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Certificat del cap o la cap d'estudis sobre l'acreditació com a tutor o tutora d'especialistes en ciències de la salut
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/
Pendent de validació per la persona signatària del certificat
Per a validar el formulari, premeu el botó 'Validar i bloquejar l'edició', al final del document
S0614
A024-V01-15
C. de Roc Boronat, 81-95
08005 Barcelona
Tel. 935 513 900
Fax 935 517 519
salutweb.gencat.cat
canalsalut.gencat.cat
..\..\..\..\..\..\G0141_Metodes\G0147_Models_impresos\ds_2full.png
/
Pendent de validació per la persona signatària del certificat
Per a validar el formulari, premeu el botó 'Validar i bloquejar l'edició', al final del document
C. de Roc Boronat, 81-95
08005 Barcelona
Tel. 935 513 900
Fax 935 517 519
salutweb.gencat.cat
canalsalut.gencat.cat
..\..\..\..\..\..\G0141_Metodes\G0147_Models_impresos\ds_2full.png
Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària
/
Pendent de validació per la persona signatària del certificat
Per a validar el formulari, premeu el botó 'Validar i bloquejar l'edició', al final del document
C. de Roc Boronat, 81-95
08005 Barcelona
Tel. 935 513 900
Fax 935 517 519
salutweb.gencat.cat
canalsalut.gencat.cat
I en relació amb la sol·licitud d'acreditació com a tutora o tutor de formació sanitària especialitzada de:
CERTIFICO
a)         Que la persona interessada té el títol oficial d'especialista en ciències de la salut de l'especialitat en què aspira ser tutor/a, o de la que determina la normativa aplicable en el sistema de formació sanitària especialitzada en ciències de la salut. 
b)         Que la persona interessada està en situació de servei actiu en qualsevol dels dispositius integrats a la unitat docent, amb una relació laboral estable que assegura el temps de dedicació i la continuïtat de l'acció tutorial a exercir. 
c)         Que la persona interessada té una experiència prèvia mínima assistencial de dos anys desenvolupant una activitat assistencial específica de la seva especialitat, i d'un any mínim d'activitat assistencial al mateix centre o unitat docent acreditada.
d)         Que la persona interessada ha assolit la puntuació mínima de 10 crèdits en la valoració global del perfil professional i també els crèdits mínims que en concret es requereixen en el perfil clínic-assistencial, en el perfil docent i en el perfil de recerca, d’acord amb el barem a què fa referència l'article 26.2.d) del Decret 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya.
         El detall de la puntuació assolida és el que consta en les taules de les pàgines següents.
e)         Que la persona interessada no és la responsable assistencial de l'especialitat en la qual es formen els/les residents de l'especialitat a la que aspira ser tutor/a. 
f)         Que la persona interessada no està exonerada de l'activitat assistencial pel desenvolupament de tasques de gestió o recerca.
crèdits
mínims
assolits
Perfil clínicoassistencial
5
Activitats específiques de la pràctica clínica
1
Treball en equip (diferents professionals de la mateixa especialitat): 0,5 crèdits
Treball en equips multidisciplinaris (amb professionals d'altres especialitats): 1 crèdit
Atenció continuada: 1 crèdit
Unitats o consultes monogràfiques, referent, tècniques especials (cirurgia menor, crioteràpia, etc), grups de pacients, salut comunitària: 0,5 crèdits per activitat
Participar com a referent de projectes de qualitat i/o seguretat dels pacients: 1 crèdit per cadascun
Participació i autoavaluació
Comissió, comitè o grup estable en el propi centre i de la pròpia especialitat : 0,5 crèdits
Grup transitori (temporalitat < 1any) : 0,5 crèdits
Grup interdisciplinar estable i/o territorial: 1crèdit
Coautor de protocols: 0,25 crèdits per cadascun
Coautor de protocols interdisciplinars o guies clíniques: 0,5 per cadascun
Self-audit: deficient 0 crèdits; millorable, 1 crèdit, correcte, 2 crèdits
Formació continuada en l'especialitat
2
Cursos,tallers, seminaris: si estan acreditats per un organisme oficial, s'han de computar els crèdits reconeguts en l’acreditació; si no estan acreditats oficialment, s'ha de computar 1 crèdit per a cada 10 hores de formació
Màster: 2 crèdits; diplomatura: 1 crèdit. Vàlid per 10 anys
Informe del responsable assistencial
1
Atenció primària: director/a de centre. Hospital: cap de servei. Informe positiu: 1 crèdit
Participació i autoavaluació
Prova d'avaluació de la competència (ACOE) (vàlid per 10 anys): 1 crèdit
Activitats a societats científiques (membre de les juntes o de grups estables de treball) i de l’Administració sanitària (Departament de Salut, Ministeri de Sanitat, altres organismes de l’Administració) : 1 crèdit per cadascuna
Moderador de taula amb contingut clínicoassistencial: 0,10 crèdits per taula
Activitats de cooperació: 0,5 per activitat amb informe del cap d'estudis
crèdits
mínims
assolits
Perfil docent
3
Formació continuada en l'àrea docent i en competències transversals
Cursos,tallers, seminaris: si estan acreditats per un organisme oficial s'han de computar els crèdits reconeguts en l’acreditació; si no estan acreditats oficialment s'ha de computar 1 crèdit per a cada 10 hores de formació
Màster: 2 crèdits; Diplomatura: 1 crèdit. Vàlid per 10 anys
Informe qualitatiu del Cap d'estudis
1
Informe positiu: 1 crèdit
Activitats com a docent
Professor en cursos, seminaris, tallers, amb el suport d’institucions de prestigi sanitari reconegut, societats científiques o de l’entorn acadèmic: 0,1 crèdits per hora
Si els cursos són específics per a residents, 0,2 crèdits per hora. Se n'exclou la docència pròpia de la formació de grau en el contracte com a titular o associat/ada.
