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INTRODUCCIÓ 

 

El Llibre Del Resident té com a finalitat facilitar l’avaluació formativa, l’autoaprenentatge i la 

reflexió individual, així com la tutorització i el seguiment de l’aprenentatge, mitjançant 

l’autoavaluació de l’adquisició de competències descrites al Programa de l’Especialitat. 

Té caràcter obligatori segons el REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, por el que se 

determinan y clasifican las Especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados 

aspectos del sistema de formación sanitaria especialitzada. Articulo 17 y 18. 

És confidencial. Les dades de caràcter personal que contingui estaran subjectes a la legislació 

aplicable sobre protecció de dades i de secret professional. Només és compartit amb el tutor 

d’atenció primària, que serà el responsable de guiar la seva elaboració. A l’aplicatiu del Llibre 

del resident, cada tutor pot veure i compartir la informació dels residents que tingui assignats, 

però cada resident només pot veure la seva i no la dels altres residents. 

El llibre disposa d’un conjunt d’activitats que permeten ajudar en el progrés competencial del 

resident. 

Es realitza mitjançant una plataforma moodle del Departament de Salut anomenada CAMPUS 

DELTA. És accessible des de qualsevol dispositiu ja sigui ordinador, tablet o mòbil. 

(Tornar índex)  
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ACCÉS AL CAMPUS DELTA 

S’accedeix des del navegador, preferiblement google chrome o mozilla: “campus delta ies” o 

amb l’enllaç: http://atenea-ies.upcnet.es/  

• Nom d’usuari: DNI sense lletra o NIE sense lletra ni zeros davant 

• Contrasenya: ies 

 

 

 

Quan ja sou dins de la plataforma, a la secció ELS MEUS CURSOS (carpeta Portafoli) heu 

d’entrar en el curs anomenat: 

Llibre del resident MFIC UD GIRONA 

 

(tornar índex)  

http://atenea-ies.upcnet.es/
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CONFIGURACIÓ DE PERFIL, NOTIFICACIONS I MISSATGERIA 

CONFIGURACIÓ DE PERFIL I NOTIFICACIONS 

A la part superior dreta de la pantalla hi ha el nom de l’USUARI. Si ens posem a sobre, s’obre 

un desplegable: 

 

Des del menú PREFERÈNCIES es pot: 

• EDITAR EL PERFIL. 

• CANVIAR LA CONTRASENYA. 

• CANVIAR L’IDIOMA. 

• CANVIAR LES PREFERÈNCIES DE MISSATGES: podem activar i desactivar les 

notificacions mitjançant avisos o correu electrònic. 

Des del menú MISSATGES es poden veure els MISSATGES i gestionar els CONTACTES. Podem 

seleccionar un contacte al buscador i guardar-lo. Serà útil guardar el contacte del tutor i dels 

residents. 

Clicant sobre la RODONA VERMELLA de la cantonada superior esquerra de la pantalla podeu 

veure o fer desaparèixer la columna de navegació. 

 

 (tornar índex)  
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APARTATS I CONTINGUTS 

Consta de diferents apartats: 

1. Inici UD GIRONA 

2. ESPAI DEL RESIDENT (pestanya grisa) Espai propi pel resident  

3. ESPAI TUTOR-RESIDENT (pestanya vermella) Espai compartit amb el tutor que conté: 

• Fòrum tutor-resident  

• Entrevistes tutor-resident  

• Informe anual d’avaluació del tutor 

4. ESPAI DEL TUTOR (pestanya amb lletra vermella) 

5. Pestanyes de Competències per problemes de salut (lletra blava)  

6. Pestanyes de Competències per grups poblacionals (lletra verda) 

7. Pestanyes de Competències transversals (lletra vermella)  

8. Pestanya d’Activitats obligatòries (pestanya grisa)  

9. Pestanya d’Activitats optatives (pestanya grisa)  
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1. INICI UD GIRONA ICS 

Clicant sobre aquesta pestanya accedirem a aquest apartat on trobarem informació 

genèrica sobre el llibre del resident. Hi ha els següents apartats:  

• ITINERARI FORMATIU DE LA UNITAT DOCENT:  trobareu el cronograma de rotacions 

tipus, el programa de cursos, la guia del resident. 

