
La simulació, element essencial en
la innovació docent de UIC Barcelona
El Centre Integral de Simulació Avançada (CISA) compta amb més de 1.000 m2 al Campus Sant Cugat

El  Congrés Mundial 
d’Educació Superior de 
la UNESCO (WHEC 2022), 
celebrat al maig a Bar-
celona, va posar el focus 

en la innovació educativa, per re-
plantejar com el coneixement i 
l’aprenentatge poden conformar el 
futur de la humanitat. La Univer-
sitat Internacional de Catalunya 
(UIC Barcelona), que aquest curs 
celebra el seu 25 aniversari, creu en 
la innovació docent com a element 
essencial en l’aprenentatge.

El 2017, UIC Barcelona va pas-
sar a formar part del projecte 
Margalida Comas, un programa 
impulsat per la Generalitat de 
Catalunya que es va crear amb 
l’objectiu de fomentar la inno-
vació pedagògica en l’educació 
superior. Pretén potenciar l’apre-
nentatge competencial, afavorir 
la recerca en els mètodes d’en-
senyament i millorar la formació 
dels professors universitaris. En 
el marc d’aquest programa, va 
néixer l’Aula d’Innovació Docent 
de UIC Barcelona; una aula que 
impulsa projectes d’innovació a 
classe, que fomenta la inquietud 
per la recerca en innovació docent 
i que promou la millora contínua 
dels processos de docència del 
professorat. Una de les iniciatives 
que han sorgit a l’Aula és la beca 
impulsada per la Fundació Puig, 
que cada dos anys premia el mi-
llor projecte d’innovació docent. 
Les iniciatives que s’han premiat 
en les quatre edicions celebrades 
han valorat projectes innovadors 
que persegueixen l’excel·lència 
docent amb la introducció de mi-
llores en processos d’aprenentatge 
i de qualitat docent en l’àmbit 
universitari.

Tots els graus que imparteix UIC 
Barcelona tenen incorporada la 
simulació, d’acord amb l’especiali-
tat: la Facultat de Dret té una Sala 
de Vistes, on els alumnes poden 
simular un judici real i posar a 
prova l’oratòria i l’argumentació, 
competències necessàries en la 
pràctica de la professió jurídica.

La Facultat de Ciències de l’Edu-
cació, situada al Campus Sant Cu-
gat, disposa d’unes vistoses aules 
mòbils amb un concepte molt di-
ferent del de les aules tradicionals: 
no hi ha tarima ni bancs, les taules 
i les cadires són completament 
mòbils, i a cada classe hi ha in-
teracció constant. L’aula permet 
escriure a les parets, amb pissarres 
mòbils i diverses pantalles digitals, 
de manera que no hi ha un únic 
punt de creativitat o d’exposició. 
Les parets de vidre aporten ampli-
tud, llum i espai, i tot està pensat 
per treballar de manera coopera-
tiva i amb flexibilitat.

En aquestes aules s’han realit-
zat tot tipus d’activitats i tallers, 
alguns dels quals centrats en el 
design thinking. Aquesta metodolo-
gia, que ha revolucionat l’aprenen-
tatge, vincula el pensament creatiu 
amb l’analític al llarg d’un procés 
en el qual es potencia l’empatia, 
la col·laboració i l’aspecte lúdic 
per generar idees innovadores i 
ajustades a les necessitats reals 
de les persones.

Sala de simulació del CISA que reprodueix un entorn hospitalari real

Transmèdia Lab de UIC Barcelona, on es pot experimentar i fer realitat projectes 
audiovisuals
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Transmèdia Lab: nous estudis digitals de la 
Facultat de Ciències de la Comunicació

A la Facultat de Ciències de la Comunicació s’ha estrenat aquest curs 
acadèmic el Transmèdia Lab, un nou espai d’innovació i d’experimentació 
per als estudiants en el qual poden fer els seus projectes audiovisuals amb 
l’última tecnologia en formats d’àudio i vídeo. Els nous espais comprenen 
els estudis de gravació (107 m²) i una sala de redacció digital (138 m²). 
Transmèdia fa referència a múltiples mitjans i plataformes de comunica-
ció, ja que en un mateix espai es disposa de la tecnologia necessària per 
poder innovar amb formats d’àudio i vídeo, tant a classe com en pràctiques 
professionals o en l’experimentació de projectes extraacadèmics. L’espai 
posa UIC Barcelona a l’avantguarda de les instal·lacions professionals 
fusionant el millor del món acadèmic amb el més avançat del context 
mediàtic, i fomenta al mateix temps la innovació docent que caracteritza la 
Universitat.