Activitats com a docent en clínica
Supervisió d'estudiants de grau, postgrau o estades formatives 0,2 crèdits/mes
Supervisió de residents interns o externs 0,3 o 0,4 crèdits/mes
Altres mèrits
Membre de comitè docent de l’empresa o societat científica, membre CNE: 1 crèdit per any
Substitució temporal de tutor: 0,5 crèdits per cada 6 mesos
Moderador de taula amb contingut de docència: 0,10 crèdits per taula
crèdits
mínims
assolits
Perfil de recerca
2
Formació continuada en l'àrea de recerca
Cursos, tallers, seminaris: si estan acreditats per un organisme oficial, s'han de computar els crèdits reconeguts en l’acreditació; si no estan acreditats oficialment, s'ha de computar 1 crèdit per a cada 10 hores de formació
Màster: 2 crèdits. Diplomatura: 1 crèdit. Vàlid per 10 anys
Col·laborador/a o membre d'un grup de recerca
Membre d'un grup de recerca (unitats de recerca, fundacions i societats científiques): 1crèdit (Si és director/a del grup,  s'han d'afegir  0'5 crèdits)
Col.laborador/a: 0,5 crèdits
Activitat científica
0,5
Article original: 1r i 2n signant, 2 crèdits; 3r i més signants, 1crèdt. Si la revista no està indexada, el valor ha de ser la meitat.
Capítol llibre,revisió o editorial: 1r signant,1 crèdit; 2n o més, 0,5 crèdits. Si la revista indexada el valor ha de ser el doble.
Ponències a congressos: 1crèdit per ponència.
Comunicacions i pòsters a congressos:  àmbit local,  0,10 crèdits; congrés nacional, 0,25 crèdits;  congrés internacional, 0,5 crèdits.
Beques o premis. Organisme públic :1crèdit; Fundacions o societats científiques: 0,5 crèdits.
Títol de doctor/a: sense termini, 1 crèdit.
Altres mèrits
Patent, membre consultor/a o referent de revistes científiques: 1 crèdit
Director/a o membre de comitès de cursos o congressos d'àmbit autonòmic, 0,5 crèdits; d'àmbit estatal o internacional, 1 crèdit
Moderador/a de taula amb contingut de recerca: 0,10 crèdits per taula
Supervisió de tesis doctorals: 0,1 crèdits per cadascuna
crèdits
mínims
assolits
Total  ( clínic-assistencial + docent + de recerca )
10
I, perquè així consti, signo aquest certificat a tots els efectes.
Informació sobre el tractament de les dades personals
Identificació del tractament: Registre del personal docent, avaluadors, assessors, col·laboradors i alumnat
Responsable del tractament: Secretaria General del Departament de Salut. Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona.
Finalitat: La finalitat del fitxer és la gestió administrativa de l'alumnat i del personal docent, avaluador, assessor i col·laborador del Departament de Salut.
Legitimació:  Exercici de poders públics/obligació legal 
Destinataris: No es preveuen cessions de dades. Les dades es comunicaran als encarregats del tractament que actuïn per compte del responsable del tractament. 
Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió (dret a l'oblit), oposició al tractament, a la portabilitat de les dades i a la limitació del tractament, amb la presentació d'un escrit adreçat a la Secretaria General del Departament de Salut (travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) o mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat (la presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de certificat electrònic o bé del sistema alternatiu d'identificació idCat Mòbil). Heu d'indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu. 
Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació podeu consultar la informació addicional del tractament. 
Tractament: Expedients administratius tramitats per l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE)
Responsable: OGE
Finalitat: gestionar els expedients tramitats relacionats amb l'activitat econòmica en el marc de la Finestreta Única Empresarial
Legitimació: exercici de poders públics/obligació legal
Destinataris: les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei. Són encarregats de tractament: provisió de serveis TIC i gestió dels tràmits inclosos a la carta de serveis.
Drets: sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o l'oposició al tractament. Cal utilitzar el formulari disponible a http://empresa.gencat.cat/proteccio_dades/drets 
Més informació: http://empresa.gencat.cat/proteccio_dades/oge
Tractament: Serveis i tràmits gencat 
Responsable: Direcció General d'Atenció Ciutadana 
Finalitat: garantir la traçabilitat de les gestions que la ciutadania realitza amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma corporativa Gencat Serveis i Tràmits 
Legitimació: interès públic o exercici de poders públics 
Destinataris: departaments de la Generalitat i entitats que en depenen per a la gestió dels serveis públics, i encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC 
Drets: sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Per exercir aquest drets, més informació a http://presidencia.gencat.cat/drets-persones-interessades
Més informació: http://presidencia.gencat.cat/serveis-tramits-gencat
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