• ESPAI DE LA UNITAT DOCENT: informacions útils enviades des de la Unitat Docent. 

• ESPAI PER A TUTORS I TUTORES: conté un fòrum només visible i accessible als tutors. 

• AVISOS I NOTÍCIES: notificacions i avisos de la UD. 

• ESPAI DE LA DIRECCIÓ GENERAL: notificacions i avisos de la direcció general. 

• MANUAL D’ÚS DEL LLIBRE DEL RESIDENT. 

 

 

(tornar) 

(tornar índex) 
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2. ESPAI DEL RESIDENT (pestanya morada) Espai propi pel resident  

En aquest espai el resident té un espai propi per penjar el seu propi itinerari formatiu, 

cronograma de rotacions, guàrdies, cursos, comunicacions, publicacions, sessions i activitats 

de recerca. Aquesta informació serà utilitzada per a l’avaluació anual del resident. 

Aquest  espai consta de 2 parts fonamentals: 

• EL CRONOGRAMA  

• L’ESPAI PER PENJAR DOCUMENTS DEL RESIDENT 

CRONOGRAMA 

A l’apartat del cronograma, es poden enregistrar totes les rotacions, guàrdies, cursos, 

comunicacions, publicacions, sessions i activitats de recerca.  

Aquesta informació serà utilitzada per a l’avaluació anual del resident. 

El resident és el responsable de mantenir el registre, però la UD pot facilitar informació. 
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Es pot accedir a cada apartat clicant-t’hi a sobre: 

 

 

Per introduir una rotació/guàrdia/curs/activitat cal clicar: AFEGEIX UNA ENTRADA. 

Per veure o modificar una rotació/guàrdia/curs/activitat concreta cal clicar: VISUALITZA UNA 

ENTRADA. 

Per revisar les rotacions/guàrdies/cursos/activitats fetes cal clicar: VISUALITZA LLISTA. 

L’ESPAI PER PENJAR DOCUMENTS DEL RESIDENT 

En aquest espai el resident pot penjar documents que consideri importants per a la seva 

formació. 

Per penjar documents cal fer una TRAMESA clicant sobre ESPAI PER PENJAR DOCUMENTS. Això 

permet posar text i adjuntar arxius (màxim 20 arxius o 20 MB). Les trameses sempre es poden 

editar i modificar. 

El tutor pot veure els arxius que penja el resident perquè rebrà un avís (per correu electrònic o 

missatgeria) per cada tramesa que faci el resident. 

Les trameses d’aquest espai no es poden qualificar, per tant sempre apareixeran sense 

qualificacions. 
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Cada tramesa feta pot ser editada per modificar-se quan vulgui el resident. 

 

(tornar) 

(tornar índex) 
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3. ESPAI TUTOR-RESIDENT (pestanya vermella)  

Aquest és un espai a compartir entre tutor i resident. En aquest espai hi ha un fòrum 

privat, un enllaç per introduir les entrevistes trimestrals i un enllaç per a introduir 

l’informe anual d’avaluació formativa del tutor.  

 

• Fòrum privat per intercanviar missatges, informació, documents, etc. 

Es recomana que el fòrum tutor-resident sigui el canal principal de comunicació i de 

transmissió d’informació entre el tutor i el resident. Després el resident pot fer ús 

d’aquesta informació i traslladar-la a l’espai que li convingui. Es recomana obrir debats 

per diferents temes, això pot ajudar a mantenir la comunicació endreçada. 

 

Quan s’envien missatges a través de qualsevol fòrum de Moodle, l’emissor del missatge 

també el rep al seu correu personal com la resta de destinataris.   

 

• Registre de les entrevistes trimestrals obligatòries. 
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El tutor és el responsable d’introduir la informació de les entrevistes mitjançant una 

ENTRADA en el formulari que ja està definit.  

Per introduir una entrevista cal clicar: AFEGEIX UNA ENTRADA. 

Per veure o modificar una entrevista concreta cal clicar: VISUALITZA UNA ENTRADA. 

Per revisar les entrevistes fetes cal clicar: VISUALITZA LLISTA. 

 

Des de la UD es poden extreure la part de les entrevistes que li pertoquen, per ser 

revisades segons el que està estipulat. 

