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1. Dades Generals 

1.1 Unitat promotora / Entitat gestora  

Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona 

F. InterAc Salut  

1.2 Entitats formatives col·laboradores 

Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica. CREB-UPC 

Fundació CIM-UPC  

Universitat de Heidelberg 

IQS 

IBEC 

GeorgiaTech 

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 

 

Amb l’aval de: Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge - Radiòlegs de 

Catalunya, Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil·lofacial i Oral i la Societat Catalana de 

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 

 

     
 

1.3 Tipologia de l’activitat i modalitat 

Curs d’especialització en format híbrid 

1.4 Àrea temàtica de l’activitat 

- Medicina 

- Odontologia 

- Infermeria 

- Fisioteràpia 

- Psicologia 

- Biologia 

- Bioenginyeria 

- Informàtica 

- Tècnics superiors Diagnòstic per la Imatge 

 

1.5 Hores de l’activitat  

Hores total del curs: 113 hores formatives + 60 hores treball final 

Nombre total ECTS: 14 

 

1.6 Places 

Núm. màxim: 30 

Núm. mínim: 15 

 



 

   
  

1.7 Direcció Acadèmica 

Director: 

Dr. Jose Luis Munuera Del Cerro 

Co-Director: 

Dr. Arnau Valls Esteve 

 

 

2. Dades Acadèmiques del Programa 

2.1  Objectius formatius 

Oferir als metges radiòlegs especialistes o en formació, als bioenginyers o informàtics així 

com als tècnics superiors en imatge pel diagnòstic, cirurgians i altres especialistes en salut, 

material formatiu teòric i pràctic que permeti l'adquisició de coneixements que els capacitin per 

realitzar post-processat de la imatge radiològica, especialment aplicada a la imatge-impressió 3D 

aplicada a la planificació quirúrgica, la docència i la recerca en salut.  

 

2.2  Resultats esperats 

2.2.1 Competències específiques 

 

1. Conèixer les necessitats clíniques per a la realització d’imatge 3D. 

2. Saber reconèixer quines són les millors tècniques d’ imatge per a l’ anàlisi específic de 

diferents teixits.  

3. Conèixer la metodologia de la segmentació per impressió i recerca i els formats d’ 

exportació d’ arxius. 

4. Comprendre les diferents etapes involucrades en el post-procés bàsic de la imatge així 

com la segmentació de teixits.  

5. Conèixer les etapes de la impressió 3D en imatge mèdica, des de l'adquisició de la imatge 

fins a l'obtenció del producte físic final. 

6. Conèixer els fonaments de les impressores 3D i les seves tècniques bàsiques de 

funcionament. 

7. Conèixer els fonaments de les eines programari de la segmentació per recerca. 

8. Ser capaç de realitzar de manera autònoma el procés complet que permet la 

transformació de la imatge mèdica en un model 3D imprimible, així com generar 

components associats (fèrules, guies, material quirúrgic...).  

 

2.2.2 Competències transversals 

 
1. Capacitat d’anàlisi i de síntesi. Aprendre a realitzar un correcte plantejament de reptes 

durant l’exercici professional 

2. Aplicar coneixements a la pràctica. Portar a terme una correcta integració de les imatges 

radiològiques amb les necessitats clíniques 

3.  Capacitat per aprendre a aprendre  

4. Capacitat per generar noves idees (creativitat) 

5. Disseny i gestió de projectes  

6. Habilitat per al tracte interpersonal/interprofessional 

7. Habilitat per treballar en equip 

8. Innovació  

 

2.2.3 Sortides professionals 

- Treballar en l'àmbit mèdic assistencial com a expert en post-processat d’imatges. 

- Treballar en l'àmbit de la recerca biomèdica o d'investigació. 



 

   
  

- Treballar en l'àmbit de la formació. 

 

3. Admissió 

3.1 A qui s’adreça 

 

1. Metges en formació de Diagnòstic per la Imatge interessats a iniciar-se al món de la 

impressió 3D en imatge mèdica. 

2. Metges especialistes de Diagnòstic per la Imatge interessats a iniciar-se al món de la 

impressió 3D en imatge mèdica. 

3. Bioenginyers, bioinformàtics, tecnòlegs o científics que utilitzen o desitgen utilitzar el 

post-procés d’ imatge avançada mèdica. 

4. Tècnics en imatge per al diagnòstic interessats a adquirir una nova habilitat que resultarà 

indispensable en un futur proper. 

5. Llicenciats o Graduats en psicologia, biomedicina, odontologia o altres ciències 

biomèdiques afins. 

