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1. Especialitat de Medicina familiar i Comunitària 

 

El metge de família és l’especialista que té una àrea de coneixement que engloba la 

persona com un tot, valorant els aspectes físics de la malaltia, però també els 

psicològics, socials i familiars, així com l’entorn on viu el malalt, les seves 

circumstàncies familiars i les seves relacions socials, que en gran mesura influeixen en 

el seu  estat de salut.  

 

Aquesta atenció continuada permet al metge de família atendre la gran majoria dels 

problemes de salut de las persones a llarg de tota la seva vida. 

 

A més de l’acte curatiu tradicional d’un amplíssim ventall de problemes de salut de 

diferents característiques i gravetat, a la medicina familiar i comunitària es 

desenvolupen diverses activitats, des de la prevenció de les malalties fins a petites 

intervencions quirúrgiques, desenvolupament de programes de salut dirigits als 

problemes i necessitats de salut més importants (hipertensió arterial, diabetis mellitus, 

hipercolesterolèmia, cribratge de càncer, planificació familiar…), activitats 

d’investigació i activitats docents amb estudiants de les facultades de medicina i amb 

els residents que s’estan formant per obtenir el títol d’especialista en Medicina de 

Família i Comunitària i d’altres especialitats  

Els metges de família realitzen la majoria de les seves tasques assistencials en l’àmbit 

de l’atenció primària de salut, però també molts dels metges que treballen als serveis 

d’urgències d’hospitals són metges de família, així com als serveis d’emergència, com 

el 061, i als serveis d’atenció als malalts terminals (unitats de cures pal·liatives) i en la 

gestió. I tot això és resultat de l’ampli programa o itinerari formatiu de la nostra 

especialitat. 
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2. Característiques de la Unitat Docent  

2.1 Estructurals  
 
La Unitat Docent de Medicina de Família i Comunitària de Tortosa – Terres de l’Ebre, 

pertany a la Gerència Territorial Terres de l’Ebre, SAP Terres de l’Ebre. Es va 

constituir el 1984, amb la primera promoció de residents de MFIC. És la primera Unitat 

Docent creada a la província de Tarragona i la tercera de tot Catalunya. Al llarg 

d’aquests anys s’hi han format més de 200 metges de família. 

L’estructura i el funcionament de la UD MFiC de Tortosa - Terres de l’Ebre segueix les 

normes bàsiques marcades pels programes docents de les especialitats de Medicina 

de Família i Comunitària aprovat per la Comisión Nacional, el Ministerio de Sanidad, 

Politica Social e Igualdad, el Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, d’aspectes 

formatius, l’Ordre SCO/581/2008 de composició i funcions de comissions de docència, 

de funcions del cap d’estudis i la figura del tutor, la Llei 44/2003, de 21 de novembre, 

d’ordenació de les professions sanitàries i el Reial decret 1143/2006 que regula la 

relació laboral especial de la residència i el Decret 165/2015, de 21 de juliol, de 

formació sanitària especialitzada a Catalunya 

Actualment hi ha acreditades 12 places per any, però se n’ofereixen 8 anuals. 

 

2.2 Organitzatives i assistencials  

La Unitat Docent de Tortosa ICS Terres de l’Ebre, té 5 Centres d’AP acreditats com a 

centres docents, que formen part de  4 Equips d’Atenció Primària: EAP Tortosa Est, 

EAP Deltebre, EAP Tortosa Oest i l’EAP Amposta (nova acreditació a maig de 2021).  

 

EAP Tortosa Est: 

CAP El Temple dona cobertura a una població de 24.687 habitants, amb atenció per 

part dels seus professionals en torns lliscants: matins i tardes. L’atenció continuada 

s’assumeix al CUAP El Temple a partir de les 20 h i durant 24 h els dies festius.  

 

EAP Deltebre: 

CAP Deltebre atén una població de 11.482 habitants, al consultori de Sant Jaume una 

població de 3.503 habitants. Ofereix atenció en dos torns: matins i tardes, i atenció 

continuada al Cap Deltebre de 20 a 8 h dies laborals,  24 h : de 8  a 8 h els dies 

festius.  
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EAP Tortosa Oest: 

CAP Baix Ebre cobreix una població de 22.494 habitants, amb atenció en dos torns: 

matins i tardes. L’AC s’assumeix al CUAP El Temple a partir de les 20 h i durant 24 h 

els dies festius. 

CAP Roquetes: cobreix una població de gairebé 8000 habitants. En el moment actual, 

degut a la pandèmia, només ofereix atenció en torn de matí (8-15 hores). 

L’atenció continuada s’assumeix al CUAP del Temple de 20 a 8 hores, els dies 

laborables i 24 hores els dies festius.  

 

EAP Amposta: 

CAP Amposta cobreix una població de 26.800 habitants , amb atenció en dos torns 

matins i tardes .L’atenció continuada s’assumeix al CUAP Amposta amb dos equips i 

al CUAP Santa Bàrbara amb un equip  tots dos a partir de les 20h i durant 24h els 

festius .  

 
L’hospital de referència és l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC), amb una 

capacitat de 250 llits. Acreditat per a la docència de medicina interna, cirurgia 

ortopèdica i traumatologia, anàlisis clíniques, pediatria, obstetrícia i ginecologia, 

anestesiologia i reanimació, radiodiagnòstic i medicina intensiva, també imparteix 

docència a residents de geriatria de l’Hospital de la Santa Creu, centre sociosanitari de 

Jesús – Tortosa, de titularitat municipal.  

 

Altres entitats que col·laboren amb la Unitat Docent són, d’una banda, el Centre de 

Salut Mental Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre, amb un hospital d’aguts i consultes 

externes, i, d’altra banda, l’Hospital de la Santa Creu de Jesús, concretament el Centre 

de Drogodependències (CASS), els serveis de Geriatria, PADES i Nefrologia.  

 

La Unitat Docent també té un conveni de col·laboració amb el Servei d’Emergències 

Mèdiques (SEM), on els residents realitzen la formació durant el quart any de 

l’especialitat. 

 

Així mateix, des de l’any 2015-16 s’ha firmat un conveni de col·laboració (igual que la 

resta de UD de Catalunya) amb l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) per 
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fer-hi formació en gestió d’incapacitat laboral i àrees relacionades. El període formatiu 

també és durant el quart any de l’especialitat. 

 

2.3 De recursos humans i docents   

 

La UD físicament està ubicada a l’Àrea de Gestió del Coneixement de l’Hospital 

Tortosa Verge de la Cinta, que engloba docència, formació i recerca. Està coordinada 

per la cap d’estudis Beatriz Satué Vallvé, especialista en Medicina  Familiar i 

Comunitària a l’EAP Tortosa Est i formada en aquesta mateixa Unitat Docent, i per 

Sònia Navarro Pedro, que fa les funcions de secretària. 

