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1. INTRODUCCIÓ 

 

El Pla de Gestió de Qualitat Docent (PGCD) és el document que estableix el 

marc de desenvolupament de l‟estratègia de qualitat de la Unitat Docent (UD), 

té com a objectiu fonamental garantir que els professionals adquireixin les 

competències pròpies de l‟especialitat, amb un enfocament basat en processos 

i orientat a la millora contínua ia la satisfacció dels residents i de tots els usuaris 

i membres de la UD. Com a instrument de millora contínua de la qualitat 

docent, es revisarà periòdicament i permetrà l'avaluació interna i externa, i els 

equips auditors poden comprovar que la Unitat Docent de Medicina Familiar i 

Comunitària Tortosa-Terres de l'Ebre compleix els requisits per exercir la seva 

activitat . 

 

Normativa vigent 

 

Tant al RD 183/2008 com a l'Ordre SCO 581/2008 s'estableix la necessitat que 

totes les unitats acreditades per a la formació sanitària especialitzada disposin 

d'un pla de gestió de la qualitat docent i responsabilitzin la Comissió de 

Docència i el Cap de Estudis de la seva elaboració, aprovació i supervisió 

 

Al RD 183/2008 l'article 29 fa referència a l'Avaluació i control de la qualitat de 

l'estructura docent, i esmenta que: 

 

1. Les unitats docents i centres acreditats per a la formació despecialistes 

en Ciències de la Salut se sotmetran a mesures de control de qualitat i 

avaluació amb la finalitat de comprovar la seva adequació als requisits 

generals dacreditació, la correcta impartició dels programes formatius i el 

compliment de les previsions contingudes a les normes que regulen la 

formació sanitària especialitzada. 

2. L'Agència de Qualitat del Sistema Nacional de Salut coordinarà les 

auditories, els informes i les propostes necessaris per acreditar les 

unitats docents i per avaluar, en el marc del Pla de Qualitat per al 

Sistema Nacional de Salut i del Pla Anual d'Auditories Docents, el 

funcionament i la qualitat del sistema de formació, per a això podrà 

demanar la col·laboració de les agències de qualitat de les comunitats 

autonomies, dels seus serveis d'inspecció i dels professionals acreditats 

com a auditors per l'Agència de Qualitat del Sistema Nacional de Salut 

per realitzar aquestes funcions . Així mateix, aquesta col·laboració podrà 

dur-se a terme per les entitats previstes a la Llei 16/2003 de 28 de maig 

de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut. 

3. Les comissions de docència de centre o unitat elaboraran un pla de 

gestió de qualitat docent respecte a les unitats de diferents especialitats 
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que es formin al seu àmbit. Aquest pla s'aprovarà i supervisarà per la 

comissió de docència, amb subjecció als criteris que estableixin les 

unitats autònomes a través dels òrgans competents en matèria de 

formació sanitària especialitzada i l'agència de qualitat del sistema 

nacional de salut. En els plans de gestió de qualitat esmentats es 

comptarà amb la necessària participació dels residents que anualment 

avaluaran a través d'enquestes o d'altres instruments que garanteixin 

l'anonimat, el funcionament i l'adequació dels recursos humans, 

materials i organitzatius de la unitat informant, així com el funcionament, 

des del punt de vista docent, de les diferents unitats assistencials i 

dispositius pels quals roten durant els períodes formatius. 

4. Lavaluació desfavorable de lactivitat docent dun centre o unitat implicarà 

la revisió de la seva acreditació i, si escau, la seva revocació parcial o 

total. 

5. Les comunitats autònomes, amb la finalitat d'efectuar el seguiment de la 

qualitat de la formació especialitzada, realitzaran, a través dels òrgans 

competents en la matèria, una enquesta anual i anònima a tots els 

residents que es formin en els seus àmbits respectius, per comprovar el 

grau de satisfacció pel que fa a la formació rebuda. 

6. L'Agència de Qualitat del Sistema Nacional de Salut i les comunitats 

autònomes han de col·laborar i facilitar mútuament la informació 

necessària per dur a terme l'avaluació de centres i unitats docents. 

 

L' ordre SCO581/2008 estableix uns criteris comuns en les funcions de les 

comissions de docència: Aprovar el pla de gestió de qualitat docent del centre o 

unitat docent supervisant-ne el compliment. També sestableixen els criteris 

comuns de funció del cap destudis: supervisa el pla de gestió de qualitat docent 

del centre o unitat. 

