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Introducción al francés conversacional

El  programa formatiu  de la Unitat  Docent Multiprofessional

d'Atenció Familiar i Comunitària de Girona, neix sota l'empara del

de l'anomenat en el Programa Oficial de l'Especialitat MfiC com a

Programa Teòric Complementari  de l'  especialitat  .  Aquest,  està

orientat a proporcionar als futurs metges de família una formació

sòlida enfocada a la resolució dels problemes clínics habituals en

la consulta d'atenció primària, sense perdre de vista  una visió holís-

tica del pacient, és a dir des del punt de vista biològic, psicològic i

social,  i la comunitat com a objectiu  de la assistència primària.

Ha de ser un programa que permeti adquirir les habilitats

necessàries per mantenir-se en una competència professional  el

més alta possible un cop es finalitzi el període de residència.

El  programa s'ha de realitzar  de forma integrada  i  se-

qüencial amb la intenció de permetre anar aplicant aquests co-

neixements  i  habilitats  a la pràctica diària.  Considerant per tant

que tots aquests coneixements, actituds i habilitats s'han d'anar as-

solint durant l'estada hospitalària i serveis especialitzats, pel centre

de salut i participant de forma activa en totes aquelles activitats

docents destinades en completar la seva formació.
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Cal  assenyalar,  que  s'ha  d'aconseguir  que  l'ABS  es

converteixi en l'element fonamental i  vertebrador de la formació

clínica  dels  residents.  Actuant  de  forma  autònoma  però

coordinada amb la resta de centres de la Unitat Docent, 

Hem de considerar el programa formatiu com una part

no deslligada de la resta, i es podria definir com aquella part del

programa de l'especialitat que es pretén assegurar que el resident

assoleixi  independentment  de  les  diferències  naturals  entres  els

diferents  centres on es fan les rotacions , o bé que no es pugui

assolir  en  la  pràctica clínica  habitual  en  l'Hospital  o  a  l'Atenció

Primària.

OBJECTIUS GENERALS

►      Formar a experts en l'atenció als processos de salut i malaltia

propis  de  l'atenció  primària,  tant  des  del  punt  de  vista  de

l'individu, com de la seva integració a la família i a la comunitat.

►      Adquirir les tècniques, les habilitats i els coneixements pràctics

necessaris per a la pràctica clínica diària.

►      Aprenentatge  de  les  diferents  àrees  de  coneixement

habituals de la pràctica clínica.
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OBJECTIUS OPERATIUS

1.-Realització  de  sessions  presencials  amb  una  orientació

eminentment  pràctica,  en  els  quals  els  metge  residents

participin d'una forma activa i centrada en l'aprenentatge.

2.-Realització  de  Cursos  Formatius  en  format  VIRTUAL  (no

presencials) en base a la plataforma d'aprenentatge MOODLE

que  la  Unitat  Docent  posa  a  disposició  dels  seus  residents.

Aquesta  serà  la  opció  preferent  per  tots  aquelles  àrees  de

coneixement amb predominant contingut teòric. Aquests cursos

online  podrien  facultativament  disposar  d'alguna  sessió

presencial de recolzament o per a resolució de dubtes.

3.-Realització de tallers presencials estrictament pràctics a fi

d'assolir alguna tècnica concreta.

ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA FORMATIU

1)  En els  casos de les  sessions presencials,  per  finalitats

organitzatives  i  per  facilitar  l'assistència  a  les  mateixes,  es
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realitzaran preferentment un dia a la setmana, al matí i a la tarda

(habitualment els dijous, amb una durada aproximada de 4h).

2)  Els  docents  d'aquesta formació solen ser  Metges de

Família, que a més a més poden ser tutors, o bé tècnics de salut ;

poden  també  ser  metges  col·laboradors  d'altres  especialitats,

residents  o  altres  professionals  de  qualsevol  àmbit  que  estiguin

vinculats a l'atenció primària  o bé experts en el tema.

3) Seran  preparats  en  base  a  uns  objectius  docents

marcats prèviament pel professor i que el resident haurà d'assolir al

finalitzar la sessió. 

4)  Habitualment seran  eminentment pràctics i amb una

visió que motivin a la participació del  residents,  amb la intenció

que el resident arribés a assolir els objectius plantejats pel professor.

     5) Les sessions, tallers o cursos, segons la seva importància,

poden considerar-se  Bàsics o  No bàsics de cares a la formació,

entenent-se que els primers són de necessària realització mentre

que  els  segons  configuren  un  bloc  de  temàtiques  variables  de

caràcter  més  electiu.  Alguns  cursos  dels  considerats  Bàsics  són

suceptibles per la seva importància de ser repetits  alguna vegada

al  llarg  dels  4  anys.  Les  sessions  podran  tenir  un  perfil

d’acrediatació/reacreditació determinat (veure Annexe–1).
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6)  El  material i/o bibliografia de recolzament que els

docents posin a disposició via Moodle podrà serà accessible (no

forçosament de manera contínua per motius tècnics) al llarg dels 4

anys de residència.

7)  Per a l'avaluació dels cursos/tallers  es considerarà

l'assistència als mateixos (hi haurà registre d'assistència durant les

sessions  presencials),  i  serà  qualitativa en els  cursos  via  Moodle,

considerant-se aquests com superats/no superats. 

