línies vermelles. David Llopis 

10.50 a 12.20 La radiologia abdominal, en què ens hem de fixar?. David Llopis 

12.30 a 13.00 Test final de coneixements, debat  i cloenda 

8. Avaluació  

Sistema d’avaluació online i ponderació de cada ítem. Taula d’especificacions 

9. Recursos didàctics  

Professorat, material, multimèdia, aprenentatge virtual 

10. Glossari  

Gamificació: Sistema didàctic fonamentat en el joc dirigit als objectius d’aprenentatge 
DICOM: Arxiu d’imatge mèdica que conté imatge i dades 

11. Annex  
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Organitza: Associació Catalana de Tècnics en Imatge per al Diagnòstic  
Empreses col·laboradores:  
Comitè organitzador: Joan Masnou, David Roman i David Llopis 
Destinat a: TER-TSIDMN 
Aula virtual limitada 30 alumnes  
Acreditacions i auspicis:  CCFCPS 
 