 

A més, s'estableixen els continguts mínims que ha de tenir el pla: 

 

1. Les polítiques de qualitat generals del centre respecte a la docència. 

2. Els processos implicats en lactivitat docent i les seves interrelacions (mapa 

estratègic de processos de gestió). 

3. Els requisits que han de complir aquests processos de referència. 

4. La descripció o referència als mecanismes d'execució, seguiment i control 

(indicadors) d'aquests processos per assegurar que s'assoleixen els objectius 

que s'hi han previst i que, per tant, són eficaços. 

5. La necessitat establir documents i requisits específics. 

 

 

El PGCD es revisarà de forma periòdica per part de la Comissió de Docència. A 

cada revisió s'inclouran els aspectes i elements que la Comissió de Docència 

consideri oportuns. Aquest PGCD permetrà l'adaptació a les noves necessitats i 
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reptes que s'identifiquin a la formació especialitzada, així com incorporar una 

política de millora contínua de la qualitat docent. 

 

El PGCD és únic per a la gestió de la docència especialitzada a la UDMAFYC 

T-TE aplicant-se de forma específica a cada dispositiu docent acreditat, 

coordinant totes les activitats docents, dotant-les d‟objectius que puguin ser 

avaluats i adaptats a les necessitats de cada recurs docent. 

 

El Pla de Gestió de Qualitat Docent estarà alineat amb les línies estratègiques i 

plans de qualitat del Pla de Salut 2016-2020 del Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya , que donen suport decididament al desenvolupament 

d'aquest pla i les activitats que se'n derivin. . 
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2. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS 

 

Missió 

 

El caràcter que s'imprimeix a la nostra funció és primordialment docent i 

investigadora, amb diferents vessants, totes de gran importància. 

 

a. Proporcionar la formació a les àrees de coneixement de l'Especialitat de 

Medicina Familiar i Comunitària als metges interns residents, assegurant les 

competències professionals del seu perfil, de forma eficient i d'acord amb les 

seves necessitats i expectatives professionals que són variades, estimulant la 

millora contínua en qualitat, la investigació i l'autoreflexió com a element 

formatiu i d'avaluació sostinguda i permanent. 

 

b. A propòsit de l'anterior, haurem de proporcionar als tutors les eines 

necessàries que en facilitin la tasca docent, assistencial i investigadora, per 

desenvolupar les seves competències professionals en un marc de qualitat 

permanent i utilitzant la formació contínua com a eina de promoció i 

capacitació, facilitant el desenvolupament d'estudis de recerca i recolzant les 

iniciatives de docència i investigació a les àrees de gestió, assistencial, 

formació i la pròpia recerca. 

 

Visió 

 

Treballarem per ser una entitat de referència a Catalunya a nivell de Docència i 

Investigació en Atenció Primària, tenint en compte la necessitat de cercar 

l'excel·lència permanent i el manteniment d'un elevat nivell de competència en 

els nostres residents, amb l'exigència de compromís, motivació i implicació dels 

tutors i professionals que ajuden a assolir els objectius marcats. 

 

Valors 

 

Els valors de la UD es basen en la professionalitat (confiança, ètica, creativitat, 

disciplina i dedicació) i el treball en equip, sempre orientats a leficiència i la 

qualitat, apostant també per la innovació. 
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3. COMPROMÍS DE LA DIRECCIÓ 

 

La Gerència Territorial Institut Català de la Salut Terres de l'Ebre assumeix els 

compromisos i els requisits que implica tenir associada una Unitat Docent de 

Medicina Familiar i Comunitària per a la formació especialitzada. 

 

Aquesta situació afecta tant professionals com la millora de la qualitat 

assistencial envers els pacients, com a eix del sistema sanitari. 

 

La Direcció Gerència es compromet a: 

 

 Donar suport exprés a la Comissió de Docència, al Cap d'Estudis, als 

Coordinadors de Medicina i al personal implicat en la Docència (Tutors, 

Col·laboradors Docents…) així com als especialistes en formació, en 

totes les seves funcions relacionades amb la docència i participar en la 

integració de lactivitat assistencial dacord amb les normatives pròpies de 

la Comissió de Docència, Autonòmiques i Nacionals. 

 

 Supervisar la política de qualitat de la Unitat Docent. 

