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L’Institut de Formació 
Contínua (IL3) i la 
Universitat de Barce-

lona van lliurar el dijous 10 
de febrer els Premis IL3-UB 
Francesc Santacana i Marto-
rell i Joan Maria Malapeira 
i Gas a la innovació en for-
mació continuada en títols 
propis 2021 en el marc de 
la Universitat de Barcelona, 
guardons dels quals enguany 
s’ha celebrat la tercera edició. 
El Premi Joan Maria Malapei-
ra i Gas 2021, va ser atorgat 
a l’equip del Màster en cures 
d’infermeria al malalt crític 
IL3-UB, liderat per la Dra. M. 
Carmen Moreno, juntament 
amb el seu equip conformat 
pel Dr. Miguel Ángel Hidal-
go, el Sr. Albert González i el 
Sr. José Antonio Jerez per la 
seva presentació “La Simula-
ció Virtual a UCI (SIMvirU-
CI): metodologia innovadora 
potenciada per una pandè-
mia”. 
El recurs educatiu SIMvirU-
CI ha estat codesenvolupat 
pel centre d’innovació i simu-
lació 4D Health d’Igualada, 
liderat per Franc Espinar, i el 
Màster en cures d’infermeria 
al malalt crític IL3-UB. Es 
tracta d’un recurs educatiu  
innovador, basat en la meto-
dologia de la simulació clíni-
ca, en modalitat virtual, que 
contribueix a l’entrenament 
i capacitació dels alumnes 
a través del treball de casos 
clínics basats en la vida real, 
dins el context de la Unitat de 
Cures Intensives (UCI).
L’ús d’aquesta metodologia 
d’aprenentatge permet als 
docents desenvolupar activi-
tats dins les seves estratègies 
educatives, i incorporar-la 
dins les modalitats didàcti-
ques ja existents (classes ma-
gistrals, seminaris, sessions 
de simulació, aula invertida, 

aprenentatge basat en pro-
blemes, etc.), amb el propòsit 
de fomentar en els estudiants 
l’aprenentatge reflexiu i basat 
en l’experiència.
L’objectiu pedagògic que es 
planteja amb l’ús d’aquest 
recurs és ampliar l’entorn 
d’aprenentatge i fomentar el 
pensament crític, raonament 
clínic i la presa de decisions 
dels estudiants mitjançant la 
visualització, anàlisi i reflexió 
de casos reals simulats, jun-
tament amb els seus docents 
i facilitadors. 
Els casos clínics desenvolu-
pats estan relacionats amb 
les cures infermeres al malalt 
crític amb trastorn neuro-
lògic, politraumàtic, respi-
ratori, cardíac i digestiu. A 
través del seu treball, els in-
fermers/es, poden entrenar 
les competències tècniques 
essencials, juntament amb 
les competències no tècni-
ques tan necessàries en l’àm-
bit sanitari com el treball en 
equip, el lideratge, la presa de 
decisions, la comunicació i la 
relació amb les noves tecno-
logies.
L’acte es va dur a terme a 
l’Aula Capella de l’Edifici 
Històric de la Universitat de 
Barcelona i va ser presidit pel 
rector de la UB, el Dr. Joan 
Guàrdia, al costat del direc-
tor de l’IL3-UB, Guillem Iñi-
guez, i la vicerectora de Polí-
tica Acadèmica i Qualitat de 
la UB, la Dra. Pilar Delgado
Aquests premis, de caràcter 
honorífic i periodicitat anu-
al, són un reconeixement a 
l’esforç realitzat per al desen-
volupament de persones i 
organitzacions mitjançant la 
innovació en el marc de les 
titulacions pròpies de post-
grau i d’extensió universitària 
de la Universitat de Barcelo-
na. Valoren no sols la qualitat 
dels projectes, sinó també la 
seva aplicabilitat pràctica. 
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L ’Ajuntament d’Igua-
lada ha instal·lat un 
total de 44 plaques 

fotovoltaiques a la teulada 
de la nau de la Brigada Mu-
nicipal, ubicada al carrer 
Gran Bretanya del polígon 
de Les Comes. Aquesta acció 
se suma a les anteriors actu-
acions ja realitzades als edi-
ficis del poliesportiu de Les 
Comes, l’escola Emili Vallès, 
l’Espai Cívic Centre i la què 
actualment s’està realitzant a 
la residencia Pare Vilaseca. 
Amb aquestes infraestruc-
tures, l’Ajuntament dona un 
pas més en la seva aposta per 
les energies renovables. 
Aquesta nova instal·lació, 
suposarà un estalvi energè-
tic de 14.174 Kwh a l’any i 
evitarà el llançament anual 
de 6,81 tones de CO2 a l’at-
mosfera. La inversió ha estat 
de 17.050 euros que quedarà 
amortitzada en els propers 6 
i 8 anys. 
Amb aquesta nova instal·la-
ció s’espera cobrir gairebé el 

35 % de l’energia que neces-
sita l’edifici, amb un estal-
vi econòmic estimat d’uns 
2.100 euros anuals, L’energia 
que es generi servirà, a ban-
da d’abastir l’edifici, per a 
carregar els cotxes elèctrics 
dels què disposa la brigada. 
A més, l’excedent d’energia 
que es generarà en algunes 
hores del dia es retornarà a la 
xarxa contribuint a l’eficièn-
cia i sostenibilitat de la gene-
ral. El regidor de Sostenibili-
tat, Miquel Vives, ha explicat 

Noves plaques fotovoltaiques a la 
de la nau de la Brigada Municipal

que “aquesta actuació és un 
pas més en les polítiques per 
la transició energètica i de 
lluita contra el canvi climà-
tic. Per una banda, reduïm 
els costos econòmics gene-
rats pel consum d’energia i 
per altre, l’impacte sobre el 
medi ambient”. Vives ha po-
sat com a exemple les dades 
de les plaques instal·lades fa 
un any a Les Comes que “han 
estalviat més de 16.000 euros 
als igualadins i 224 tones de 
CO2 al medi ambient”.

Cerquem: Enginyer/a, Grau o Tècnic/a en “Informàtica”

Per mantenir els programes ja existents i també col·laborar en 
els nous projectes de renovació dels sistemes d’informació

Persona dinàmica, flexible, orientada a resultats i a donar un 
bon servei, amb una bona formació de base, alt nivell de 
coneixements i experiència mínima de 3-5 anys en:

PROGRAMACIÓ AS/400 - COBOL

Resident a la comarca de l’Anoia, Bages, Penedès o limítrofs

Es valorarà el coneixement i experiència prèvia en:

- Instal·lacions en entorns Windows i Xarxes LAN i VPN.

- Java (Eclipse i NETBeans)

- SQL

- RPG

Oferim: Condicions laborals i Pla de Carrera adaptables al perfil 
i competències aportats. Garantim confidencialitat

Contacte: Enviar CV a gisant@puntoblanco.com, amb la 
referència (Assumpte): “AS400COBOL” & nom

INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.U.

PROGRAMADOR/A: AS/400 - COBOL

En el procés de modernització i relleu generacional de l’àrea de 
Sistemes d’Informació de l’empresa (TIC’s), volem incorporar, 
per treballar de forma presencial