 

 

 

• Informe anual d’avaluació del tutor. 

Al final de cada any acadèmic i coincidint amb la 4ª entrevista tutor-resident, el tutor ha 

d’omplir l’informe anual. Aquest informe només el pot omplir el tutor i el resident 

només els pot anar veient a mesura que el tutor els va omplint.  

 

 
 

Per introduir un informe cal clicar: AFEGEIX UNA ENTRADA. 

Per revisar els informe fetes cal clicar: VISUALITZA LLISTA. 

Per veure o modificar un informe concret cal clicar: VISUALITZA UNA ENTRADA. 

(tornar) 

(tornar índex) 
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4. ESPAI DEL TUTOR (pestanya blanca amb lletra vermella)  

Aquest espai és d’accés exclusiu per al tutor.  

Des d’aquí es pot accedir a: 

• L’informe anual d’avaluació formativa 

Al final de cada any acadèmic i coincidint amb la 4ª entrevista tutor-resident, el tutor ha 

d’omplir l’informe anual. Aquest informe només el pot omplir el tutor i el resident els 

pot anar veient a l’espai tutor-resident . 

 

 
 

Per introduir un informe cal clicar: AFEGEIX UNA ENTRADA. 

Per revisar els informe fetes cal clicar: VISUALITZA LLISTA. 

Per veure o modificar un informe concret cal clicar: VISUALITZA UNA ENTRADA. 

 

• Memòria d’acció tutorial anual 

El tutor pot omplir la seva memòria anual i queda registrada en una base de dades. 

Aquesta no és visible per part del resident però sí per part de la UD. 

Per introduir una memòria cal clicar: AFEGEIX UNA ENTRADA. 

Abans de començar, ha de seleccionar el seu nom al desplegable (sense cap resident) i 

així només ho podrà veure el tutor. 

En acabar d’introduir les dades s’ha de desar clicant en el botó de DESA i VISUALITZA. 

Cal anar amb compte d’haver introduït els camps obligatoris (Nom del tutor i CAP) 

perquè la memòria quedi ben guardada. Per saber si ho hem fet bé, en desar-la, 

automàticament ens conduirà a l’apartat de “visualitza una entrada” i la veurem 

sencera. 
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Per veure o modificar una memòria cal clicar: VISUALITZA UNA ENTRADA. 

Hem de buscar la memòria que volem modificar i a la part inferior de la mateixa 

apareixeran els dibuixos d’una rodeta (per modificar) i una creu (per eliminar): 

 

 

 
 

 

Per revisar totes les memòries fetes cal clicar: VISUALITZA LLISTA. 
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5. PESTANYES DE COMPETÈNCIES PER PROBLEMES DE SALUT (lletra blava) (tornar) 

6. PESTANYES DE COMPETÈNCIES PER GRUPS POBLACIONALS (lletra verda) (tornar) 

7. PESTANYES DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS (lletra vermella) (tornar) 

Cada pestanya és una àrea competencial definida dins del Programa de l’Especialitat.  A 

dins de cada àrea-pestanya hi pot haver: 

A. Un qüestionari de les competències que s’han d’adquirir amb un espai per 

l’autoreflexió. 

B. Activitats obligatòries (només en algunes pestanyes).  

C. Activitats optatives.  

D. Espai per penjar arxius i Bibliografia (només en algunes pestanyes). 
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A. Qüestionari  

Els Qüestionaris són preguntes de SI/NO sobre les competències que s’han d’adquirir 

dins de cada àrea segons el Programa de l’especialitat.  

Per orientar sobre quins qüestionaris cal revisar a cada rotació, curs o activitat docent, 

es disposa d’una guia de RELACIÓ ENTRE ACTIVITATS DOCENTS I ÀREES 

COMPETENCIALS que es pot trobar a l’ESPAI DE LA UNITAT DOCENT. 

És recomanable respondre els qüestionaris abans i després de les rotacions, i repassar-

ho abans i durant les entrevistes trimestrals amb el tutor. Les competències 

transversals s’haurien de repassar com a mínim anualment. 

Les preguntes de cada qüestionari estan ordenades segons PRIORITATS 

D’APRENENTATGE: 

• Prioritat I: Indispensables: les competències han de ser adquirides per tots els 
residents. 