 

 Supervisar els estàndards de qualitat i els objectius als nivells pertinents 

al desenvolupament del pla. 

 

 Donar suport a la realització de les activitats, facilitant els recursos 

necessaris, humans i materials, per tal d'assegurar els objectius 

específics i estratègics del Pla de Gestió de Qualitat Docent de la UD. 

 

 Realitzar laprovació formal del Pla de Gestió de Qualitat Docent 

juntament amb la Comissió de Docència. 

 

 Aprovar la política de qualitat docent i els objectius de qualitat anuals. 
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La Gerència, juntament amb la Comissió de Docència avaluarà cada any el Pla 

de Gestió de Qualitat Docent i totes les dades i informació procedents de: 

 

o El seguiment dels objectius de qualitat. 

o Lanàlisi de recursos, capacitat docent de la UD. Els resultats de les 

Auditories Docents internes/externes realitzades. 

o Suggeriments o reclamacions dels Residents, dels Pacients i de 

lAdministració. 

o Suggeriments i opinions dels tutors i de tots els professionals del centre 

docent. 

o Informació sobre la satisfacció dels residents. 

o Els canvis que puguin afectar el Pla de Gestió de Qualitat Docent 

establert. 
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4. UNITAT DOCENT MFyC TORTOSA - TE 

 

4.1 Organigrama 

 

La UD depèn funcionalment de la Gerència Territorial de l' Institut Català de la 

Salut , empresa de titularitat pública i està composta per: 

 

Cap d'estudis 

Secretària de la UD 

Tutors de MFyC 

Tutor hospitalari de MFyC 

Tècnic de Salut  

 

4.2 Comissió de Docència 

 

La Comissió de Docència és l'òrgan col·legiat al qual correspon planificar i 

organitzar la formació, supervisar-ne l'aplicació pràctica i controlar el 

compliment dels objectius previstos als programes formatius de les diferents 

especialitats en ciències de la salut . 

 

Components de la Comissió de Docència: 

 

- Cap d'estudis 

- Secretària de la Unitat Docent 

- Representants dels tutors (per ells escollits) 

- Representants dels residents (per ells escollits) 

- Tutor hospitalari 

- Cap destudis de la Unitat Docent de làmbit hospitalari 

- Representant de la Direcció Assistencial d'Atenció Primària 

- Representant de la comunitat autònoma 

 

Tota la documentació relativa a aquesta i les seves reunions es troben 

custodiades a la Secretaria de la UD. 

 

Les funcions de la Comissió de Docència estan descrites al Decret 165/2015, 

de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya, del 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com als articles 8 i 

10 del Reial Decret 183 /2008 del 8 de febrer, i són les següents: 
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1. Aprovar a proposta dels tutors corresponents, una guia o itinerari 

formatiu tipus de cadascuna de les especialitats que es formin en el seu 

àmbit. Aquesta guia, que garantirà el compliment dels objectius i els 

continguts del programa oficial de l'especialitat, s'adaptarà a les 

característiques específiques de cada centre o unitat. 

2. Garantir que cadascun dels residents de les especialitats que es formin 

al seu centre o unitat, comptin amb el corresponent pla individual de 

formació, verificant en col·laboració amb els tutors de l'especialitat de 

què es tracti, la seva adequació a la guia formativa o itinerari tipus abans 

esmentat. 

3. Aprovar el pla de gestió de qualitat docent del centre o unitat docent, 

supervisant-ne el compliment, als efectes dels quals serà facilitada tota 

la informació que sigui necessària pels responsables de les unitats 

assistencials i pels corresponents òrgans de direcció i gestió. 

4. Elaborar el protocol de supervisió dels residents en els termes establerts 

a la legislació vigent. 

5. Facilitar la coordinació docent adequada entre nivells assistencials. 

6. Proposar als òrgans competents a la matèria la realització d'auditories 

docents. 

7. Aprovar i fomentar la participació dels residents en cursos, congressos, 

seminaris o reunions científiques, relacionats amb el programa, amb 

l'informe previ de la unitat de suport a la formació/investigació que en 

cada cas correspongui, sentit el tutor i el responsable de la unitat 

assistencial de què es tracti. 

8. Facilitar la formació continuada dels tutors en metodologies docents i 

altres aspectes relacionats amb els programes formatius. 

9. Participar en l'acreditació i la reacreditació de tutors en els termes que 

estableixi cada comunitat autònoma. 

