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1. JUSTIFICACIÓ 

 

Aquest curs pretén ............... 

 

DIRIGIT A: 

Especificar col·lectius d’interès  

 

 

 

PRODUCTES DE SUPORT 
I IMPRESSIÓ 3D 
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1. JUSTIFICACIÓ 

Aquest curs ofereix als professionals de l’àmbit de l’autonomia personal i la diversitat funcional el 

coneixement necessari per ser competents dintre de l'àmbit de la fabricació digital, i més 

específicament en el nou món de la impressió 3D i tota la seva aplicabilitat en l’entorn de l’atenció 

a les persones en situació de dependència. 

Es posa especial èmfasi a conèixer l’estat actual d’aquesta tecnologia i les possibilitats i limitacions 

que ofereix. El curs se centra a entendre el funcionament de les màquines i a adquirir pràctica en el 

seu ús. Es focalitza l’atenció en l’aplicació de la impressió 3D com a activitat significativa, amb els 

productes de suport autofabricats, la utilització en fèrules, pròtesis i l’adaptació i la modificació de 

l’entorn. 

La impressió 3D està suposant una revolució en la societat actual. Amb aquesta formació s’ofereix 

una actualització als professionals i es proposa una mirada atenta a la nova realitat que s’estableix. 

S’adquiriran conceptes de l’entorn de la fabricació digital i l’impacte social que té sobre l’atenció a 

les persones amb diversitat funcional.  

 

DIRIGIT A: 

Terapeutes ocupacionals, fisioterapeutes, logopedes, educadors socials i mestres d'educació 

especial.  
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2. OBJECTIU GENERAL 

Adquirir les competències necessàries per desenvolupar-se de forma autònoma en l'àmbit de la 

impressió 3D i oferir coneixements dels diferents sistemes d'impressió, software de filetejat i 

software d'impressió, per poder aplicar-los en la pràctica professional en diferents situacions. 

 

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS D’APRENENTATGE  

Al finalitzar el curs l'estudiant serà capaç de: 

• Conèixer el funcionament d'una impressora 3D. 

• Identificar possibilitats i limitacions de la impressió 3D. 

• Realitzar el procés d'imprimir en 3D (des de l'obtenció del model i el tractament del disseny 

fins a l'obtenció de la peça impresa i el posterior tractament). 

• Identificar diferents aplicacions que pot realitzar en el seu dia a dia com a professional de 

l’àmbit sociosanitari. 

• Dissenyar nous projectes per desenvolupar al lloc de feina en l’aplicació de la tecnologia de 

fabricació digital. 

4. CONTINGUTS DEL CURS 

El temari fa una introducció al món de la fabricació digital i aprofundeix en les tecnologies 

relacionades amb la impressió 3D. Es divideix en tres grans blocs:  

UNITAT I | BASES DE LA IMPRESSIÓ 3D 

• Història de la impressió 3D i tipologies d'impressió 

• Models d'impressora 3D i funcionament - materials 

• Funcionament d'una impressora 3D (estructures, mecànica i electrònica) 

• Modelatge i disseny 3D 

• Obtenció de dissenys mitjançant repositoris oberts 

• Utilització d’un escàner 3D 

• Utilització de programari per conversió numèrica 

• Control de la impressora 3D  
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UNITAT II | APLICACIÓ DE LA IMPRESSIÓ 3D A L’ENTORN DE L’AUTONOMIA PERSONAL I LA 

DIVERSITAT FUNCIONAL 

• Autofabricació com a eina per al professional en diferents àmbits d'actuació 

(productes de suport, fèrules, complements per a diferents productes)  

• Utilització de la impressió 3D i les tecnologies de fabricació digital com a activitat (processos, 

beneficis, consideracions i adaptacions de l'activitat). Identificació dels beneficis de la 

participació dels usuaris en el procés de creació 

• Utilització de la tecnologia d’impressió 3D i la combinació amb altres dispositius per a 

l’adaptació i el control d’entorn 

• Descobriment dels usos actuals i noves tendències 

UNITAT III | PRÀCTICA EN EL PROCÉS D’IMPRESSIÓ EN 3D 

• Exercicis pràctics guiats i de forma autònoma en el procés d’impressió, disseny i 

escaneig en 3D 

 

5. METODOLOGIA DOCENT 

S’utilitzarà una metodologia teoricopràctica que combina la interacció dels participants amb els 

formadors en tot moment i amb exercicis pràctics en tots els punts del procés d’impressió.  

Les sessions teòriques es realitzaran amb suport audiovisual. Les sessions pràctiques es faran per 

parelles o petits grups amb suport, d'aquesta manera es podran abordar i resoldre els problemes 

que es derivin de l’ús d’aquesta tecnologia des de diferents perspectives.  

Aquests exercicis pràctics permetran la realització de dues produccions per participant, una guiada 

i l'altra de forma més autònoma.  

 

6. AVALUACIÓ 

Assistència al 80% de les sessions i participació en les activitats proposades.  
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7. PROFESSORAT I COORDINACIÓ 

PROFESSORAT 

Néstor APARICIO MARTÍN 

Terapeuta ocupacional (Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa) i 

Postgrau en Emprenedoria Social (Universitat de Vic), Maker.  

Actualment treballa a Quvitec assessorant i dispensant productes de suport, i desenvolupa projectes 

d'accessibilitat i ús de les tecnologies de fabricació digital a Tangencial, una empresa social de la 

qual és membre. 

 

Daniel CRUZ ROVIRA 

Programador informàtic (Institut Obert de Catalunya), tècnic en impressió 3D i Maker.  

Actualment treballa com a formador d'impressió 3D i tecnologies de fabricació digital a Tangencial, 

una empresa social de la qual és membre. 

 

COORDINACIÓ 

Eugénie PIRAT 

Grau en Teràpia ocupacional, a l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa 

(EUIT / UAB). 

Postgrau en Atenció Temprana, ISEP, 2016. 

Màster en Teràpia Assistida amb Animals, ISEP, 2017. 

Participant en el programa Yuzz per a joves emprenedors/es, Ajuntament de Terrassa, 2017-2018. 

Consultora de Salut i Coordinadora de projectes de I+D a Eral Grup (Barcelona), 2016. 

Actualment, treballant a l’EUIT per a la promoció de la Teràpia Ocupacional, la gestió de la Formació 

Continuada i l’ Atenció i Gestió Comercial. 
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8. DADES 

TOTAL HORES 10 hores (2 sessions de 5h) 

NÚM. PLACES 15 places 

MÉS INFORMACIÓ formaciocontinuada@euit.fdsll.cat 

 