8) La  Unitat  Docent  farà  un  seguiment  dels

acompliments  i  assoliments  i  enquestes dels  cursos amb finalitats

avaluatives i de control de qualitat de la unitat docent. Es demana

un assoliment del 75% per considerar-se superat aquest programa

formatiu de cares a la Comissió Avaluadora al final  de cada any

de residència.

9) El nombre d'hores de les sessions/cursos a l’any serà

aproximadament  l'equivalent a la part proporcional de les  aprox.

300 hores al llarg dels 4 anys de residència. 

10)   El  programa formatiu,  un  cop assegurat  l'espai

pels residents, estarà obert a la participació dels metges de família

(tutors o no tutors) de les ABS (docents i no docents) de la regió

sanitària i d' altres professionals sanitaris que vulguin participar com
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a discent  en el curs. Per poder assistir-hi el personal no-resident, cal

que indispensablement comuniquin la voluntat de participar-hi a la

Secretaria de la Unitat docent almenys 10 dies abans. No es podrà

garantir la seva participació si no ho han comunicat amb aquesta

antelació. Per  aquest personal,  la Unitat Docent podrà certificar

l'assoliment del  curs  realitzat amb finalitats  acreditatives (amb el

seu perfil corresponent . Veure Annexe-1) per a tutors de medicina

de família (en el procés d'acreditació de tutors) .

11)  Per motius de respecte als companys i al docent,

més enllà de casos excepcionals, no es permetrà l’entrada passats

30 minuts de l'inici de la sessió, ni es valoraria l’assistència si s’ha

estat menys del 80% del temps de la mateixa. 

12) En situacions que no poden ser habituals, la Unitat

Docent considerarà comptabilitzar,  a criteri  de la Unitat Docent,

com a hores de programa formatiu, activitats formatives reglades

o  dedicacions  extraassistencials  en  medicina  comunitària  o

activitats de recerca , sempre i quan tinguin l’aprovació del tutor,

coordinador docent de l'ABS o del tutor hospitalari, i de la Unitat

Docent amb el vist-i-plau de la comissió assessora.

13)  En determinades sessions,  a criteri  del  docent, la

Unitat Docent remetrà per correu electrònic, enllaçarà, o posarà a
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disposició dels residents via la web de la UDMAFiC el material que

el docent consideri oportú per poder participar en el curs. És deure

de l'assistent assegurar-se de dur el material imprès pel seu compte

no podent-se assegurar  que en el  lloc  on es  realitzi  la  sessió  es

puguin fer còpies d'aquest material.

14)  El  lloc  on  habitualment  se  solen  fer  les  sessions

presencials  és l'Aula de la seu central  de l'ICS a Girona (C/ Sta.

Clara  nº33).  En  ocasions,  per  conveniència  docent  o  per

necessitats d'espai o material, es convocarà la sessió en altres llocs.

15)  Amb finalitats organitzatives el Programa Formatiu

es distribueix en dos calendaris anuals :  un per R1-R2 i l'altre per R3-

R4 ,  que estan adequats  als  temaris  que els  correspon.  Aquests

calendaris estaran disponibles a la pàgina web de la UDMAFiC. És

responsabilitat del resident consultar les informacions de la pàgina

web de la UDMAFiC i assegurar-se de la formació que ha d'anar

realizant.

16) El residents de la UDMAFiC (MfiC i IfiC), seran avaluats

també pel seguiment del programa formatiu de la UDMAFiC que

facin.  Altres  sessions  i  cursos  realitzats  en  els  Hospitals  o  altres

dispositius  NO compensaran  o  supliran  automàticament la

formació programada a la UDMAFiC (veure punt 12).
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CONTINGUT DEL PROGRAMA FORMATIU - MÈDIC

Les Unitats  Docents  de Catalunya van consensuar  un programa

formatiu per a quatre anys amb propostes concretes basades en el

programa oficial de l'especialitat :
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CONTINGUT DEL PROGRAMA FORMATIU – INFERMERIA

La formació teòrica de l’especialitat d’infermeria familiar

i  comunitària  és  una  activitat  formativa  que  forma  part  de

l’aprenentatge,  o  la  posada  al  dia,  dels  conceptes  més

fonamentals a nivell  teòric de la infermeria familiar i comunitària, i

que  complementarà  la  formació  adquirida  a  través  de  les

rotacions.  Els  seus  continguts  tenen  com  a  referent  els  que  es

deriven  de  les  funcions  essencials  de  l’atenció  familiar  i

comunitària. 

L’objectiu  és  formar  les  infermeres  residents  en aquells  aspectes

més fonamentals de l’àmbit de l’atenció comunitària en la major

part  de les  seves vessants  per  al  desenvolupament de les seves

competències. 

 

S’ha previst una formació teòrica, basada en 2 àmbits :

-          curs  de  “Fonaments  conceptuals  de  l’especialitat

d’Infermeria Familiar i Comunitària”, per al desenvolupament

de les  competències  pròpies  de l’especialitat –  es  durà a

terme a l’Institut d’Estudis de la Salut, amb una durada total

de 84 hores,  en els  2  anys  de residència.  La  metodologia

docent es  basarà en sessions  presencials  teòriques,  de les

quals algunes seran de caire més pràctic, ja que s’utilitzarà la

metodologia  d’aprenentatge  basada en  casos  (ABC).  Als

mètodes expositius s’afegiran els de discussió i els de solució

de problemes amb una participació activa dels  assistents.