 

Actualment el nombre de tutors acreditats és de 23, distribuïts en els 5 centres docents 

acreditats: 

 EAP Tortosa Est – CAP Temple: tutors actuals: 7 

 EAP Deltebre – CAP Deltebre: tutors actuals: 3 

 EAP Tortosa Oest – CAP Baix Ebre: tutors actuals: 6 

CAP Roquetes: tutors actuals: 2 

 EAP Amposta – CAP Amposta: tutors actuals: 5 

 

Hi ha 12 centres acreditats com a col·laboradors rurals:  

- Tivenys (EAP Tortosa Est) 

- Aldover (EAP Tortosa Oest) 

- Alfara – Reguers (EAP Tortosa Oest) 

- Benifallet – Paüls (EAP Tortosa Oest) 

- Xerta (EAP Tortosa Oest) 

- Arnes – Prat de Compte (EAP Terra Alta) 

- Torre de l’Espanyol (EAP Flix) 

- Ascó (EAP Flix) 

- Vinebre (EAP Flix) 

- Rasquera (EAP Móra la Nova – Móra d’Ebre) 

- Camarles – Lligallos (EAP Aldea – Camarles – Ampolla) 

- La Galera (EAP Amposta) 

 

També existeix la figura del tutor hospitalari a l’HTVC. 
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És una unitat docent petita, pròxima a l’hospital de referència, de característiques 

comarcals i amb serveis bàsics, cosa que facilita la integració i la formació del resident 

d’MFiC. 

S’hi segueix un pla de formació estable, sostenible i en evolució, fonamentat pels 

mateixos professionals amb la participació dels residents, individualitzat i adaptable a 

les demandes de nous recursos sanitaris. 

 

L’entorn geogràfic, amb fàcil comunicació entre la xarxa ambulatòria i hospitalària, 

afavoreix l’assistència al món rural i el treball amb la comunitat. També el fet de 

disposar de comunicació per videoconferència entre els centres docents facilita les 

sessions formatives i organitzatives conjuntes. 
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3. Programa teòric de formació   

 

L’actual programa de formació en Medicina Familiar i Comunitària estableix la formació 

en un període de 4 anys. Durant aquests 4 anys el resident té una planificació 

individualitzada o itinerari formatiu tant en rotacions formatives d’aspecte clínic com en 

cursos per garantir l’adquisició de les competències marcades al programa de 

l’especialitat que engloba els aspectes següents: 

 Àrea docent de competències essencials: comunicació, raonament clínic, gestió 

i bioètica. 

 Àrea docent de competències relatives a l’atenció de l’individu. 

 Àrea docent de competències relacionades amb l’atenció a la família.   

 Àrea docent de competències relacionades amb l’atenció a la comunitat.   

 Àrea docent de competències relacionades amb la formació, docència i 

recerca. 

 

Enllaç al Programa formatiu de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària 

del Ministerio: 

 

http://www.msc.es/profesionales/formacion/docs/medifamiliar.pdf 

 

L’itinerari formatiu és un manual informatiu sobre la formació especialitzada en una 

determinada Unitat Docent, que descriu les competències que un resident haurà 

d’adquirir al llarg  de la seva formació i el grau de supervisió que tindrà. Es basa en el 

programa formatiu de l’especialitat, publicat el 2005 com a element bàsic de seguiment 

formatiu. 

L’objectiu del nostre itinerari formatiu és descriure el pla formatiu, segons les 

característiques pròpies de la nostra unitat docent, del programa de formació de 

l’especialitat dissenyat per la Comisión Nacional, descrivint i respectant els objectius i 

graus de supervisió de cada rotació i/o any de residència. A partir de aquí elaborem  

plans individuals de formació de cada resident, amb la qual cosa disposa, al 

començament de cada any d’una guia personalitzada amb les rotacions que te 

programades al llarg de la seva formació. 

 

 

http://www.msc.es/profesionales/formacion/docs/medifamiliar.pdf
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4. Formació específica per a cada any de residència  

 

Resident de 1r (R1) 

 3 mesos d’estada Centre de Salut (CAP) 

 1 mes CAP / URG 

 1 mes Cardiologia 

 3 mesos Medicina Interna 

 1 mes Radiologia 

 1 mes PED AP 

 2 mesos optatives 

 

Resident de 2n (R2) 

 1 mes ORL/OFT 

 1 mes Reumatologia 

 1 mes Traumatologia 

 2 mesos Rural 

 15 dies Centre d’Atenció a Drogodependències 

 1 mes Cardiologia 

 1 mes al CAP 

 1 mes Pediatria Atenció Primària 

 1 mes  Pediatria hospitalària 

 2 mesos rotacions optatives 

 

  Resident de 3r (R3) 

 1 mes a Geriatria 

 1 mes a Cures Pal·liatives 

 3 mesos al CAP (15 dies a HD) 

 1 mes a Dermatologia 

 1 mes a Ginecologia 

 2 mesos al Centre de Salut Mental 

 3 mesos rotacions optatives 
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Resident de 4r (R4) 

 1 setmana formació en Salut Laboral (ICAM) 

 2 setmanes de rotació al Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) 

 11 mesos al CAP (amb possibilitat d’1 mes de rotació externa i/o 1 mes 

d’optativa). 

 

Aquest itinerari formatiu teòric es pot modificar de forma individualitzada, segons 

necessitats i preferències dels residents i dels tutors, per fer que la seva formació sigui 

la més adient possible.  

Normativa rotacions externes  

(Segons el Decret 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a 
Catalunya) 

 
Concepte  
 
S’entén per rotació externa el període formatiu autoritzat per l’òrgan competent que es 
duu a terme en centres o dispositius no previstos en el programa de formació ni en 
l’acreditació atorgada al centre o la unitat docent. 
 
Les rotacions externes comporten per a la persona resident un període formatiu a 
centres o dispositius no previstos en la guia o l’itinerari formatiu i no previst en 
l’acreditació atorgada al seu centre o la seva unitat docent, amb l’objectiu d’ampliar els 
coneixements o l’aprenentatge de tècniques que no es practiquen al seu centre o la 
seva unitat docent i que, segons el mateix programa de formació, són necessàries o 
complementàries. 
 
En aquells casos en què les rotacions externes es repeteixen cada any des del mateix 
centre i la mateixa unitat docent d’origen cap al mateix centre i la mateixa unitat docent 
de destinació, pel mateix any de residència i pels mateixos objectius, s’entén que són 
rotacions externes sistemàtiques, i es pot formalitzar un acord de col·laboració entre el 
centre d’origen i el centre de destinació. 
 
Durant el període troncal del programa formatiu oficial de les especialitats troncals no 
es poden autoritzar rotacions externes de les que preveu l’article 21 del Reial decret 
183/2008, de 8 de febrer. 
 
La durada de les rotacions externes durant el període de formació específica del 
programa oficial de les especialitats troncals no pot superar els quatre mesos, en la 
totalitat del període esmentat. 
 
Les rotacions que s’inclouen dins l’itinerari formatiu de la unitat docent acreditada no 
són rotacions externes sinó rotacions de programa, les quals han de ser prèviament 
autoritzades pel ministeri competent en matèria sanitària. Els dispositius on s’efectuïn 
aquestes rotacions de programa s’han d’acreditar com a unitats docents associades. 
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En les especialitats no troncals la durada de les quals sigui de quatre anys o més, les 
rotacions externes no poden superar els quatre mesos continuats en cada període 
d’avaluació anual, ni els dotze mesos en el conjunt del període formatiu de 
l’especialitat respectiva. En les especialitats la durada de les quals sigui de dos o tres 
anys, el període de rotació no pot superar els quatre o set mesos respectivament, en el 
conjunt del període formatiu de l’especialitat corresponent. 
 
Tampoc no té la consideració de rotació externa, la rotació interna efectuada durant els 
darrers tres mesos del període troncal per la persona resident amb avaluació positiva, i 
escollida conjuntament amb el seu tutor en àrees d’interès especial per a la seva 
formació. Aquesta rotació interna s’ha d’efectuar en centres o unitats docents 
acreditats per a la docència ubicats a Catalunya, atenent la seva capacitat docent. 
 