• Prioritat II: Importants: les competències han de ser adquirides per la majoria 
dels residents. 

 

La darrera pregunta del qüestionari és un espai en blanc per l’AUTOREFLEXIÓ on el 

resident i el tutor poden fer anotacions sobre l’adquisició de competències o el pla 

d’aprenentatge. 

 

 

El qüestionari es pot contestar i enviar tantes vegades com es vulgui, també es pot 

deixar sense acabar. Les respostes sempre quedaran guardades i es podran tornar a 

editar.  

Cada pregunta pot ser marcada amb un senyal d’una BANDERA a mode de recordatori 

per si tenim alguna qüestió pendent relacionada amb la pregunta. El tutor també ho 

podrà veure. 
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Un cop acabat el qüestionari s’ha de fer ENVIA I ACABA i d’aquesta manera ho veurà el 

tutor. En aquest cas, es generarà automàticament una qualificació amb el % 

d’assoliment de competències calculat en base a les respostes afirmatives del 

qüestionari. Aquesta puntuació apareixerà a la pantalla de QUALIFICACIONS. 

Mentre el qüestionari no s’enviï i acabi, no serà visible pel tutor i no apareixerà a la 

pantalla de qualificacions. Només estarà guardat com a “INTENT” visible pel resident. 
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També podeu revisar els intents que heu fet entrant “REVISIÓ” a cada qüestionari . 
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B. Activitats obligatòries.  

En aquest apartat hi ha les activitats obligatòries a realitzar dins de cada àrea. Es 

poden fer al llarg de tota la residència.  

En algunes àrees no hi ha activitats obligatòries. 

Per a cada activitat hi ha un enllaç a un document explicatiu amb les instruccions per a 

realitzar l’activitat i un enllaç a un FORMULARI D’ AUTOAVALUACIÓ sobre l’activitat:  

• Per introduir una reflexió cal clicar: AFEGEIX UNA ENTRADA. 

• Per revisar les reflexions fetes cal clicar: VISUALITZA LLISTA. 

• Per veure/avaluar (tutor) o comentar (tutor i resident) una reflexió concreta 

cal clicar: VISUALITZA UNA ENTRADA. 

 

 

Visió del resident: 

Un cop desada la reflexió, des de VISUALITZA UNA ENTRADA, el resident o el tutor 

poden afegir-hi COMENTARIS a través del requadre que apareix a l’extrem inferior 

esquerre: 
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Visió del tutor: 

 

El tutor, des de VISUALITZA UNA ENTRADA, haurà d’emetre una AVALUACIÓ i 

respondre/afegir COMENTARIS pel resident tot donant-li el feedback oportú.  
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C. Activitats optatives.  

Des d’aquest apartat sempre es redirigeix al resident o al tutor a la Pestanya 

d’Activitats optatives (pestanya grisa)  

 

Clicant sobre cada activitat s’obre un document explicatiu amb les instruccions per a 

realitzar aquesta activitat, i a sota hi ha enllaços amb documents de suport i un 

FORMULARI DE REFLEXIÓ I AUTOAVALUACIÓ D’INDICADORS  sobre l’activitat:  

• Per introduir una reflexió cal clicar: AFEGEIX UNA ENTRADA. 

• Per revisar les reflexions fetes cal clicar: VISUALITZA LLISTA. 

• Per veure/avaluar (tutor) o comentar (tutor i resident) una reflexió concreta 

cal clicar: VISUALITZA UNA ENTRADA. 

 

Visió del resident: 

Un cop desada la reflexió, des de VISUALITZA UNA ENTRADA, el resident o el tutor 

poden afegir-hi COMENTARIS a través del requadre que apareix a l’extrem inferior 

esquerre: 
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Visió del tutor: 

 

El tutor, des de VISUALITZA UNA ENTRADA, haurà d’emetre una AVALUACIÓ i 

respondre/afegir COMENTARIS pel resident tot donant-li el feedback oportú. 
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D. Espai per penjar arxius. 

En aquest espai es poden penjar arxius (màxim 20 arxius o 20 MB) i documents relacionats 

amb cada pestanya-àrea competencial i documents generats a les activitats proposades.  