Les àrees que es treballaran seran :
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o        models d’infermeria ( 6 hores )

o        farmacologia ( 16 hores )

o        salut pública i comunitària ( 16 hores )

o        violència de gènere ( 4 hores )

o        grups psicoeducatius ( 4 hores )

o        fragilitat i complexitat ( 15 hores )

o        patologia aguda ( 15 hores )

o        infància i adolescència ( 6  hores )

 

L’avaluació d’aquest curs es basarà en 3 criteris avaluadors : 

 

Assistència obligatòria a totes les sessions docents.

Participació activa. 

Resolució dels casos. Aquests seran plantejats i discutits

en grup a la sessió teòrica i caldrà aportar la resolució

 del mateix a la propera sessió teòrica entenent que

aquest serà treballat durant la rotació si s’escau.

Formació  amb  continguts  comuns,  a  través  de  la

UDMAFiC-GIRONA  ICS  els  àmbits  del  programa

formatiu seran :

o        Introducció  a  l’especialitat  d’Infermeria  Familiar  i

Comunitària
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o        Medicina Basada en l’Evidència

§         Fonaments  teòrics  de  MBE.  Creació  d’una

pregunta clínica. Cerca Bibliogràfica.

§         Valoració  crítica  d’una  Guia  de  Pràctica

Clínica 

§         Activitats preventives i MBE

 

o        Epidemiologia i APOC

§         APS  i  investigació  .  Com  iniciar  una

investigació 

§         Hipòtesi d’estudis. Objectius d’un estudi 

§         Mostreig i tamany de mostra 

§         Gestió de dades i resultats amb SPSS 

§         Com escriure un article científic i redacció de

projectes 

§         Programes de salut i millora de qualitat 

§         Introducció a l’APOC

 

o        Bioètica  - Curs Moodle de Bioètica ( 1-2 ) 

 

o        Gestió

§         Introducció  als  indicadors  d’activitat

assistencial

§         Com elaborar un self-audit 
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o        Comunicació

§         La  comunicació  en  l’entrevista  clínica  .

generalitats i comunicació  no verbal 

§         Què li passa al pacient ? La part exploratòria

de l’entrevista 

§         La part resolutiva : Informant el pacient

§         La part resolutiva : Negociant amb el pacient

§         Taller de suport a persones amb dol 

 

o        Clínica i Habilitats

§         Reanimació Cardiopulmonar 

§         Embenats funcionals 

§         Cirurgia menor a l’Atenció Primària 

§         Documentació medico legal 

 

 

Es demana un assoliment del 75 % per considerar-se superat

aquest  programa  formatiu  de  cares  a  la  Comissió

Avaluadora de cada any de residència.
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A  partir  d'aquestes  prospostes,  però  considerant-se  la

seva representativitat i altres aspectes formatius del programa ofi-

cial de la especialitat menys representats en aquesta, la Unitat Do-

cent concreta uns ÀMBITS de coneixement i elabora el seu Progra-

ma Formatiu.

             Els que continuen són els ÀMBITS del programa formatiu,

amb la seva correspondència amb les Àrees del Progr. Oficial de

l'Especialitat MfiC :

INTRODUCCIÓ M.F. i C. - comprèn l’àrea formativa del 

mateix nom i es  donarà en forma d’un curs  a l’inici de la

Residència.

EPIDEMIOLOGIA  i  APOC-  que  comprèn  les  àrees  de

Metodologia de la Investigació i Atenció Comunitària i sociologia

de la salut.

MEDICINA BASADA EN L’EVIDÈNCIA –  que comprèn  les

àrees de Metodologia de la Investigació  i de Raonament Clínic .

COMUNICACIÓ –  que  comprèn  les  àrees  de

Comunicació  Assistencial  i  Habilitats  Socials  així  com  Atenció

Comunitària i Sociologia de la Salut on s’inclou Educació per a la

Salut.
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BIOÈTICA – que comprèn aquesta mateixa àrea.

CLÍNICA i HABILITATS – que comprèn els tallers d'habilitats,

clíniques, tècniques i exploratòries.

GESTIÓ I PLANIFICACIÓ -  comprèn les àrees de Gestió de

l’Atenció.

ATENCIÓ A LA FAMÍLIA – es constitueix com un bloc lectiu

de  dos  sessions  part  compresa  en  les  sessions  de  l’àmbit  de

comunicació.

          

Amb finalitats  organitzatives cada ÀMBIT té  un coordinador que

planifica el contingut de la formació d'aquella part del programa

formatiu i es coordina amb els professors que hi col·laboren. La Uni-

tat Docent de manera funcional s'organitza amb grups de treball

per cada Àmbit i que solen donar suport docent als requeriments

docents del programa formatiu.
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CONTINGUTS ESPECÍFICS DEL PROGRAMA FORMATIU 

MEDICINA BASADA EN L’EVIDÈNCIA   __________________

Objectiu:  el  resident de medicina familiar i  comunitària

ha d'incorporar el mètode MBE com a eina fonamental de la seva

pràctica  clínica  diària.  Aquest  objectiu  s'ha  d'assolir  durant  els

anys de residència mitjançant l'adquisició dels coneixements teòri-

cs i de les habilitats pràctiques adients.

 Metodologia dels seminaris: està previst que la metodo-

logia preferent per a la relització dels cursos MBE sigui el format no

presencial amb plataforma Moodle . Els cursos tindran una orienta-

ció sobretot pràctica. La major part dels temes es solen plantejar

amb escenaris clínics que serviran de guia per poder desenvolupar

el  coneixement crític de diferents  tipus de disseny  d'estudis  (AC,

meta-anàlisis, estudis de valoració de proves diagnòstiques, cohor-

ts, casos- controls...). 