Òrgan competent per a l’autorització de rotacions externes 
 
Les rotacions externes les ha d’autoritzar el titular de la direcció general competent en 
matèria de planificació i recerca en salut del departament competent en matèria de 
salut. 
 
Requisits 
 
La rotació externa l’ha de proposar el tutor o tutora a la Comissió de Docència, i ha 
d’establir de manera detallada els objectius que es pretenen aconseguir, en els termes 
del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer. 
 
La rotació externa s’ha de realitzar en centres acreditats per a la docència o en centres 
de reconegut prestigi nacional o internacional. 
 
La comissió de docència de destinació ha de manifestar la seva conformitat a la 
rotació externa sol·licitada. 
 
La gerència del centre d’origen s’ha de comprometre expressament a continuar 
abonant les retribucions a la persona resident, incloses les que es desprenguin de 
l’atenció continuada que realitzi durant la rotació externa.  
 
El centre o la unitat docent de destinació ha d’avaluar la persona resident al final del 
període de la rotació externa, en els mateixos termes que en les rotacions internes 
previstes en el programa formatiu. 
 
Les rotacions externes en centres o unitats docents no acreditats per a la formació 
especialitzada o en centres estrangers, requereixen la justificació de l’elecció 
efectuada en detriment d’un centre o unitat docent acreditat, en relació amb el valor 
afegit que representen per a la formació de la persona resident i sobre el grau 
d’excel·lència que ha de garantir el període formatiu. 
 
Procediment de tramitació i documentació 
 
Les sol·licituds d’autorització de rotacions externes s’han de trametre a la direcció 
general competent en matèria de planificació i recerca en salut, amb una antelació 
mínima de dos mesos a la seva realització. 
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La sol·licitud d’autorització de rotacions externes s’ha de presentar a l’Oficina de 
Gestió Empresarial (OGE) mitjançant un imprès normalitzat que es pot descarregar de 
la seu corporativa electrònica de la Generalitat de Catalunya (<http://seu.gencat.cat>), 
sens perjudici del dret de les persones interessades a presentar els documents d’acord 
amb el que disposa l’article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
 
La direcció general competent en matèria de planificació i recerca en salut ha d’avaluar 
i ha de resoldre la rotació externa en el termini màxim de dos mesos des de la seva 
sol·licitud, i ha de notificar la seva resolució a la comissió de docència d’origen, amb 
còpia a la comissió de docència de destinació.  
 
Exhaurit el termini anterior sense que s’hagi notificat la resolució o s’hagi requerit 
l’esmena de la sol·licitud, s’entén estimada la sol·licitud per silenci administratiu.  
 
Les resolucions són susceptibles de recurs d’alçada davant la persona titular del 
departament competent en matèria de salut en el termini d’un mes a partir de l’endemà 
del dia de la seva notificació. 
 
Si la justificació de la rotació o la delimitació dels objectius d’aprenentatge es 
consideren insuficients, es requerirà a la comissió de docència d’origen que les 
complementi i, en cas que es presenti, es procedirà a l’arxivament de les actuacions. 
 
No es poden autoritzar rotacions externes de cap especialitat en els darrers tres 
mesos previs a la finalització de la formació sanitària especialitzada. 
 
En tot cas, l’acord de col·laboració per a la realització de rotacions sistemàtiques, i la 
seva aprovació per l’òrgan competent, substitueix l’autorització individual de les 
rotacions externes, però no els seus efectes, motiu pel qual, anualment s’ha de 
comunicar la relació nominal del personal resident afectat per la rotació externa 
autoritzada, així com qualsevol canvi que es produeixi, a la direcció general competent 
en matèria de planificació i recerca en salut. 



 

Programa formatiu de Medicina Familiar i Comunitària...      
 

12 

                                                       
 

 

5. Calendari de rotacions 

Exemple dels quadres de rotacions per any de residència tenint en compte els 
residents actuals.  
 
Rotacions R1 (pendent actualitzar) 
 

R1  MIR 1 MIR 2 MIR 3 MIR 4 MIR 5 MIR 6 MIR 7 MIR 8 MIR 9 MIR 10 

Octubre URG/CAP CAP/URG URG/CAP URG/CAP URG/CAP CAP/URG CAP/URG CAP/URG URG/CAP CAP/URG 

Novembre PED AP  RX RX NEUROLOGIA CAP 
PED AP CBE 
Mireia Cid 

MI MI MI MI 

Desembre NEUROLOGIA DIGESTIVO CAP RX CARDIO MI MI MI MI MI 

Gener RX CAP CARDIO CARDIO MI MI MI MI MI MI 

Febrer MI MI ORL/OFT 
PED AP CBE 
Mireia Cid 

MI MI RX DIGESTIVO CAP CAP 

Març MI MI MI MI MI NEUROLOGIA CARDIO 
PED AP (Amp) 
Meritxell Rull 

DIGESTIVO 
PED AP CBE 
Mireia Cid 

Abril MI MI MI MI RX RX 
PED AP CBE 
Mireia Cid 

CARDIO CARDIO NEUROLOGIA 

Maig CAP UROLOGIA MI MI 
PED AP CBE 

Miquel Navarro 
CAP ORL/OFT NEUROLOGIA RX DIGESTIVO 

Juny DIGESTIVO PED AP  PED AP CAP NEUROLOGIA CARDIO CAP RX UROLOGIA CARDIO 

Juliol CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP/URG CAP CAP 

Agost CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP/URG CAP CAP 

Setembre CARDIO CARDIO NEUROLOGIA DIGESTIVO ORL/OFT ORL/OFT UROLOGIA CAP PED AP RX 
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Rotacions R2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 MIR 1 MIR 2 MIR 3 MIR 4 MIR 5 MIR 6 MIR 7 MIR 8 MIR 9 MIR 10 

Octubre CARDIO CARDIO RURAL  PED AP PED HTVC COT NEURO GINE PED HTVC UROLOGIA 

Novembre RURAL  GINE RURAL  PED HTVC PED AP CARDIO DIGESTIVO COT PED AP RURAL  

Desembre RURAL  RURAL  GINE RURAL  COT PED HTVC CARDIO CARDIO ORL/OFT RURAL  

Gener CAP RURAL  PNEUMO RURAL  PNEUMO PED AP GINE PED HTVC RURAL  PED HTVC 

Febrer PED HTVC PED AP CARDIO COT RURAL  RURAL  PED HTVC PED AP RURAL  PED AP 

Març PED AP PED HTVC COT CARDIO RURAL  RURAL  PED AP ORL/OFT CARDIO GINE 

Abril PNEUMO COT PED HTVC ORL/OFT CAP DIGESTIVO RURAL  RURAL  NEURO CARDIO 

Maig COT ORL PED AP CSM CSM CAP RURAL  RURAL  CAP PNEUMO 

Juny ORL/OFT PNEUMO UROLOGIA CSM CSM GINE COT PNEUMO DERMATO CAP 

Juliol GINE Optativa Optativa PNEUMO DIGESTIVO URO CAP CAP COT Optativa 

Agost Optativa Optativa Optativa Optativa Optativa Optativa Optativa Optativa Optativa Optativa 

Setembre Optativa CAP DIGESTIVO URO CARDIO PNEUMO DERMATO Optativa GINE COT 
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Rotacions R3 

 