10. Informar, almenys anualment, els corresponents òrgans de direcció 

sobre la capacitat docent del centre o unitat. 

11. Remetre al Registre Nacional d'Especialistes en Formació, a través del 

president, les avaluacions finals i anuals, així com els resultats de les 

seves revisions i els períodes de recuperació que, si escau, 

corresponguin, en els termes previstos a la legislació vigent. Així mateix, 

les comissions de docència notificaran al Registre Nacional 

d'Especialistes en Formació les excedències i altres situacions que 

repercuteixin en la durada període formatiu, segons les instruccions que 

dicti el registre esmentat. 

12. Comunicar de forma telemàtica als residents els avisos i les resolucions 

de la Comissió. 
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13. Procurar que als dispositius del centre o unitat es donin les condicions 

necessàries per impartir una adequada formació als residents, així com 

per dur a terme l'avaluació formativa de les activitats dels mateixos, 

procedint a la revisió de les avaluacions anuals en els termes previstos a 

la legislació vigent. 

14. Procurar que en els dispositius de caràcter universitari que s'integrin al 

centre o unitat docent, hi hagi una coordinació adequada entre els 

ensenyaments universitaris de grau i postgrau i la formació 

especialitzada en ciències de la salut. 

15. Proposar als corresponents òrgans de direcció que adoptin les mesures 

necessàries perquè es doti les comissions de docència i els tutors dels 

mitjans materials i personals que siguin necessaris per a ladequada 

realització de les seves funcions. 

16. Totes les funcions que els assignin les comunitats autònomes, o els 

atribueixin les disposicions reguladores de la formació sanitària 

especialitzada. 

 

4.3. Acreditació de tutors 

 

La UD compta amb tutors acreditats de la seva especialitat i componen, en 

nombre suficient per assegurar que cada tutor sigui responsable d'un nombre 

de residents que asseguri la qualitat docent, seguint els requisits publicats al 

BOE, Ordre PRE/861/2013, de 9 de maig , que són la guia de mínims exigibles 

pel Ministeri, per a l'Acreditació del Tutor. 

 

Tutor MFYC: 

 

 En primer lloc, el tutor ha d'estar en possessió del títol oficial 

d'especialista en ciències de la salut de l'especialitat on aspira a exercir 

la tutoria, en aquest cas Medicina Familiar i Comunitària. 

 Estar en actiu treballant en un Centre de Salut acreditat per a la formació 

sanitària especialitzada, amb una relació laboral estable que asseguri 

temps i dedicació a lacció tutorial i expressar la voluntat de ser tutor. 

 Tenir una experiència prèvia mínima de dos anys dactivitat assistencial i 

un mínim dun any al mateix centre o unitat acreditada. 

 Un cop revisades les dades per la UD es tramita la resta de 

documentació complementària, que consisteix en haver superat la 

puntuació mínima en la valoració global del perfil professional, i les 

requerides en el perfil clínic-assistencial, en el perfil docent i de recerca . 
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Coordinador docent: 

 

El coordinador o coordinadora docent és un professional d'un centre acreditat 

per a la formació de residents que, amb independència de les tasques que 

pugui tenir o no encomanades com a tutor o col·laborador docent, desenvolupa 

tasques de coordinació. La necessitat d‟aquestes figures ve determinada per la 

complexitat organitzativa, el volum de tutors o residents, la coexistència amb 

altres tipus de formació i la necessitat d‟optimització i adequació dels recursos. 

Les figures de coordinació i les seues funcions han d'estar definides 

documentalment dins l'estructura docent del centre o unitat. 

A la nostra unitat tenim dues figures específiques: 

1. Coordinador o coordinadora hospitalari de medicina familiar i 

comunitària, col·labora en l'organització de les rotacions que els 

residents fan a l'àmbit de l'hospital, així com en la gestió interna de la 

Unitat. 

 

2. El coordinador o coordinadora de cadascun dels centres docents, que 

coordina grups de tutors amb tasques comunes i gestiona la tasca 

docent i organitzativa interna de manera coordinada amb la cap destudis 

i la direcció. 