 

3.2 Requisits per l’accés, admissió als ensenyaments i criteris de selecció dels 

estudiants 

- Titulació de Tècnic Superior per al Diagnòstic per la Imatge o Radioteràpia 

- Llicenciat o Graduat en Medicina i Cirurgia.  

- Llicenciat o Graduat en Medicina i Cirurgia. Metge en formació (MIR)  

- Llicenciat o Graduat en Bioenginyeria o Bioinformàtica 

- Llicenciat o Graduat en psicologia, biomedicina o altres ciències biomèdiques afins 

 

4. Pla d’Estudis 

Programa 

 

  Assignatura Nom  Docent 
Primer cognom 

docent 

Segon cognom 

docent 
Hores 

Concepte 

(tutor,  

professor...) 

Mòdul 1          15  (+2 tutories) 

Classes teòriques 

  
      11   

  Innovació en Medicina Jaume  Perez Payarols 1 Professor 

  
Futur del Diagnòstic per la 

Imatge: Nous rols 

Mª Teresa 

Salvador 

Maristany 

Pedraza 

Daunert 

Gutiérrez 
1 Professor 

  3D Printing en salut Arnau Valls  Esteve 1  Professor 

  
Intel·ligència Artificial en 

Salut 
Josep Munuera  Del Cerro 1  Professor 

  Regulació i ètica  Xavier  Canals  Riera 3  Professor 

  
Necessitats d’ imatge 3D 

en cirurgia oncològica 
Lucas  Krauel Gimenez 1 Professor 

  
Necessitats imatge 3D en 

cirurgia maxil·lo-facial 
Josep  Rubio Palau 1 Professor 

  Imatge en recerca Josep Munuera  Del Cerro 1 Professor 



 

   
  

  
Imatge i Simulació (més 

enllà de la impressió) 
José Quintillà  Martínez 1 Professor 

Classes pràctiques       3   

Mòdul 1 Lectures pràctiques  Josep  Munuera   3 Professor 

Pràctiques-Exercicis       1   

Mòdul 1 Glossari conceptes       1 Tutors 

Mòdul 2         
26 (+2 tutories) 

  

Classes  teòriques 

  
      22   

Teoria 
Anatomia de les parts 

toves (tòrax i abdomen) 
Ignasi Barber Martinez 2 Professor 

 

  
Anatomia múscul-

esquelètica 
Emili Inarejos Clemente 2 Professor 

 

 

  Anatomia càrdio-vascular Flavio Zuccarino   2 Professor 
 

 

  
Anatomia del sistema 

nerviós central 
Jordi Muchart Lopez 2 Professor 

 

 

  Anatomia maxil·lo-facial Marta Gómez Chiari 2 Professor 
 

 

  Anatomia materno-fetal  Mónica  Rebollo Polo 2 Professor 
 

 

  
Actualització en tècniques 

d’ imatge mèdica I (TC) 
Gerard Blasco Solà 2 Professor  

  
Actualització en tècniques 

d’ imatge mèdica II (RM) 
Gerard Blasco Solà  2 Professor  

  

Actualització en tècniques 

d’ imatge mèdica III 

(Ecografia) 

Estela Mendoza Bielsa 2 Professor  

  
Optimització tècniques de 

TC i RM 
Gerard Blasco Solà  2 Professor  

  

Tècniques bàsiques de 

reconstrucció (sostracció, 

multiplanar, MIP, MinP, 

Volume rendering i surface) 

Jordi  Muchart Lopez 2 Professor  

Classes pràctiques 

  
      6    

Mòdul 2 Webinars imatge 3D 

Josep 

Raul 

Christian  

Munuera 

Benítez 

Mata  

Del Cerro 

Iglesias 

Miquel 

6 Professors  

Mòdul 3         
56 (+3 tutories) 

  
 

Classes teòriques 

  
      15    

Mòdul 3  
Conceptes bàsics dels 

software d’impressió 3D 
Marta  Ayats Soler 1 Professor  

  
Format STL i tipus de 

Matrius 
Marta  Ayats Soler 1 Professor 

 

 



 

   
  

  

Creació de suports, guies 

de tall i altres 

modificacions sobre la 

imatge  

Marta  Ayats Soler 1 Professor 

 

 

  

Processos de fabricació 

additiva i Tipus d’ 

impressores en 3D per 

aplicació mèdica 

Felip Fenollosa Artés 1 Professor  

  
Tipus de materials d’ 

impressió en biomedicina 
Felip Fenollosa Artés 1 Professor  

  
Bioprinting i implicacions 

en Medicina 
Elisabeth Engels   2 Professor  

  
Biomaterials. Disseny i 

bioprinting 
Miguel Angel Mateos Timoneda 2 Professor  

  Fonaments de biomecànica Salvador  Borrós Gómez 2 Professor  

  