R3 MIR 1 MIR 2 MIR 3 MIR 4 MIR 5  MIR 6 MIR 7 

Juny UROLOGIA PNEUMO GINE ENDOCRINO GERIATRIA COT CSM 

Juliol GINE CAP RHB UROLOGIA CP PNEUMO CSM 

Agost CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP 

Setembre CAP GERIATRIA UROLOGIA GERIATRIA CAP CAP GINE 

Octubre PNEUMO CP DERMA HD/CAP UMI CAP/HD NEFROLOGIA 

Novembre HD/CAP RURAL  CP CAP RURAL  CSM GERIATRIA 

Desembre CAP RURAL GERIATRIA OPTATIVA  RURAL CSM CP 

Gener CP CSM CSM RURAL  DERMA RURAL  UROLOGIA 

Febrer GERIATRIA CSM CSM RURAL  CAP/HD RURAL  ENDOCRINO 

Març RURAL  NEFRO HD/CAP CSM CSM GERIATRIA CAP 

Abril RURAL  DERMA CAP CSM CSM CP CAP/HD 

Maig NEFRO DIGESTIU OPTATIVA CP GINE URO DERMATO 
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Rotacions R4 

 

R4 MIR 1 MIR 2 MIR 3 MIR 4 MIR 5 MIR 6 MIR 7 MIR 8 

Juny CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP 

Juliol CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP 

Agost CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP 

Setembre CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP 

Octubre SEM / ICAM SEM / ICAM SEM / ICAM SEM / ICAM SEM / ICAM SEM / ICAM SEM / ICAM SEM / ICAM 

Novembre CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP 

Desembre CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP 

Gener CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP 

Febrer CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP 

Març CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP 

Abril CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP 

Maig CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP 
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6. Competències adquirides i responsabilitat del resident 

Supervisió i grau de responsabilitat del metge resident de MFiC en l’àmbit de l’Atenció Primària: 
 

Introducció 
La Comissió Nacional de l'Especialitat de Medicina Familiar i Comunitària va elaborar 
el programa formatiu d'aquesta especialitat amb la finalitat de garantir que el metge 
especialista en Medicina Familiar i Comunitària doni resposta a les demandes de 
salut que exigeix la societat actual. 

 
El programa de l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària està estretament 
vinculat al perfil professional del metge de família. Els seus continguts formatius es 
distribueixen en àrees docents que coincideixen amb les àrees de competència. 
Aquestes àrees de competència no es limiten a ser una mera relació d'activitats, 
coneixements i actituds, sinó que són un instrument útil perquè, tant el tutor com el 
resident, coneguin en tot moment la importància de cadascuna de les activitats 
programades en el procés formatiu i el grau de responsabilitat que ha d'adquirir el 
resident respecte a cadascuna d'elles. 

 
Per articular aquest grau de responsabilitat del metge resident, el Reial decret 
183/2008 dedica el capítol V (articles 14 i 15) al deure general de supervisió i a la 
responsabilitat progressiva del resident per a cada activitat programada del procés 
formatiu. Els aspectes més importants d'aquests capítols es resumeixen de la següent 
manera: 

 
1. El sistema formatiu implica l'assumpció progressiva de responsabilitats en 

l'especialitat que s'estigui cursant i un nivell decreixent de supervisió, a mesura 
que s'avança en l'adquisició de les competències previstes en el programa 
formatiu, fins a assolir el grau de responsabilitat inherent a l'exercici autònom de la 
professió sanitària d'especialista. 

2. Els residents s'han de sotmetre a les indicacions dels especialistes que prestin 
serveis en els diferents dispositius del centre o unitat. 

3. La supervisió de residents de primer any ha de ser de presència física i l’han de 
dur a terme els professionals que prestin serveis en els diferents dispositius del 
centre o unitat pels quals el personal en formació estigui fent rotació o prestant 
serveis d'atenció continuada. Els esmentats especialistes han de visar per escrit 
les altes, baixes i altres documents relatius a les activitats assistencials en què 
intervinguin els residents de primer any. 

4. La supervisió decreixent dels residents a partir del segon any de formació té 
caràcter progressiu. A aquests efectes, el tutor del resident pot impartir, tant a 
aquest com als especialistes que prestin serveis en els diferents dispositius del 
centre o unitat, instruccions específiques sobre el grau de responsabilitat dels 
residents al seu càrrec, segons les característiques de l'especialitat i el procés 
individual d'adquisició de competències. En tot cas, el resident, que té dret a 
conèixer els professionals presents a la unitat en què presti serveis, podrà recórrer 
i consultar-hi quan ho consideri necessari. 

5. Les comissions de docència han d'elaborar protocols escrits d'actuació per 
graduar la supervisió de les activitats que duguin a terme els residents en àrees 
assistencials significatives, amb referència especial a l'àrea d'urgències o 
qualssevol altres que es considerin d'interès. Aquests protocols s'han d'elevar als 
òrgans de direcció del corresponent centre o unitat perquè el cap d'estudis de 
formació especialitzada consensuï amb ells l'aplicació i revisió periòdica. 
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A aquests efectes, les activitats de cada àrea competencial es recondueixen als 
nivells de prioritat i responsabilitat següents: 
 
1. Nivells de prioritat: 

 
 Prioritat I. Indispensable: les competències les han d'adquirir tots els residents. 

La seva absència qüestiona la seva aptitud. 
 Prioritat II. Important: les competències les han d’adquirir la majoria de residents. 
 Prioritat III. D’excel·lència: l'adquisició d'aquestes competències, si els anteriors 

nivells s'han assolit, pot ser criteri d’excel·lència. 

 
2. Nivells de responsabilitat: 
 
 Nivell 1. Els procediments els realitza el resident, sense necessitat expressa de 

tutorització. Primer els realitza i posteriorment els informa l’adjunt responsable del 
servei. 

 Nivell 2. El resident realitza els procediments sota supervisió directa d'un adjunt 
del servei. 

 Nivell 3. El resident observa i assisteix l'actuació de l'adjunt o responsable del 
servei, que és qui realitza el procediment. 

 
Elaboració del protocol de supervisió 

D'acord amb el que estableix el Reial decret, les unitats docents de medicina familiar 
i comunitària de Catalunya van crear un grup de treball per a l'elaboració del Protocol 
de supervisió de les àrees competencials en l'àmbit de l'atenció primària. 

 
Es van realitzar tallers en el si de les Jornades de Tutors de MFiC de Catalunya, 
participant tutors i caps d'estudi de les unitats docents MFiC, prioritzant les 
competències més rellevants i decidint el nivell de responsabilitat que havia d'assumir 
el metge resident en aquestes àrees competencials segons l'any de residència. 
 
Cada unitat docent va crear un grup de treball que va aportar unes conclusions 
recollides en el grup de treball de les Unitats Docents, elaborant un document 
consensuat i vinculant on s'estableixen els nivells de responsabilitat de residents per a 
cada àrea competencial en l'àmbit d'atenció primària i per cada any de residencia. 
 
Els protocols elaborats es reflecteixen en taules per a cadascuna de les activitats 
agrupades per competències. 
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Competències essencials: raonament 
clínic, gestió de l'atenció 
Conèixer i saber manejar el programa informàtic de l’entitat 

Saber manejar programa recepta electrònica 

Conèixer i saber manejar la HCC Catalunya 

Gestió IT: laboral, autònoms, accidents laborals , etc. 