Programa Formatiu Complementari de la UDMAFiC-GIRONA 2011/12 16



Introducción al francés conversacional

1) Fonaments teòrics de MBE. Cerca bibliogràfica bàsica.      

Objectiu: adquisició de coneixements bàsics del mèto-

de MBE. Saber formular una pregunta clínica estructurada sobre

qualsevol aspecte de la pràctica clínica diària (etiologia, clínica,

diagnòstic, Tractament, pronòstic). Adquirir els coneixements teòri-

cs i  l’habilitat pràctica necessària per poder portar  a terme una

cerca bibliogràfica en les principals bases de dades primàries i se-

cundàries  d’Internet.  Adquirir  l’habilitat  pràctica  necessària  per

realitzar cerques en aquests recursos.

2) Cerca bibliogràfica avançada.                                                   

Objectiu:  adquisició de coneixements bàsics del mè-

tode MBE. Saber formular una pregunta clínica estructurada so-

bre qualsevol aspecte de la pràctica clínica diària (etiologia,

clínica, diagnòstic, Tractament, pronòstic). Adquirir els coneixe-

ments teòrics i l’habilitat pràctica necessària per poder portar a

terme una cerca bibliogràfica en les principals bases de dades

primàries  i  secundàries  d’Internet.  Adquirir  l’habilitat  pràctica

necessària per realitzar cerques en aquests recursos.
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3) Valoració crítica (VC) d'assaigs clínics (AC).Aplicació dels re-

sultats a pacients individuals.                                                             

Objectiu:  adquisició dels coneixements teòrics i de les

habilitats  pràctiques necessàries per poder realitzar una correcta

VC d'un AC. Aprendre a aplicar els resultats vàlids i útils a pacients

individuals. Consentiment informat aplicat als assajos clínics.

4) Valoració  crítica  d'un  meta-anàlisi.  Aplicació  dels  resultats  a

pacients individuals. 

Objectiu:  adquisició dels coneixements teòrics i de les

habilitats  pràctiques  necessàries  per  poder  fer  una correcta  VC

d'un meta- anàlisi. Aprendre a aplicar els resultats vàlids i útils a pa-

cients individuals.

5) Valoració crítica de proves diagnòstiques. Aplicació dels resul-

tats a pacients individuals. 

Objectiu:  adquisició dels coneixements teòrics i de les

habilitats  pràctiques necessàries per poder realitzar una correcta

VC d'un estudi sobre utilitat de proves diagnòstiques.

Aprendre a aplicar els resultats vàlids i útils a pacients in-

dividuals.
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6) Valoració crítica de pronòstic i dany. Aplicació dels resultats a

pacients individuals  

Objectiu: adquisició dels coneixements teòrics i de les ha-

bilitats pràctiques necessàries per poder  realitzar una correcta VC

d'un estudi de cohorts. Aprendre a aplicar els resultats vàlids i útils a

pacients individuals.

7) Valoració crítica d'estudis econòmics                             

Objectiu: adquisició dels coneixements teòrics i de les ha-

bilitats pràctiques necessàries per poder realitzar una correcta VC

d'un estudi  que compari  diverses alternatives De diagnòstic i  de

tractament des d'un punt de vista econòmic.

8) Valoració crítica d'una guia de pràctica clínica.

Objectiu: adquisició dels coneixements teòrics i de les ha-

bilitats pràctiques necessàries per poder realitzar una correcta VC

d'una guia de pràctica clínica.

9) Activitats preventives i MBE. 

Objectiu:  conèixer  els  fonaments  de  MBE  (nivells  d'evi-

dència, força de les diverses recomanacions) en els que es basa el
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Programa  d'Activitats  Preventives  i  de  Promoció  de  la  Salut

(PAPPS).

10) Valoraicó crítica d'estudis transversals

Objectius: conèixer les característiques d’un estudi transversal i dis-

tingir-lo d’entre d’altres tipus. Conèixer les proves estadístiques que

relacionen variables en aquests tipus d’estudis i identificar la valide-

sa de les conclusions obtingudes.

RECERCA_i APOC____________________________________

Objectius:

Proporcionar als residents i als metges de família els co-

neixements  i habilitats suficients en  Atenció Comunitària i  en Epi-

demiologia per a poder realitzar estudis clínics i per a interpretar les

publicacions dels mateixos.  Donar els coneixements  per a la co-
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rrecta interpretació de les proves estadístiques més utilitzades, així

com per a l’anàlisi inicial de bases de dades. Aquesta part del pro-

grama s’ocuparà també d’aspectes  d’habilitats  pràctiques bàsi-

ques de determinats softwares estadístics útils des del punt de vista

d'un metge de família .

Metodologia docent:

Com tota la resta del   programa, quan sigui teòric, s’es-

tructura al voltant de les sessions no presencials via Moodle ; per les

sessions pràctiques s'escullen aules d'informàtica .

Aquest programa d’epidemiologia no pretén donar ex-

tensos coneixements d’epidemiologia o estadística, però sí uns co-

neixements suficients per a la interpretació d’articles científics que

permeti l’autoafirmació del professional sanitari, facilitant el mante-

niment de la qualitat assistencial d’una manera directa.