En aquesta línia, la Facultat 
de Ciències Econòmiques i So-
cials va presentar el curs passat 
la publicació del llibre B-SMART. 
Connecting University & Business, 
que recull els principals resul-
tats del B-SMART. Aquest projecte 
d’innovació docent ha connec-
tat els estudiants amb projectes 
empresarials reals a través del 
challenge-based learning. La publi-
cació presenta exemples pràctics 
de com incloure reptes en assig-
natures de diverses disciplines a 
través de la metodologia design 
thinking i exposa les experièn-
cies resultants del projecte des 
del punt de vista de totes les parts 
involucrades: empreses, docents 
i alumnes.

ENTORN HOSPITALARI REAL
Al Campus Sant Cugat, situat a les 
instal·lacions de l’Hospital Uni-
versitari General de Catalunya, 
hi ha el Centre Integral de Simu-
lació Avançada (CISA) amb més 
de 1.000 m2 destinats a la simu-
lació clínica. El principal objectiu 
d’aquesta unitat de simulació és 
el de promoure la formació, recer-
ca i innovació sanitària a través 
de la simulació per aconseguir 
el desenvolupament d’habilitats 
tant tècniques com no tècniques.

El CISA està dotat de tres es-
pais polivalents, sales d’urgèn-
cies i crítics, consultoris d’atenció 
primària i consultes externes, sa-
les d’hospitalització, sala de quirò-
fan i reanimació postquirúrgica, 
entorn d’atenció domiciliària, 
sala de control des de la qual es 
dirigeixen els casos clínics i aula 
de debrífing. Té simuladors amb 

diferents funcions i nivells de fi-
delitat, equipament sanitari real 
i pacients simulats (simuladors) 
que permeten desenvolupar so-
lucions a mida de manera àgil, 
flexible i dinàmica en els dife-
rents àmbits i especialitats de la 

salut. A més, disposa d’un equip de 
pacients estandarditzats format 
per representar casos clínics amb 
més fidelitat. Un complet sistema 
de videoenregistrament permet 
visualitzar qualsevol sala des de 
qualsevol angle gràcies a la flexi-

bilitat del seu disseny.
L’estructura i versatilitat del 

centre permeten adaptar tots els 
espais a cada necessitat docent, i 
desenvolupar programes a mida 
per a un ampli ventall de pro-
fessionals de la salut: medicina, 
infermeria, fisioteràpia, psico-
logia clínica, etc. Al CISA es re-
creen també tot tipus d’escenaris, 
contextualitzant tant l’espai com 
els mateixos pacients simulats o 
estandarditzats a través de mou-
lage (maquillatge teatral): atenció 
primària, prehospitalària, hospi-
talària, sociosanitària, domici-
liària i salut mental.

Al llarg de l’any passat més de 
22.000 alumnes i professionals 
de la salut van participar en les 
diferents activitats realitzades 
al CISA, més de 6.000 hores de-
dicades a simulació, docència i 
avaluacions, gestionades per un 
equip de cinc tècnics.

Entre altres activitats realitza-
des pel CISA, destaca la realització 
dels Exàmens Clínics Objectius Es-
tructurats (ECOE). Aquest sistema 
d’avaluació no només està vinculat 
als graus en Infermeria i Medicina, 
sinó que, des de 2018, també s’ha 
incorporat als graus en Fisioterà-
pia i Psicologia. El know how i els 
excel·lents resultats que aporten 
aquests exàmens a la preparació 
de l’alumnat han impulsat UIC Bar-
celona a incorporar aquest mètode 
en el Màster Universitari d’Urgèn-
cies i Emergències Sanitàries.

Més informació
www.uic.es