Realització informes mèdics i certificats mèdics oficials i de defunció 

Realització partes lesions 

Activar mesures urgents  (mossos, policia, jutjats) 

Tràmits ajudes socials, llei dependencia 

Saber cóm funciona facturació tercers: mútues, entitats esportives, extrangers 

Sistema declaració MDO 

Conèixer i participar en algún dels comitès de l’entitat ( treball interdisciplinari) 

Participar en grups de treball territorials, comunitaris, etc. 

Realitzar la consulta programada diària 

Realitzar la consulta espontània diària 

Realitzar les consultes telefòniques 

Gestió i realització atenció domiciliària urgent i/o programada 

Fer un ús racional recursos (diagnòstics, terapèutics ) 

Nivell de responsabilitat 

R-1 

2/1 

2/1 

2/1 

3/2 

3/2 

3/2 

3/2 

3/2 

3/2 

3/2 

3/2 

3/2 

3/2 

3/2 

3/2 

3/2 

R-2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2/1 

2/1 

1 

3/2 

3/2 

2 

2 

2 

3/2 

R-3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2/1 

2/1 

1 

1 

2/1 

2/1 

1 

1 

1 

2/1 

R-4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2/1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3/2 2 1 1 

Nivell de 
responsabilitat 

Competències essencials: comunicació    R-4 
R-1 R-2 R-3 

Presentar-se al  pacient i/o familiars 
 

Saber  informar  al  pacient  i  als  familiars  de  forma 

clara i concisa 

1 1 1 1 

3/2 2/1 1 1 

Realitzar   una   correcta   entrevista   clínica 

introductòria, part exploratòria i resolutiva 

Maneig del pacient difícil 

Donar males notícies 

:   part 
3/2 2/1 1 1 

3/2 3/2 2/1 1 

3 3/2 2/1 1 

Comunicació amb grups amb barreres idiomàtiques 

Conèixer  i  manejar  tècniques  entrevista:  empatia, 

assertivitat, llenguatge no verbal… 

3/2 2/1 1 1 

3/2 2/1 1 1 
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Competències clíniques: activitats (I) 
Nivell de 

responsabilitat 

R-1 R-2 R-3 R-4 

Realitzar  una  correcta  història  clínica  per  la  valoració  global  i  integral  del 
pacient identificant clarament el motiu de consulta i valorant el grau de gravetat. 

2 2/1 1 1 

Realitzar  una  exploració  física  general  incidint  especialment  en  els  signes 
relacionats amb el motiu de consulta 

2 2/1 1 1 

Registre a HCI informatitzada de protocols clínics( papps, DM, etc) 3/2 2/1 1 1 

Fer una correcta orientació diagnòstica amb dx. diferencial ben fet 
3/2 

2/1 1 1 

Indicar les exploracions complementàries bàsiques (analítica, ECG, radiologia, 

espirometria, etc.) 

Interpretar les exploracions complementàries bàsiques 

3/2 2/1 1 1 

3/2 1 1 1 
(analítica, ECG, radiologia, espirometria, etc.) 

Indicar i realitzar un pla terapèutic adient (medicació, durada, posologia, noms 
comercials) 

3/2 2 1 1 

Interconsultes: indicacions 3/2 2/1 1 1 

Contactar amb especialista i/o metge guàrdia per derivar un pacient 
3/2 2/1 1 1 

Contactar amb un altre hospital per derivar un pacient (salut mental, hospital 3r 
nivell) 3 2/1 1 1 

Competències essencials: bioètica 

Nivell de 
responsabilitat 

R-1 R-2 R-3 R-4 

Coneixement dels principis bàsics de la bioètica. 1 1 1 1 

Conèixer i aplicar els conceptes: confidencialitat, secret professional 1 1 1 1 

Coneix i aplica èticament: 

 
El consentiment informat, 

La capacitat del pacient per prendre decisions, El 

deure del no abandonament, 

L'ús racional de recursos El 

treball en equip 

Les relacions interprofessionals intranivell i internivell. Les 

relacions amb la indústria farmacèutica. 

Les activitats preventives. El 

pacient difícil. 

Donar males notícies. 

Anticoncepció postcoital i avortament. 2/3-2/3-3-3 

2/1 2/1 1 1 

Maneig ètic de les decisions d’un major d’edat depenent i d’un menor d’edat 

3/2 2/1 1 1 

Voluntats anticipades 

3/2 2/1 1 1 
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Competències clíniques: procediments 
Nivell de 

responsabilitat 

Fer ECG 

Fer peak-flow-ensenyar a fer-ho 

Fer PPD I llegir-lo I interpretar-lo 

Fer BM-test i ensenyar a fer-ho 

Fer otoscòpia 

FEr i interpretar pulsioximetries 

Fer tira orina i test embaràs 

Fer i interpretar sang oculta a femta 

Artrocentesi i infiltracions articulars 

Explorar  el  globus  ocular  amb  fluoresceïna,  extraure  cossos  conjuntivals  o 

corneals 

Realitzar un taponament nasal anterior 

Realitzar tècniques d’embenat i fèrules de guix.    

Realitzar sutures bàsiques i tècniques de anestesia local. 

Desbridar abscessos de parts toves 

Fer fons d'ull 

Fer un índex turmell braç  

Fer pauta anticoagulació oral 

Fer tests psicològics: minimental, etc. 

R-1 

2 

2 

3/2 

2/1 

2/1 

2/1 

2/1 

2/1 

3/2 

R-2 

2/1 

2/1 

2/1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

R-3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2/1 

R-4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 2/1 1 1 

3/2 

3/2 

3/2 

3/2 

3/2 

3/2 

3/2 

3/2 

2 

2 

2/1 

2/1 

2/1 

2 

3/2 

2/1 

1 

2/1 

1 

1 

2/1 

1 

2/1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Competències clíniques: activitats (II) 
Nivell de 

responsabilitat 

Maneig de les principals urgències mèdiques,  quirúrgiques i  traumatològiques 
ateses a atenció continuada/urgències 

Maneig principals patologies cròniques ateses a la consulta: HTA, DM, MPOC, 

DISLIPÈMIES, ETC 

Detecció ancià fràgil 

R-1 

3/2 

R-2 

2 

R-3 

1 

R-4 

1 

3/2 2 1 1 

3/2 2 2/1 1 

Detectar problemàtica bio-psico-social de l’ancià. 3/2 2 2/1 1 

Maneig del programa ATDOM i fer registre de variables 3/2 2/1 1 1 

Relació amb enfermera domicili i serveis socials 

Conèixer  i  saber  utilitzar    les  principals  escales  de  valoració  en  pacients 

domiciliaris 

Criteris de terminalitat en IC, MPOC, neoplàsies, demències , etc. 

3/2 2/1 1 1 

3/2 2/1 2/1 1 

3 3/2 2/1 1 

Conèixer i controlar símptomes en pacients pal·liatius 

Maneig de la via subcutània en pacients pal·liatius 

3 3/2 2/1 1 

3 3/2 2/1 1 

Gestió de domicilis aguts. 
3/2 3/2 2/1 1 
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Bibliografia 
 
1. Ley 44/2003, de 21 noviembre, de Ordenación de las profesiones sanitarias (BOE 

22 noviembre 2003, núm. 280, [Pág. 41442]). 
2. 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 especializada. (BOE 21 febrero 2008, núm. 45, 
[10020]. 

 

 

Competències en formació, docència i investigació 
R1 R2 R3 R4 

Coneix els diferents instruments de metodologia docent per a l'adquisició de  
coneixements, habilitats i actituds professionals. 