1) Elaboració d'un protocol de recerca.    

Objectius: adquirir els prolegòmens bàsics a un treball

d’investigació: parts d’un protocol d’investigació i fases de desen-

volupament del mateix. Aprendre a plantejar hipòtesis. Desenvolu-
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par  objectius  a partir  de les  hipòtesis.  Definir  les  característiques

d’un objectiu ben definit i les seves implicacions.

2)  Curs Epidemiologia bàsica.                                  

Objectius: Conèixer el concepte d'epidemiologia i les

seves aplicacions.Saber quines son les principals variables epide-

miològiques i com es mesuren. Tipus de mesures. Conèixer la utilitat

epidemiològica dels diferents tipus d'estudis. Identificar els Indica-

dors de Salut més importants 

3) Gestió de dades i resultats amb el software “R” 

(Rcmdr)                        

Objectius: Conèixer les principals característiques i usos

de  les bases de dades. Aprendre a fer l’estructura d’una base de

dades en access i l’entrada de dades a través d’un formulari.Co-

nèixer les principals aplicacions de l' “R” . Aprendre a treballar amb

dades amb el programa a partir d’una base de dades .Conèixer

els  conceptes  de  depuració  de  dades  i  variables  secundàries.

Aprendre a valorar la utilitat i indicació de les proves estadístiques.

Aprendre a interpretar els resultats de les mateixes. 
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4) Com escriure un article científic i redacció de 

projectes científics (beques FIS).                                             

Objectius: ser capaç de redactar un projecte d’investi-

gació en formularis estàndard. Conèixer les característiques bàsi-

ques dels mateixos, així com els condicionants més habituals. Apro-

ximació a les tècniques de redacció de projectes FIS.

5) Conceptes bàsics de Metodologia en Qualitat.

Objectius: Conèixer els conceptes bàsics de Qualitat ;

 Utilitzar la metodologia de Qualitat ; - Aprendre com fer un Pla de

Millora de Qualitat ;  Conèixer el Model d'Acreditació del Departa-

ment de Salut pels EAPs 

     6)  Principis de la recerca qualitativa.

Objectius : coneixer les bases de la recerca qualitativa

a l’Atenció Primària, les seves aplicacions  i les principals diferèn-

cies amb la recereca  quantitativa.
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    7) Formació en Medicina Comunitària APOC I,II,III,IV   

Objectius : bases de la medicina comunitària .Aplica-

ció de tècniques de priorització, diagnòstic comunitari  i posada en

marxa d’un projecte APOC al llarg de 4 sessions.

BIOÈTICA______________________________________________

Aspirem a que la relació amb els nostres pacients es basi

en la confiança i en el respecte a la seva voluntat expressada de

forma lliure i conscient. Per tot això, és necessari desenvolupar una

sensibilitat especial als nostres professionals per als diversos proble-

mes de tipus ètic que es desenvolupen en el dia a dia de les nos-

tres consultes.

Els professionals han de poder avaluar, ponderar i decidir

accions concretes davant d’aquestes problemes. Per aquest motiu

s’han de desenvolupar programes concrets que  la sensibilitat ja

present als professionals i els capacitin en la resolució a través d’un

mètode racional.
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Objectiu general:

Integrar la deliberació ètica a les tasques del metge de

família per aconseguir que la seva pràctica habitual estigui guiada

pels principis de l’ètica i la prudència.

Objectius específics:

• Desenvolupar la sensibilitat per a detectar i reconèixer qües-

tions ètiques a la pràctica diària.

• Fomentar la reflexió i l’anàlisi racional dels problemes ètics.

• Promoure l’estudi i la recerca en qüestions ètiques en Aten-

ció Primària.
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1) Bioètica I   i    Bioètica II. 

Objectiu general : Integrar la deliberació ètica en les

tasques del  metge de família per aconseguir  que la

seva pràctica clínica estigui  guiada pels  principis  de

l’ètica i la prudència .

Objectius específics : conèixer i comprendre els princi-

pis bàsics de la bioètica ; detectar situacions de con-

flicte ètic en la pràctica quotidiana. 

 2) Qualitat de vida relacionada amb la salut  i desigualtats en 

salut.                                                                                                            

Objectius: conèixer els fonaments teòrics conceptuals (ètics i epi-

demiològics ) de la que per poder valorar eines per a la mesura de

la mateixa i treballs on s’emprin aquestes eines. Conèixer quines di-

ferències existeixen a nivell de salut segons la condició de sexe i la 

seva repercussió en la pràctica clínica habitual.
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GESTIÓ I PLANIFICACIÓ EN ATENCIÓ PRIMÀRIA___________

Objectius

Aconseguir que el resident de família assoleixi les bases

necessàries en gestió i planificació a fi de poder ser crític en un fu-

tur  i  així  participar  activament en les  tasques  organitzatives  que

afectin a la seva tasca diària.

1.-Eines per gestionar una consulta d’atenció primària 

Objectiu principal: 

Millorar els coneixements dels residents en el maneig bu-

rocràtic i pràctic de la consulta del dia a dia per assolir 

una bona accessibilitat, temps d’espera i una bona rela-

ció temps/visita.

Temes bàsics desenvolupats:

-La Freqüentació i la pressió assistencial

-L’anàlisi de la demanda 
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-La Enginyeria d’agendes

Part pràctica :

Realització  d’una  proposta  d’agenda  de  UBA  a  partir

d’un cas hipotètic.