Regeneració cel.lular i 

enginyeria de teixits 
Elisabeth Engels    1 Professor  

Regulatòria i 

biocompatibilitat en 

bioprinting 

Salvador Borrós   Gómez 1 Professor  

  Casos reals de bio-printing Robert Teixidó  Bartés 2 Professor 
 

 

Classes practiques (*) 

  
      20    

Mòdul 3 
Flip-Class organització 

departament 3D 
Arnau  Valls   3 Professor  

Mòdul 3 
Revisió casos pràctics 

mòdul 3 
Ferran Fillat   3 Professor  

Mòdul 3 
Webinar aplicacions 3D en 

Traumatologia 
Ferran  Fillat   1 Professor  

Mòdul 3 
Webinar aplicacions 3D en 

Covid19 
Arnau  Valls   1 Professor  

Mòdul 3 
Flip-class sessió debriefing 

segmentació 
Marta  Ayats Soler 3 Professor 

 

 

Mòdul 3 
Visita taller-granja 

impressió CIM 
Felip Fenollosa Artés 3 Professor  

Mòdul 3 
Pràctiques taller de 

Simulació 
Carlos Aláez Vasconcellos 3 Professor  

Mòdul 3 
Preparació dels grups 

treball final 
      3 Tutors  

Pràctiques-Exercicis       18    

Mòdul 3 
Instal·lació 3DSlicer + 

càrrega cas 
Josep Munuera   3 Professor  

Mòdul 3 
Instal·lació Meshmixer + 

càrrega cas 
Arnau Valls   3 Professor  

Mòdul 3 
Segmentació cas de 

DICOM a STL bàsic 
      12 Tutors  



 

   
  

Mòdul 4         60    

               

Treball final  Projecte complet cas clínic       60 Tutors  

               

Tutories         7    

  Mòdul 1       2 

Tutors 

 

  Mòdul 2       2  

  Mòdul 3       3  

Foro         10 Tots  

   
 

(*) Classes pràctiques Mòdul 3 

 

Dia 1 / Preparació imatge radiològica / Del DICOM a STL 

Projeccions i reconstruccions volumètriques  

Segmentació amb diferents eines de software 

-Portal 

-3D slicer 

-Altres softwares  

 

Dia 2 /Manipulació de l’STL 

Treball amb Meshmixer 

-Preparació de biomodel  

-Preparació de guia de tall / posicionament 

 

 

Dia 3 / Preparació per a la Impressió / Simulació 

-Treball amb Cura 

-Preparació d’ un cas Model anatòmic / Simulació 

 

Dia 4 / Revisió de casos Mòdul 3 / Treball multidisciplinari 

 

Dia 5 / Materialise 

Preparació cas treball final 

 

Dia 5 / Visita Fundació CIM  

-Tipus Impressores 

-Tipus materials 

Pràctiques a FabLab amb màquines 3D sobre el cas del projecte final 

 

Dia 6 / Revisió del treball final, impressions del mateix i anàlisi grupal 

 

 

 

 



 

   
  

4.1 Metodologia de formació 

 

Per dur a terme aquesta activitat formativa, utilitzarem una combinació de metodologies 

formatives: 

Sessions teòriques: 

Les sessions teòriques es realitzaran mitjançant: 

• Vídeos explicatius o vídeo-tutorials en el cas de les instruccions 

• Texts interactius a la plataforma formativa 

• Lectures i vídeos recomanats  

La plataforma disposarà de FORUM d’estudiants, eines d’estimulació a la participació com 

PREMIS, medalles,...així com de les eines necessàries per a l’avaluació i seguiment del curs. 

 

En les sessions pràctiques (SP) es seguiran dues metodologies diferents: 

• Sessió pràctica estàndard, on es posaran en pràctica els coneixements prèviament 

impartits. 

• Sessió flip-class. En aquestes classes s’analitzaran els problemes dels estudiants amb 

respecte a un post-procés prèviament treballat. Aquest és un model pedagògic d'aula 

invertida o també anomenat FlippedLearning. Aquest model transfereix el treball de 

determinats processos d'aprenentatge de grau inferior definits per la Taxonomia de 

Bloom (comprendre, recordar) fora de l'aula i utilitza el temps de classe, juntament amb 

l'experiència del docent, per a facilitar i potenciar altres processos d'adquisició i pràctica 

de coneixements de grau superior (aplicar, analitzar, sintetitzar, avaluar) dins l'aula. 