Per penjar documents cal clicar sobre ESPAI PER PENJAR DOCUMENTS i AFEGIR/EDITAR 

UNA TRAMESA clicant a sobre. Això permet posar text i adjuntar arxius (màxim 20). Les 

trameses sempre es poden editar i modificar. 

El tutor pot veure els arxius que penja el resident perquè té avisos (a missatgeria o per 

correu) per cada tramesa que faci el resident. 

Les trameses d’aquest espai no es poden qualificar, per tant, sempre apareixeran sense 

qualificacions. 

 

 

(tornar) 

(tornar índex) 
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8. PESTANYA D’ACTIVITATS OBLIGATÒRIES (pestanya grisa) A la Unitat de Girona no les 

hem establert 

En aquest apartat hi ha un llistat de les diferents activitats obligatòries proposades a 

les diferents àrees.  

Es poden realitzar en qualsevol moment de la residència.  

Clicant sobre cada activitat s’obre un document explicatiu amb les instruccions per a 

realitzar aquesta activitat, i a sota hi ha enllaços amb documents de suport i un 

FORMULARI DE REFLEXIÓ I AUTOAVALUACIÓ D’INDICADORS  sobre l’activitat:  

• Per introduir una reflexió cal clicar: AFEGEIX UNA ENTRADA. 

• Per revisar les reflexions fetes cal clicar: VISUALITZA LLISTA. 

• Per veure/avaluar (tutor) o comentar (tutor i resident) una reflexió concreta 

cal clicar: VISUALITZA UNA ENTRADA. 

 

 

 

Visió del resident: 

Un cop desada la reflexió, des de VISUALITZA UNA ENTRADA, el resident o el tutor 

poden afegir-hi COMENTARIS a través del requadre que apareix a l’extrem inferior 

esquerre: 
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Visió del tutor: 

 

El tutor, des de VISUALITZA UNA ENTRADA, haurà d’emetre una AVALUACIÓ i 

respondre/afegir COMENTARIS pel resident tot donant-li el feedback oportú. 

 

(tornar)    (tornar índex) 
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9. PESTANYA D’ACTIVITATS OPTATIVES (pestanya grisa)  

En aquest apartat hi ha diferents activitats proposades que es poden realitzar en 

qualsevol moment de la residència, a proposta del tutor o del resident. Són 

instruments que permeten una observació del progrés competencial del resident . 

• Presentació d’una sessió  

• Cerca bibliogràfica  

• Incident crític  

• Self audit  

• Observació estructurada de la pràctica clínica 

• Videogravació/enregistrament de la consulta  

• Projecte de millora de qualitat  

Clicant sobre cada activitat s’obre un document explicatiu amb les instruccions per a 

realitzar aquesta activitat, i a sota hi ha enllaços amb documents de suport i un 

FORMULARI DE REFLEXIÓ I AUTOAVALUACIÓ D’INDICADORS  sobre l’activitat:  

• Per introduir una reflexió cal clicar: AFEGEIX UNA ENTRADA. 

• Per revisar les reflexions fetes cal clicar: VISUALITZA LLISTA. 

• Per veure/avaluar (tutor) o comentar (tutor i resident) una reflexió concreta 

cal clicar: VISUALITZA UNA ENTRADA. 

 

 

Visió del resident: 
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Un cop desada la reflexió, des de VISUALITZA UNA ENTRADA, el resident o el tutor 

poden afegir-hi COMENTARIS a través del requadre que apareix a l’extrem inferior 

esquerre: 

 

 

Visió del tutor: 

 

El tutor, des de VISUALITZA UNA ENTRADA, haurà d’emetre una AVALUACIÓ i 

respondre/afegir COMENTARIS pel resident tot donant-li el feedback oportú. 
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Al final s’ha afegit un “Full de reflexió genèric” que es pot usar a criteri del tutor o del 
resident en cas de plantejar una activitat no recollida en el LEF. En aquest cas, aquest 
full no té possibilitat de ser avaluat i no apareix a la pantalla de Qualificacions.   