2 .-Gestió del temps

Sessió presencial basada en la següent bibliografia :

- Els 7 hàbits de la gent altament efectiva ; S. Covey

- Intel·ligència emocional ; Daniel Goleman

- La  consulta interior ; R Neighbour

- La brújula interior : A. Rovira

Objectiu principal :

Donar  a  conèixer  les  corrents  pseudofilosòfiques

d’aquests autors, a fi d’ajudar a « navegar » per la nostra

professió d’una manera satisfactòria per cadascú.

Part pràctica:
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Text d’avaluació de necessitats personals, text d’avalua-

ció d’activitats quotidianes necessàries de manera indivi-

dualitzada i comentari posterior dels diferents resultats.

3.- Indicadors  d’activitat  asistencial  (I) :  INDICADORS  

CLÍNICS 

Objectiu principal:

Donar a conèixer la necessitat de tenir indicadors clínics

en la nostra tasca diària i saber analitzar-los i avaluar-los

amb l’objectiu de ser crítics .

Part pràctica:

Realitzar  crítica  constructiva  davant  diferents  exemples

de indicadors reals.

4 .- Indicadors d’activitat asistencial (II) : INDICADORS DE 

FARMÀCIA  

Objectiu principal:

Explicar  els  actuals  indicadors  de  farmàcia  i  ser  crítics

amb ells.

Part pràctica:

Programa Formatiu Complementari de la UDMAFiC-GIRONA 2011/12 29



Introducción al francés conversacional

Davant diferents situacions clíniques, saber buscar el mi-

llor indicador de farmàcia capaç d’avaluar-la.

5.- Introducció als indicadors clínics i de farmàcia.

Objectiu principal:

Introduir  els  actuals  indicadors  de farmàcia i  donar  a  

    conèixer els actuals indicadors clínics en la nostra tasca 

    diària i saber analitzar-los i avaluar-los amb l’objectiu de 

      ser crítics .

6 .-Com  elaborar un SELF-AUDIT.

Objectiu principal:

Ser capaç d’adquirir les bases metodològiques

per a la realització d’un SELF-AUDIT. Conèixer els usos i la

importància d’aquesta metodologia d’autoavaluació.

7.-Nous sistemes d’informació i d’avaluació.

Objectiu principal:

Aprofundir les darreres evolucions de gestió del E-CAP i

donar a conèixer  en les noves eines de gestió més impor-

tants  :  els  ACG,  les  DPO,  el  SISAP,  la  recepta

electrònica,...
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COMUNICACIÓ______________________________________

La millora en les habilitats  comunicatives pot conduir a

una millora en la relació assistencial i també en una més gran satis-

facció del propi professional sanitari. Així doncs, sembla necessari

iniciar un treball de formació específic en l’àmbit de les habilitats

comunicatives.

1-Objectius :

Sensibilitzar als participants sobre la conducta verbal i no

verbal que desenvolupem en l’entrevista clínica.

Ampliar els recursos tècnics en l’entrevista clínica, amb

especial menció en la part exploratòria de l’entrevista de les ano-

menades “tècniques de recolzament a la narrativa del pacient”, i

en la part resolutiva de l’anomenada “aproximació negociada al

pacient”.

Possibilitar  als  participants  una conducta sistematitzada

en  les  situacions  més  difícils,  sempre  respectant  l’estil  propi  de

cada participant.

Tenir  eines  per  treballar  més  eficaçment  amb  grup  i

poder resoldre amn menys cost els conflictes interprofessionals.
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2-Metodologia :

a.- Petita exposició teòrica 

Partim d’un fet bàsic: tots tenim una manera de comuni-

car. Els tallers pretenen oferir la possibilitat d’assajar noves estratè-

gies  per  comunicar-nos  millor  amb  els  nostres  pacients,

companys.....Però  comunicar  és  més una praxi  que un coneixe-

ment,  conseqüentment  les  sessions  es  recolzen  en  una  tècnica

d’aprenentatge que ens dona la possibilitat de reproduir l’entrevis-

ta de cada dia. Aquesta tècnica és el role-playing , o traduït al

nostre mitjà, “representació de papers”.

b.- El role-palying ens donarà l’oportunitat de viure les si-

tuacions més habituals i  problemàtiques amb les que diàriament

ens enfrontem. En algun cas serà protagonitzat pel responsable de

la sessió, en altres el docent interactuarà amb algun dels partici-

pants, o , finalment, aquests darrers interactuaran entre ells.

c.- La visualització d’entrevistes simulades, i de les pròpies

entrevistes en els tallers de PBI permet poder fixar-nos amb més de-

tall  en  diversos  aspectes  progressivament  d’un  mateix  fragment

d’entrevista. Proposta de seminaris/ tallers: 
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1) La  comunicació  en  l’entrevista  clínica:  generalitats  i

comunicació no verbal

Objectius:

Emmarcar la relació assistencial dins del fet comunicatiu.

Fer-nos conscients de la importància de les estereotípies

en la  imatge del professional i del pacient. 

Analitzar les interferències i brogits.

Conèixer els principals components de  la comunicació

no verbal: proxèmica, quinèsica, parallenguatge.

2) Què li passa al pacient? : la part exploratòria de l’en-

trevista. 

Objectius:

Introduir una sistemàtica de treball que denominem en-

trevista semiestructurada. Que el participant sigui capaç

d’aplicar-la.