En les pràctiques els estudiants practicaran amb les diferents eines de post-procés, de 

forma tutoritzada i fent servir casos reals (prèviament anonimitzats, seguint la normativa 

legal de protecció de dades). Aquestes pràctiques seguiran un model de metodologia 

activa, es planificaran activitats on l'alumne serà el centre del seu propi aprenentatge. 

 

• Les tutories es podran realitzar presencials o on-line. N’hi haurà de dos tipus, grupals 

individuals. Les primeres es dedicaran a l’explicació del treball final. Les tutories 

individuals es faran per a seguiment particular de cada alumne. Estan previstes diferents 

tutories durant el curs. 

 

 

El Mòdul 3 té un treball individual que seguirà la metodologia de projecte. 

L’objectiu és demostrar l’adquisició de les competències específiques mitjançant la resolució d’un 

projecte.  

 

Al final del curs es realitzarà un Treball Final grupal. Es crearan grups d’estudiants en funció 

del seu perfil professional i a cada grup se li facilitarà un projecte-pacient. El treball consistirà en 

un projecte on el grup d’estudiants hauran de realitzar tots els passos per a solucionar un cas 

real (planificació, segmentació, disseny i justificació). 

 

4.2 Avaluació dels alumnes 

 

Les competències d'aquesta matèria seran avaluades mitjançant el model de 4 nivells de 

Kirkpatrick Participació (Reaction), Coneixement teòric (Learning), Context / Casos clínics 

(Behavior),  Pràctics, Transferibilitat (Results)): 

 

1. Avaluació continuada de les competències transversals mitjançant la participació i 

assistència a les aules de classes teòriques i pràctiques (20% de la nota final). 

2. Prova objectiva sobre coneixements adquirits a les sessions teòriques mitjançant un test 

d’elecció múltiple i la resolució d’un cas clínic (on-line Moodle).  



 

   
  

Es realitzaran 5 avaluacions amb, com a mínim, 15 preguntes amb 5 opcions (1 verdadera) 

cadascuna. En cas de que l’alumne suspengui alguns dels exàmens, es realitzarà un segon 

examen del mòdul, en aquest cas la nota final serà de 65% (mínim per aprovar) 

independentment de la nota. (50% de la nota final).  

3. Treball individual del Mòdul 3 (10%) 

4. Treball de final de curs. Es facilitaran instruccions i material per a realitzar un projecte de 

post-procés clínic o de recerca (tot on-line). (20% de la nota final). 

 

El treball de final de curs consistirà en un projecte grupal a entregar. Es podrà triar entre un 

projecte d’imatge 3D o un de recerca. 

 

Treball Final  (60 h): 

- Es facilitarà un cas de TC o RM per a realitzar segmentació 

- Caldrà descarregar-se programa lliure de segmentació 

- Caldrà definir STL 

- Caldrà post-processar malles 

- Dissenyar suport o altres 

- Adjuntar com a projecte pdf 

- Enviar els resultats com a informe 

 
4.3 Requeriments per obtenir la titulació  

 

1. Acreditació del 80% d’assistència a les sessions presencials teòriques i pràctiques. 

2. Superar amb un 65% cadascuna de les avaluacions dels mòduls. 

 

5. Dades organitzatives  

  

5.1 Calendari  

Dates inscripció: 08/06/2022 al 26/09/2022 

Dates realització del curs: 03/10/2022 al 02/12/2022 

Classes pràctiques: 14/11/2022 al 17/11/2022 

Treball final: 21/11/2022 al 02/12/2022 

Més informació a: 

http://interacsalut.cat/index.php?idp=13&page=detallactivitat_13&lang=ca&id=23229&e=100&t=

F 

5.2 Lloc i requeriments / Recursos materials i Serveis 

Les classes presencials es realitzaran a una aula amb mitjans audiovisuals de l’Hospital Sant Joan 

de Déu d’Esplugues de Ll. – Barcelona.  

 

Les pràctiques es realitzaran a l’àrea de Docència i Simulació de l‘Hospital Sant Joan de Déu.  

 

El material de les classes presencials s’impartirà a través de plataforma Moodle. 

 

Les pràctiques es realitzaran mitjançant reunions de team-building i debriefing (simulant situació 

real d’ un equip de 3D, amb la discussió del cas, de l’aproximació en la segmentació i la discussió 

dels resultats). 

 

5.3 Import  

955€ 

 
 

Barcelona, juny 2022

http://interacsalut.cat/index.php?idp=13&page=detallactivitat_13&lang=ca&id=23229&e=100&t=F
http://interacsalut.cat/index.php?idp=13&page=detallactivitat_13&lang=ca&id=23229&e=100&t=F


 

   
 

 