 

 (tornar) 

(tornar índex)  



28 
 

QUALIFICACIONS i RESUM DE COMPLIMENT DEL LLIBRE 

L’aplicatiu permet veure una visió global del compliment del Llibre. A la part superior dreta de 

la pantalla hi ha el nom de l’usuari. Si ens posem a sobre, s’obre un desplegable i cal clicar 

sobre l’apartat QUALIFICACIONS: 

En aquesta pàgina trobarem: 

1. Les qualificacions obtingudes a l’autoavaluació de cada qüestionari i al total de 

qüestionaris: QUALIFICACIONS DELS QÜESTIONARIS. 

2. Les avaluacions (retroacció) del tutor de les activitats obligatòries o optatives: 

APRENENTATGE REFLEXIU.  

3. Les àrees competencials que van sent assolides a criteri del tutor: ÀREES 

COMPETENCIALS ASSOLIDES. 

 

A la pantalla de QUALIFICACIONS, el tutor ha de SELECCIONAR EL RESIDENT que vol revisar al 

desplegable. El resident, en canvi entrarà directament a les seves qualificacions. 
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1. QUALIFICACIONS DELS QÜESTIONARIS. 

 

En aquesta categoria es veuen en percentatges les qualificacions obtingudes a 

l’autoavaluació de cada qüestionari que fa el resident, i al total dels seus qüestionaris.  

De tots els intents que acabi i enviï el resident de cada qüestionari, sempre es veurà 

l’últim. 

Des d’aquí també pot entrar a qualsevol qüestionari, clicant-hi a sobre, per veure les 

respostes, i es podran veure aquelles preguntes que el resident ha volgut marcar amb 

una bandera. 

 



30 
 

• Visió del tutor: 

 

• Visió del resident: 

 

 

2. APRENENTATGE REFLEXIU. ACTIVITATS. 

En aquesta categoria es pot accedir a totes les reflexions fetes pel resident, a les 

valoracions que en fa el tutor i als comentaris d’ambdós. Les valoracions es poden 

canviar i al final apareix la mitja de totes les que s’hagin fet.  

Les activitats que encara no estiguin valorades pel tutor es veuran en blanc. 
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3. ÀREES COMPETENCIALS ASSOLIDES. 

En aquesta categoria hi ha totes LES ÀREES COMPETENCIALS (tantes com pestanyes, 

un total de 37) i el tutor pot entrar a cadascuna per qualificar-les com a ASSOLIDES i 

posar-hi algun COMENTARI. Aquestes valoracions es poden modificar en tot moment. 

 

 

 
 

Com donar per ASSOLIDA una àrea competencial?  

 

Per tal de marcar com a assolida una àrea competencial, el tutor ha de clicar sobre 

l’apartat ASSOLIMENT COMPETÈNCIA EN ... de l’àrea en qüestió.   
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El sistema us permetrà accedir indistintament a “Visualitza/Qualifica les trameses” o 

“Qualificació”.  

• Clicant  a “Visualitza/Qualifica les trameses”: 

o donar per ASSOLIDA la competència obrint el desplegable de qualificació.   

o afegir un COMENTARI, al requadre de “comentaris de la retroacció”.  

En acabar hem de clicar:  DESAR ELS CANVIS DE LA QUALIFICACIÓ RÀPIDA. 

 

 
 

• Clicant  a “Qualificacions”: 

o donar per ASSOLIDA la competència obrint el desplegable de qualificació.   

o afegir un COMENTARI, al requadre de “comentaris de la retroacció”.  

En acabar hem de clicar:  DESAR ELS CANVIS. 

Es aconsellable que tingueu 

“clicats” tots els títols 

excepte “Nom/Cognoms”, 

“Qualificació” i 

“Comentaris de la 

retroacció”, així reduireu el 

camp de treball. 

Si ho feu una vegada, 

servirà per sempre.  

 Es important que tinguem 

activada la Qualificació 

ràpida i en acabar “Desem 

els canvis de la qualificació 

ràpida”. 
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(tornar índex)  
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RECOMANACIONS DE BONA PRAXI DURANT LA RESIDÈNCIA 

 

Per orientar sobre quins qüestionaris cal revisar a cada rotació, curs o activitat docent, es 

disposa d’una guia de RELACIÓ ENTRE ACTIVITATS DOCENTS I ÀREES COMPETENCIALS que es 

pot trobar a l’ESPAI DE LA UNITAT DOCENT. 