Aprofundir en el recolzament  a la narrativa del pacient

com estratègia per obtenir informació rellevant.  Que el
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participant sigui capaç de formular respostes facilitado-

res. 

Examinar les principals tècniques per obtenir  informació

concreta. que el participant conegui la successió correc-

ta de les tècniques, així com l’aplicació adient i els errors

que comporten.

3) La part resolutiva: informant al pacient.  

Objectius:

El participant ha de comprendre la utilitat, però també les

limitacions, dels missatges informatius sobre la conducta

del pacient.

El discent coneixerà i serà capaç d’emprar algunes de les

tècniques formals i conceptuals que s’han demostrat més

eficaces en la memorització i comprensió de la informa-

ció per part del pacient: entrevista semiestructurada per

a la part resolutiva.

Aprendre a emetre els missatges informatius en un clima

de bidireccionalitat.

4)La part resolutiva: negociant amb el pacient.
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Objectius:

Entendre el dret que té el pacient a opinar sobre el seu

procés assistencial.

Desenvolupar una resposta avaluativa front les opinions

del pacient .

Ser capaços de desenvolupar tècniques de negociació i

persuasió,  fins  i  tot  quan entenem que les  postures  del

pacient estan poc justificades.

Respectar les decisions del pacient .

Comprendre  l’origen  de  l’agressivitat  pròpia  i  dels  pa-

cients.

Ser capaços de realitzar l’autocontrol emocional front a

un estímul agressiu.

Aplicar el contrabalancejament emocional amb els pa-

cients agressius, així com alguna de les altres tècniques

de  prevenció  i  abordatge  de  les  reaccions  agressives

front un estímul agressiu. 

Per assistir a aquest taller convé haver fet els del bloc bà-

sic de  comunicació. 

Aquests quatre tallers formen un bloc inseparable, bàsic

per  poder  treballar  tots  els  que segueixen.  Convenient

per a R 1 i  R 2. 
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6) Com donar males notícies.

Objectius:

Valorar la conveniència de comunicar les males notícies.

Conèixer l’estratègia general per donar males notícies.

Per assistir a aquest taller convé haver fet els del bloc bà-

sic de comunicació. 

7) Relació interprofessional -1 : Resolució de conflictes 

interprofessionals                                                                 

Objectius:

Referències teòriques sobre comunicació humana. La  

metacomunicació.

Adquirir habilitats per gestionar els conflictes amb altres

professionals.

8)Relació interprofessional -2 

Objectius:
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Adquirir  les  habilitats  comunicatives  que  afavoreixen  el

treball en grup.

Aprofundir en el funcionament de les reunions i la seva es-

tabilització.

Aprendre a realitzar el paper de moderador en una reu-

nió.

El taller 7 i 8 formen un tot indivisible, cal assistir a ambdós.

9) Parlar en públic (I)                                                           

Objectius:

Es donen les eines teòriques per assolir una comunicació

eficaç a l’hora  de  parlar  en públic:  es  treballa  la  por

escènica  i  s’ofereixen  estratègies i  algunes  eines  del

programa  Power  Point  per  a  fer  millors  textos  i

presentacions.

 

10) Parlar en públic (II)

Objectius:

 Des  de  la  presentació  feta  per  cada  participant  es  

      reforça allò que ja es fa bé i s’estimula a emprar noves 

        maneres. 
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  El taller 9 i 10  formen un bloc , imprescindible acudir al 

        taller 9 per poder assistir al 10.

 

11) Taller de suport a persones en Dol (I, II)                          

Objectiu: 

Aprendre a diferenciar un dol normal d’un de patològic. 

      Conèixer les diverses fases del dol.

Aprendre a acompanyar en el procés de dol i resoldre els

dols patològics

El taller  del dol s’ha repartit en 2 sessions per una qüestió

de temps però són un continu.

12) PBI : Discussió de  filmacions  

Objectius :

El mètode emprat està basat en el model PBI ( Problem

based Interviewing – Entrevista orientada per problemes)

del professor A.L. Lesser de la Universitat canadenca de

McMaster.  Consisteix  en  treballar  amb  les  videograva-

cions del professional – discent i potenciant les seves prò-

pies habilitats, orientant-lo en l’adquisició d’altres de no-
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ves i protegint-lo de la seva autocrítica i crítiques exter-

nes. 

Posteriorment,  els  suggeriments  (crítiques  constructives)

del monitor junt amb les aportacions pròpies o del grup

respecte a altres habilitats aplicables, es posen en pràcti-

ca mitjançant de la tècnica de role-playing que simula la

mateixa situació.

CALDRÀ QUE CADA PARTICIPANT PORTI  UNA FILMACIÓ

PRÒPIA.

Aquest tallers s’haurien d’extingir quan es facin a totes les

ABS.

13) Psicoterapia breu (I, II)

14)  Autocontrol emocional (I, II) 
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ATENCIÓ A LA FAMÍLIA                                                             

  La família juga un paper inqüestionable en els processos de

 salut/malaltia dels membres que la componen.   

                   Objectiu : conèixer les característiques i habilitats en 

l’atenció mèdica global del pacient en el seu entorn familiar. Co-

nèixer l’estructura familiar i identificar les crisis  de desenvolupa-

ment per les que travessa la família al llarg del seu cicle vital així 

com detectar els problemes psicosocials i brindar assessorament. 

Conèixer les eines d’avaluació sistemàtica i de la teràpia familiar. 