Identifica les necessitats de més importància d'informació científica de 

qualitat formulant de manera adient les preguntes 

Coneix les estratègies de recerca en les principals bases de 

dades bibliogràfiques (Medline, Librería Cochrane...) i les sap 

utilitzar. 

3/2 2 1 1 

3 2 2/1 1 

3/2 2 1 1 

Realitza una lectura crítica de treballs científics i és capaç de 
prendre 
decissions de la seva validesa, importància i aplicabilitat. 

3 3/2 2/1 1 

Coneix les característiques i aplicacions de les Guies de Pràctica Clínica a 
la pràctica clínica d'atenció primària. 

3/2 2 1 1 

Realitza sessions clíniques de qualitat contrastada 

Té  els  coneixements  i  habilitats  necessaris per  plantejar/dissenyar  un  

treball d'investigació en relació a la seva pràctica (objectiu, tipus de disseny, 

població , mostra i tècnica de mostreig, variables d'estudi). 

3/2 2 2/1 1 

3 3/2 2/1 1 

Coneix les normes de publicació de les principals revistes en atenció primària 
i 
el procediment a seguir pels autors d'un original. 

3 2 2/1 1 

Presenta de forma metodològicament correcta els resultats de la 
investigació 
en forma de comunicació a un congrès (oral o póster) 

3/2 2 2/1 1 

Col·labora en algún projecte d' investigació en curs 

Participa a l'el·laboració del Programa Formativo de la Unitat 
Docent. 

3 2 2/1 1 

3/2 2 2/1 1 

Actua com a docent en activitats formatives programades per la Unitat 
Docent 

3 2 2/1 1 

Competències en atenció comunitària 

Nivell de 

responsabilitat 

R-1 R-2 R-3 
R-4 

Té presents els coneixements demogràfics i epidemiològics en l'atenció als 
pacients, especialment amb malalties cròniques. 

3 3 2 1 

Coneix i te present l'efectivitat i eficiència de l'atenció sanitària individual sobre el 
nivell de salut de la comunitat (morbimortalitat evitada, etc.) 

3 3/2 2/1 1 

Identifica les limitacions de la consulta mèdica a l'atenció als diferents problemes 

de  salut  de  cada  pacient  i  utilizar  els  recursos  comunitaris  disponibles  que 

puguin ser d'utilitat en cada cas. 

Te  presents  el  mitjà  social  i  el  context  comunitari  que  poden  influir  a  l'atenció 

individual en consulta a cada pacient. 

3/2 3/2 2/1 1 

3/2 2/1 1 1 

Participa  activament  en  activitats  de  participació  comunitària  en  un  Centre  de 

Salut   amb   una   actitud   d'escolta   i   de   reconeixement   del   protagonisme   i 

responsabilitat   dels   ciutadans   en   la   promoció   i   cura   de   la   seva   salut 

(empowerment). 

3 3/2 2 1 
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7. Guàrdies (pendent actualitzar) 

Conceptes: jornada ordinària i complementària 
 
La jornada ordinària dels residents de la Unitat Docent (UD) és de 37,5 hores 
setmanals, de dilluns a divendres. La distribució de la jornada ordinària en cada rotació 
és la que estableixi cada centre o servei. Dins de la jornada ordinària, i quan així 
estigui establert pel centre o servei on es faci la rotació, es podran atendre urgències, 
però aquesta activitat no es considerarà una guàrdia. Les hores de guàrdia són les que 
es realitzen fora de la jornada ordinària, és a dir, com a jornada complementària. 
 

Dret al descans i lliurança de guàrdia  
 
La normativa europea de treball estableix que en jornades superiors a les 12 hores, cal 
assegurar el dret al descans durant un mínim de 12 hores. Les guàrdies de 15 o 24 
hores comporten el dret al descans de 12 hores posteriors a la guàrdia (el que 
s’anomena lliurança de guàrdia). Les hores de jornada ordinària que es deixen de fer 
com a conseqüència d’aquest dret són, però, recuperables, i cal assegurar que es 
compleix la jornada ordinària de 37,5 hores setmanals. La UD proposarà la forma de 
recuperar les hores segons les necessitats formatives (cursos, recerca, jornada 
assistencial...) per garantir el compliment de les hores anuals, però també per millorar 
la formació del resident.  
La sortida de guàrdia NO justifica l’absència a les activitats formatives obligatòries 
programades per la UD. En cas de realitzar-se aquesta formació fora de l’àmbit on 
estigui rotant el resident s’ha de notificar al responsable del servei amb temps 
d’antelació suficient per garantir l’organització del servei i la formació reglada. 
 

Hores de guàrdia 
 
El programa de l’especialitat recomana que el nombre de guàrdies que han de fer els 
residents de MFiC no sigui inferior a 3 al mes, ni superior a 5. D’acord amb aquesta 
normativa i amb la normativa de jornada de treball màxima i dret al descans de la Unió 
Europea, s’ha establert que les hores anuals de guàrdia que hauria de fer un 
resident són 691 hores. En cas de requerir una ampliació d'hores cal que el resident 
signi una sol·licitud (disponible al web) i la faci arribar a la UD. El nombre d'hores 
màxim s'establirà en funció de la normativa laboral de l'ICS i sempre vetllant per la 
millor formació del resident. Actualment està fixat en 850 hores anuals. Pendent de 
revisar segons sortida de vaga. 
 
En cas de residents que requereixin una adaptació especial del seu programa 
formatiu, el mínim d’hores s’ha de fixar de manera individualitzada amb l’aprovació de 
la Comissió de Docència. 
 
Per aquesta raó, i per cobrir necessitats específiques i garantir la formació dels 
residents, es proposa la realització de torns de tarda de 17 a 24 h al Servei 
d’Urgències a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta els dies laborables i de 9 a 23 h 
els dies festius tant a l’HTVC com als CUAP associats a la UD (Deltebre / El Temple). 
Aquesta opció ha de ser sempre de caràcter voluntari i el resident l’ha de notificar als 
responsables dels centres. 
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Obligatorietat de les guàrdies, canvis i absències  
 
La realització de les guàrdies és obligatòria, tant en l’àmbit hospitalari com en l’AP, en 
funció del contracte laboral i del que estableix el programa de l’especialitat.  
 
Les guàrdies es poden canviar amb antelació suficient; sempre que sigui possible, es 
recomana canviar-les amb residents del mateix any formatiu. En cas d’absència 
justificada de darrera hora el mateix resident ho ha de notificar al responsable de 
les guàrdies de cada àmbit i a l’adjunt de guàrdia d’aquell dia (tant a l’HTVC com als 
CUAP/PAC). 
 
La no assistència a una guàrdia programada sense justificació comporta l’obertura 
d’un expedient laboral i, en cas de reiteració, pot suposar la rescissió del contracte i el 
final de la residència. En cas de baixa laboral (IT) cal presentar la documentació 
prèviament al dia de la guàrdia programada o, si és una IT sobrevinguda, el mateix dia 
de la guàrdia o com a màxim els 2 dies posteriors. 
 
Responsabilitat 
 
El grau de supervisió i adquisició de responsabilitats dels residents en la 
competència d’atenció a les urgències està definit en el document: Supervisió i grau de 
responsabilitat del metge resident de medicina familiar i comunitària en l'àmbit de 
l'atenció primària aprovat per les UD de MFiC de Catalunya el gener 2012 disponible a 
la Intranet/ Docència. 
 