 

Recomanacions a l’inici de la residència, i a l’inici de cada any de residència:  

• Actualitzar i revisar els cronogrames de rotacions a l’Espai del Resident. 

• Actualitzar i revisar els cursos programats a l’Espai del Resident. 

 

Recomanacions abans i després de cada rotació: 

• Abans de la rotació, repassar les competències a adquirir en els qüestionaris de les 

àrees o pestanyes que pertoquin. Pot ser d’ajuda la guia de relació entre rotacions i 

competències per saber quines són les àrees a revisar. 

• Després de la rotació, repassar les competències que s’han adquirit i anotar, en el full 

d’autoreflexió del final del qüestionari, que és el que ens falta per aprendre per 

comentar-ho amb el tutor a l’entrevista trimestral. 

Recomanacions abans i durant les entrevistes tutor-resident: 

• Abans de les entrevistes, repassar els qüestionaris de les rotacions fetes durant el 

darrer trimestre, sobretot els fulls d’autoreflexió on hem anotat què ens falta 

aprendre. 

• Durant l’entrevista, repassar amb el tutor el que ens falta aprendre i fer un pla 

d’aprenentatge sobre com i on ho aprendrem. 

• Durant l’entrevista, valorar amb el tutor la possibilitat de fer alguna activitat, 

obligatòria o optativa, que ens pugui ajudar en l’autoavaluació o en el procés 

d’aprenentatge. 

• Durant les entrevistes amb el tutor anar valorant, un cop l’any, cada competència 

transversal. 

 

Recomanacions al final de cada any de residència: 

• Fer una valoració de les competències adquirides en les àrees transversals. 

• Fer una valoració de l’informe anual del tutor. 

 

(tornar índex) 
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Annexes:  

1. CONVERTIR EL CONTINGUT EN PDF 
CONVERTIR LA PANTALLA DE QUALIFICACIONS, LES ACTIVITATS, LES ENTREVISTES O 

L’INFORME DEL TUTOR O LA MEMORIA DE L’ACCIÓ TUTORIAL EN PDFs: 

Al final de la residència (o en qualsevol moment) el resident (o el tutor) poden convertir la 

pantalla de qualificacions, les activitats, les entrevistes, els diferents apartats del cronograma 

o els informes anuals del tutor en PDFs que es poden guardar o imprimir a mode de currículum 

personal.   

El Llibre del resident es mantindrà actiu durant tota la residència però els residents seran 

donats de baixa al desembre de l’any natural en que hagin acabat la formació (R4), per la qual 

cosa aquesta opció és interessant si no es vol perdre la informació.  

Des de qualsevol d’aquests apartats (qualificacions, activitats, entrevistes, cronograma...)  

clicarem sobre el botó dret del ratolí. S’obrirà un quadre de diàleg amb vàries opcions entre 

les que hi haurà “imprimir”.  

La pantalla es convertirà en un PDF que es podrà imprimir o guardar on vulguem. 
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Els arxius que hagin estat “penjats” als diferents  “Espais per penjar arxius” s’hauran de 

recuperar a part.  

Els arxius que hagin estat “penjats” a l’activitat reflexiva  “presentacions de sessions orals” 

hauran de ser recuperats de forma individual a través de “visualitza una llista” o “visualitza una 

entrada”. 
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2. ÚS DEL CALENDARI 
A totes les pàgines del Llibre del resident us apareixerà el calendari : 

 

 

Hi podeu accedir clicant a sobre del nom del mes i any: 

 

 

A través de “Esdeveniment nou” podreu usar el calendari com una agenda personal o 

compartint esdeveniments amb els vostres residents (per exemple fixant les dates de les 

entrevistes). 
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Haureu de seleccionar de quin tipus es tracta: Usuari (personal); Grup (amb els vostres 

residents). I en aquest darrer cas seleccionar el resident amb el que el voleu compartir.  

La pàgina us obligarà a posar un “títol a l’esdeveniment” (Per ex: 1era entrevista). 

 

 

 

Un cop fixada la data cal guardar-ho clicant a “Desa els canvis”. 

 

(tornar índex) 
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