       Metodologia dels seminaris: es  realitzarien dues sessions 

de 4 h en la segona meitat de la Residència. La resta del contingut

es troba assimilat en seminaris específics de l’àmbit de Comunica-

ció (2 h).
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  TALLERS DE CLÍNICA I HABILITATS, i ALTRES CURSOS             

    

1)Reanimació cardiopulmonar Bàsica/Avançada  : In-

corporat també a l’avaluació contínua del resident : les  

APC . 

2) Tècniques d’ infiltració osteoarticular en l’AP.  

Objectius

       Conèixer les indicacions del tractament mitjançant

                  infiltracions de l'aparell locomotor 

Adquisició dels coneixements i habilitats  bàsics per reali-

tzar infiltracions

3) Taller d' Embenats  Funcionals 

Objectius:

Conèixer les indicacions de la immobilització  de l'aparell 

locomotor.Adquisició dels coneixements i habilitats sufi-
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cients per  realitzar els embenats  funcionals més freqüen-

ts a la pràctica clínica diària.

4) Tallers de proves complementàries ECG, espirometria,  

retinografia, TAO, Eco-AP,...

 

5) Problemes de Salut de la Gent Gran

Objectiu:

Posar en contacte al resident amb l'eina base de la ge-

riatria : la valoració geriàtrica integral . Posar a l'abast 

d'aquests les fons d'informació apropiades per resoldre 

els dubtes geriatrics que apareixen en la pràctica clínica 

habitual.

6) Cirurgia Menor en Atenció Primària . 

Objectius:

Conèixer els procediments assumibles i procediments 

contraindicats

Conèixer les implicacions mèdico-legals

Conèixer la infrastructura mínima per poder realitzar cirur-

gia . Manejar els preparatius de la intervenció quirúrgica

Higiene
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Anestesia

Dominar els principis generales del tancament  quirúrgic:

Hemostàsia

Reducció de la tensió

Tècniques de sutures

Conèixer i adquirir les habilitats pel maneig quirúrgic de 

les lesions que es poden tractar a l'atenció primària.

7) Consells al Viatger .  

8)  Taller d'Avaluació Ósteo-Muscular

9) Taller pràctic de documentació mèdico-legal.

10) Tallers de Ginecologia : -Anticoncepció 

 -Malalties Transmissió Sexual

11) Tallers clínics via moodle  sobre aspecte clínics relle-

vants per a l'Atenció Primària : dermatologia, infeccions, 

pediatria,...
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TOTAL  HORES DEL PROGRAMA  MÈDIC APROXIMADES EN 4 ANYS: 

TOTAL : APROX. 300 HORES EN QUATRE ANYS.

MÍNIM EXIGIBLE: 225 HORES EN QUATRE ANYS (75%).

TOTAL  HORES  COMUNES  DEL  PROGRAMA  D'INFERMERIA

APROXIMADES EN ELS 2 ANYS: 

TOTAL : APROX. 75 HORES EN 2 ANYS.

MÍNIM EXIGIBLE: 56 HORES EN 2 ANYS (75%).
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ANNEXE-1: Taula de Perfils d'Acreditació/Reacreditació dels cursos de la 
Unitat Docent.   R =PERFIL RECERCA  C = PERFIL CLÍNIC  D = PERFIL DOCENT
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PERFIL
R
R
R
R
R
R
R
R
C
C
C
R
R
R
R
R
R
R
R
R
C
R
C
C
C
C
C
C
C
C
R
R
R
R
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C

PBI D
C
C
C
D
C
C
C
C
C
C
C

Títol de la SESSIO
Cerca bibliográfica bàsica
Cerca bibliográfica avançada
VC metaanálisis
VC assajos clínics
VC proves diagnòst iques
VC estudis pronòst ic
VC estudis econòmics
VC guies de pràct ica clínica
Activitats prevent ives i MBE
Psiquiatria i MBE
Risc cardiovascular I MBE
AP i invest igació
Hipòtesi d’un estudi
Mostreig i mida mostral
Conceptes d’epidemiologia
Qüest ionaris
Estudis t ransversals
Gestió de dades i resultats amb SPSS
Com escriure un art icle cient ífic i projectes FIS
Qualitat de vida relacionada amb la salut
Programes de salut i millora de la qualitat
Seminaris APOC
Bioèt ica : fonamentació I i I I
Consentiment informat
Confidencialitat
Taller pràct ic de documentació mèdico-legal
Assistència sanitaria al final de la vida
Principi de no maleficència
Gestió d’una consulta d’AP
Com gest ionar les teves 24h
Indicadors clínics
Indicadors de Farmàcia
Introducció als indicadors clínics i de farmacia
Nous sistemes d’avaluació i informació
Com elaborar un SELF-AUDIT
Entrevista clínica : generalitats
Què li passa al pacient
Informant al pacient
Negociant amb el pacient
El pacient agressiu
Com donar males not ícies 
Relació interprofessional I i I I
Parlar en públic I i I I
Suport al dol I  i I I

Psicoterapia I i I I
Autocontrol emocional I i I I
Atenció a la Família 
Sessió Portfoli
Introducció Medicina de Família
Cirurgia Menor en Atenció Primària
Consells al Viatger .  
Reanimació cardiopulmonar Bàsica/Avançada 
Taller d'Avaluació Ósteo-Muscular
Ant iconcepció 
Tècniques d’ infilt ració osteoart icular en l’AP.
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