Calendaris 
 
Els calendaris de guàrdies s’han de presentar als serveis i la UD abans del dia 15 de 
cada mes. Es recomana elaborar calendaris trimestrals i registre d’incidències, 
guàrdies extres i lliurances per mantenir un equilibri en totes aquestes situacions. 
Cada centre ha de tenir un resident responsable de guàrdies, preferiblement un R4 o, 
en cas que no pugui ser, un R3. Aquest resident serà l’enllaç entre els responsables 
dels serveis i els seus companys. En cas de conflictes l’encarregada d’elaborar els 
calendaris serà la cap d’estudis de la UD. En cas dels centres d’urgències d’AP els 
calendaris hauran d’estar visibles als taulells de notificacions. 
 

Acords 
 
Per les condicions actuals i les característiques diferencials de cada un dels punts 
d’AC dels centres docents, s’ha arribat a l’acord de garantir la cobertura de 
determinats dies del mes. 
A cada un dels centres: 
Cobertura de 2 divendres, dos dissabtes i dos diumenges així com festius 
intersetmanals i laborables prefestiu. Una vegada realitzada aquesta cobertura s’han 
de distribuir les guàrdies segons acords entre els residents. 
 
Els residents R4 tindran prioritat a l’hora de decidir dia de guàrdia i posteriorment R3, 
R2 i R1 sempre respectant les necessitats i la càrrega de festius realitzada. Es 
recomana fer una roda de cobertura d’incidències i una roda de festius especials 
(Nadal, ponts...). 
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Distribució de les hores de guàrdia per anys de residència (Pendent modificar) 
 

Lloc 
 

R-1 R-2 R-3 R-4 

 
HTVC 

24 h 
15 h x 2 
Torn extra* 15 h 
festiu o dos torns 
de tarda 7 h en 
laborables 
(voluntari) 
 

24 h 
15 h x 2 
Torn extra** 15 h 
festiu o dos torns 
de tarda 7 h en 
laborables 
(voluntari) 
 

24 h mesos alterns 
15 h x 2 mesos 
alterns  
Torn extra 12 h en 
festiu el mes 
contrari a la 
guàrdia de 24 h 
(voluntari/prioritzar 
horari diürn) 
 

15 h (dies 
laborables) 
 

AP 11 h 
 

11 h 
Torn extra** 12 h 
festius (a 
prioritzar horari 
diürn) 

24 h mesos alterns 
11 h x 2 
Torn extra 12 h en 
festiu el mes 
contrari a la 
guàrdia de 24 h 
 

24 h 
11 x 3 

Total/mes 54+11= 65 h x 12 
780 + 15 * 
 

54+11= 65 h x 12 
780 + 15 ** 
 

54+11= 65 h x 12 
780 + 15 ** 
 

15+57=72 h x 12 
En cas de torn 
extra es farà a 
AP. 
En cas de festiu 
serà horari de dia 
si no està cobert 

Total any 780 h/any  
78In0- Resto  
25 h 

780 h/any  
 

780 / any 
 

864 h / any 
 

 

 

*  En el cas dels R1, els torns extra s’han de fer a l’HTVC.  
** En el cas dels R2-R3, si es vol fer un torn extra de guàrdies s’ha d’alternar entre 
HTVC i AP. 
 
La distribució dels torns extra de guàrdia s’ha d’efectuar segons les necessitats dels 
serveis, les cobertures per part d’altres especialitats i sempre amb la notificació i el 
vistiplau de les coordinacions de cada àmbit. 
 
Guàrdies de Ginecologia: al servei durant el mes de rotació de cada resident. Aquest 
mes es podrà fer alguna guàrdia al servei d’urgències (HTVC/AP) en cas de necessitat 
del servei o per opció del resident. 
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8. Activitat docent  

8.1 Sessions  

El desenvolupament de formació s’ha de fer sempre basat en l'autoaprenentatge. 

El tutor i el responsable de docència de la Unitat o Àrea assistencial han de 

quantificar les activitats que ha de realitzar el resident en cada rotació segons les 

peculiaritats, recursos i característiques de cada unitat o Àrea d'assistència, 

determinant-ne el nivell de responsabilitat. Aquest programa formatiu comprèn els 

coneixements clinicoassistencials i teòrics que ha de tenir un metge resident en 

finalitzar el seu període de formació, incloent-hi el conjunt de coneixements, 

habilitats i actituds que el resident ha d'haver assolit en acabar la seva residència. 

Per a l'adequat aprenentatge de l'especialitat, s’ha d'establir un programa docent 

que inclogui una metodologia docent (tècniques d'aprenentatge, incidents 

d'aprenentatge, feedback, self-audit autoavaluació), programa teòric i pràctic, 

programa de sessions i reunions de caràcter general i individual amb sistema 

d'avaluació de la docència rebuda. S’estableix un calendari periòdic de sessions 

dels residents, una cada dos o tres setmanes, i es realitzen als tres centres 

docents de la UD MFiC.  

 

Els residents també participen en el programa formatiu de la formació en servei 

que es realitza als tres Equips d’AP, els tres centres docents. Aquesta formació es 

forma per les sessions d’actualització clínica que imparteixen els diferents 

professionals mèdics i d’infermeria, tenen un caràcter anual.  

 

8.2 Cursos  

Dins del programa formatiu el/la resident de MFiC ha de participar i formar-se en 

els següents cursos que es detallen a continuació, i en els congressos relacionats 

amb l’especialitat on es presenti una comunicació científica (pòster o comunicació 

oral). 

 

Tot seguit es detalla l’exemple dels programes formatius que es pot veure modificat 

en funció de les necessitats i disponibilitats de la Unitat Docent. 
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1

NOM DEL CURS GRUP DE 

RESIDENTS

Introducció MFiC R1

Acollida per a nous residents: Coneixements bàsics per a 

l’assistència 

R1

Comunicació i relació assistencial R1

Introducció a la bioètica R1

Raonament clínic R1

Introducció APOC R1

MBE: Introducció metodologia de recerca R1

Cerca bibliogràfica R1

Portafoli R1

Abordatge familiar R1

Actualització terapèutica R1

Urgències R1

Trauma R1

Prevenció riscos laborals R1

Suport vital bàsic R1

 

 

 

2

NOM DEL CURS GRUP DE 

RESIDENTS

Taller de casos de bioètica R2

Taller atenció a la família R2

Introducció a la qualitat R2

Lectura crítica d’articles R2

Elaboració d’un protocol científic R2

Taller de videogravacions R2

Taller APOC R2
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3

NOM DEL CURS GRUP DE 

RESIDENTS

Disseny de qüestionaris R3

Estadística R3

Epidemiologia i proves clíniques R3

Taller d’atenció a la família R3

Taller videogravacions R3

Taller projecte de qualitat R3

Taller APOC R3

Taller de casos de bioètica R3

 

 

 

4

NOM DEL CURS GRUP DE 

RESIDENTS

RCP avançada R4

Entrevista clínica R4

Taller videogravacions R4

Atenció a la família R4

Casos de bioètica R4

Bases de dades R4

Taller APOC R4

Taller de guies clíniques ICS i Territori R4

Taller qualitat R4
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9. Formació transversal i activitats de recerca 

 

El programa està orientat a adquirir els nivells de competència en els àmbits que 

creiem necessaris per als professionals del sistema sanitari.  

 

La formació esta distribuïda en cinc blocs diferents : 

 

Formació clínica bàsica comuna 

Formació en qualitat 

Formació en recerca 

Formació en comunicació i bioètica 

 

Els cursos es realitzaran en els anys recomanats de cadascuna de les activitats, però 

també es poden fer l’any següent al recomanant, de forma justificada.  

 

Cal realitzar la inscripció al curs (consulteu a la secretària de la Comissió de Docència) 

ja que les places són limitades. Si per algun motiu no es pot assistir un cop feta la 

inscripció, s’ha de comunicar a la secretària de la Comissió de Docència.  

 

Les dates dels cursos són aproximades i cal consultar el Pla formatiu a la intranet 

territorial.  

 

El cap d’estudis revisarà periòdicament aquesta assistència, i és necessari que constin 

a la memòria anual del resident. 
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Formació clínica bàsica comuna 

 

Curs d’acollida per als residents de nova incorporació 

Dirigit a : residents de nova incorporació R-1 

Formadors:  facultatius HTVC i AP 

Lloc: aules de l’àrea del coneixement - HTVC 

 

 

Curs autoformatiu de protecció radiològica (CARAM) 

Dirigit a : residents de nova incorporació R-1 

Lloc: virtual  

Formadors: Direcció General de Planificació i Recerca de la salut. Departament de 

Salut 

 

 

Curs d’interpretació radiològica 

Dirigit a :  residents de nova incorporació R-1 i residents de segon any R-2 

Formadors:  Servei de Radiodiagnòstic.  

Lloc:  HTVC 

 

 

Curs RCP bàsica instrumentalitzada 

Dirigit a R1,  LLIRS-1 

Lloc : HTVC 

Formadors:  Tutors acreditats pel Consell Català de Ressucitació   

 

 

Suport vital immediat  

Dirigit a: Residents en els seus dos últims anys de formació de les especialitats de 

medicina interna, intensius, anestesiologia. R-3,R-4,R-5 

Lloc: HTVC 

Formadors: Tutors acreditats pel Consell Català de Ressucitació 

 

 

Sessions clinicopatològiques 

Dirigit a: Residents HTVC i AP en tots els anys de formació 

Data: Un dimarts mensual de 15:30 a 17:30 

Lloc: HTVC 

 

 
Problemàtica gèrmens multiresistents  
Dirigit: a tots els residents  
Durada: 2 hores. 
Formadors: Dr. Rebull, M. France Domenech, Dr. M. Olga Pérez 
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Programa d’higiene de mans 

Dirigit a: tots el residents  

Durada:  1 hora  

Formadora: M. France Domenech 

 

 

Farmacologia 

 

Curs selecció en la prescripció de medicaments: 2015-16 

Dirigit a: R1, R2  

Durada:  100h  

Formadora: Personal de la Fundació Institut Català de Farmacologia. 

 

 

Formació en comunicació i bioètica 

 

Taller d’introducció a l’entrevista clínica i comunicació  

Destinataris : R1 i R2 

 

Com parlar en públic. Tècniques de presentació  

Dirigit a: Tots 

Hores: 20 

Lloc: HTVC 

 

Què, qui, com i per què, introducció a la bioètica 

Dirigit a  R3-R4-R5 

Formadors: Membres de la Comissió d’Ètica Assistencial   

 

 

Formacio en recerca 

Mètodes de recerca. Elaborar un projecte d’investigació 

Dirigits a : Residents a partir de R-2 

Metodologia: Curs en línia amb sessions teòriques combinades amb exercicis pràctics 

i dues sessions presencials.  

 

Formació en qualitat  

Qualitat i seguretat dels pacients (TPS Cloud) 

Dirigit a  R1-R2-R3-R4 

Metodologia: Formació en línia 

Lloc: en línia 

Formadora: Elena Solà 
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10. Avaluació del resident  

 
Normativa per a l’avaluació del Resident de MFiC 
 
Comitè d’avaluació: està format pel cap d’estudis, un tutor de cada centre acreditat, 
el tècnic de salut, un representat de la Direcció d’Atenció Primària i el tutor hospitalari.  
En l’avaluació anual final assistiran també tots els tutors d’atenció primària de cada 
resident a avaluar. 
 
Tipus d’avaluació: 
 
Avaluació formativa 
Avaluació sumativa 
 
Instruments per a l’avaluació formativa del resident: 
 
Llibre del resident: consta del cronograma del període formatiu, la guia de 
competències i  les tasques com a instruments que permeten una valoració del 
progrés competencial del resident, una autoavaluació mitjançant els indicadors 
operatius de les àrees treballades i una autoreflexió. 
 
Entrevistes periòdiques  Tutor –  Resident (incloses dins del llibre del resident). 
Tenen la finalitat de monitorar el compliment dels objectius docents.  
 
Instruments per a l’avaluació sumativa del resident: 
 
Informes de rotacions: fitxa núm. 1, d’avaluació de cada estada formativa realitzada 
pels residents. Les envien els tutors hospitalaris o col·laboradors docents. 
 
Compliment del programa teoricopràctic de la Unitat Docent:  
Cursos, tallers, seminaris impartits por la UD. 
 
Mèrits addicionals, activitats complementàries: activitats que realitza el resident 
fora del pla de formació de la UD i sempre relacionades amb el programa oficial de 
l’especialitat (POE), autoformació, assistència a congressos, jornades, cursos 
relacionats amb  l’especialitat. 
 
Valoració del  tutor hospitalari. 
Informe del tècnic en salut. 
Informe del tutor d’atenció primària en l’avaluació final . 
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Avaluació anual: 
 
R1, R2, R3 i R4  
* L’avaluació anual fitxa núm. 2, s’obté per la mitjana de totes les fitxes núm. 1, de les 
rotacions efectuades, que inclou coneixements i habilitats adquirides (70%) i  actituds 
(30%). Aquesta avaluació oscil·la entre 0 i 3 punts. 
*Informe dels responsables docents: el cap d’estudis i el Comitè d’Avaluació hi poden 
afegir o restar +/- 0,2 amb un informe de justificació. 
*Seguiment del llibre del resident. 
*Compliment del programa teoricopràctic. Un mínim d’un 80% impartit. 
 
A través de l’avaluació sumativa es qualifica en principi amb un decimal: 

- De 0 a 1: No apte 
- De 1 a 2: Suficient 
- De 2 a 3: Destacat 
- Més de 3: Excel·lent 

 
 
Avaluació final  R4 
 
Té com a objectiu verificar que el nivell de competències adquirides per l’especialista 
en formació durant tot el període de residencia permet que aquest accedeixi al títol 
d’especialista. 
Es fa al resident després de l’avaluació de l’últim any de residència com a  R4. 
S’analitza tot l’expedient complet de tot el període de residència, qualificacions anuals, 
el progrés competencial i l’informe final del seu tutor. 
S’atorga a cada resident una de les qualificacions següents: 
 

- Positiva 
- Positiva destacat 
- Negativa 

 
 
Documents que s’han de presentar en l’avaluació final: 
 

- Fitxa 1: Coneixements/habilitats i actituds. 

A la part posterior hi ha un apartat per registrar per part del tutor si s’ha produït 
alguna incidència durant la rotació: absències, assistència a congressos, 
cursos, vacances, absències no justificades o problemes d’actitud. 

- Llibre del resident.  

- Activitats complementàries: cursos, congressos, autoformació, activitat 

comunitària, projecte de millora de qualitat, tot el relacionat en recerca (inclòs 

un Màster). 

- Fitxa 2. 

- Full d’assistència. 

Informe final  per a la valoració del resident per part del seu tutor. 