Col·laboradors docents: 

 

El col·laborador o col·laboradora docent és el professional dels diferents 

dispositius de la unitat docent per on trenca la persona resident que, sense ser 

tutor, col·labora de manera activa en la seva formació, assumint l'orientació, la 

supervisió i el control de les activitats realitzades per la persona resident durant 

les rotacions. Pot ser de la mateixa especialitat o de diferent que la persona 

resident. 

o El col·laborador o col·laboradora docent participarà activament en 

lavaluació de laprenentatge i les competències de la persona resident 

durant la rotació, de forma coordinada amb el seu tutor o tutora. 

 

o També desenvolupen tasques de col·laboració docent els professionals 

que participen activament en activitats formatives específiques dels 

residents, com ara cursos, tallers i altres activitats anàlogues. 
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5. SITUACIÓ ACTUAL 

 

5.1 Recursos actuals 

 

A l'Hospital Tortosa Verge de la Cinta estan situats els diferents espais: 

 

- Despatx de la Unitat Docent compartit per la Cap dEstudis i la Secretària 

de la Unitat. 

- Biblioteca amb una capacitat actualment per a 7 persones. Consta de 

dos punts de treball amb ordinador amb càmera i connexió a Internet, 

més una pantalla de projecció. 

- Aula 1 i aula 2, destinades a activitats formatives i reunions diverses. 

Tenen una capacitat de 45 persones cadascuna, actualment encara 

estan reduïdes a 15 persones, per situació pandèmia Covid. Hi ha l'opció 

d'un únic espai amb més capacitat, que seria l'aula Dr. Ferran , 

comunicant l'aula 1 i l'aula 2. Les dues aules consten de projector, 

pantalla digital, ordinador amb connexió a internet i videoconferències. 

- Aula de vidre, disposa d´un projector, ordinador amb connexió a internet. 

Capacitat habitual per a 20 persones, actualment per a 10. 

- Aula d´informàtica, que consta de 20 ordinadors (actualment aforament 

de 16 persones), amb projector i connexió a internet. 

- Aula de RX, amb capacitat per a 10-15 persones, actualment per a 6. 

Disposa de connexió per fer videoconferències. 

 

Comptem també amb 13 aules de formació que hi ha distribuïdes pels diferents 

Equips d'Atenció Primària de la Gerència Territorial ICS Terres de l'Ebre . Estan 

a disposició de les nostres necessitats, per a cursos residents, reunions de les 

diferents comissions, etc. 

 

Al Centre de Salut Baix Ebre, també hi ha una aula d'informàtica, que consta de 

10 ordinadors, amb projector i connexió a internet. Actualment amb un 

aforament de 7 persones. 
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Centres de Salut: 

 

 

CENTRE DE SALUT 

 

RESPONSABLE DOCÈNCIA 

CAP El Temple Rosa Ripollès Vicente 

CAP Baix Ebre Jorge Gentille Lorente 

CAP Deltebre Hiam Tarabishi Marín 

CAP Roquetes Noèlia Rascón Roig 

CAP Amposta Nuria Martin Andrade 

 

 

Recursos Humans: 

 

- Cap destudis:1 

- Tutors MFyC: 21 

- Col·laboradors docents: 7 rurals i 5 pediatria d'Atenció Primària. 

- Coordinador hospitalari: 1 

- Tècnic de Salut: 1 

- Secretària: 1 

 

Dispositius associats: que conformen la resta de dispositius necessaris per a 

la formació dels residents MIR. 

 

- Hospital Tortosa Verge de la Cinta: que és l'hospital de referència. 

- Hospital de la Santa Creu de Jesús - Tortosa 

- Hospital Comarcal del Montsià - Amposta 

- Clínica Terres de l'Ebre - Tortosa 

- Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya 

- Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre 

 

5.2 Comissions de participació 

 

Les diferents comissions que conformen part de lestructura de les unitats 

docents són òrgans de participació de les diferents figures que intervenen en la 

formació dels residents. Són òrgans que col·laboren en la definició dels 

programes formatius, de la capacitat docent, en la sol·licitud d'acreditació i 

reacreditació i en tot allò que suposi una millora de qualitat dels diferents 

aspectes formatius. 

 

Comissió de docència: Proposa la capacitat docent de la Unitat determinant 

els centres de salut i els centres hospitalaris i col·laboradors que es puguin 

acreditar. Heu d'aprovar la Memòria d'Activitat de la Unitat Docent i fer el 

seguiment del Programa. Les seves característiques i funcions s'especifiquen a 

l'apartat específic d'aquest document: 4.2. 
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Subcomissió de docència: coordina la formació dels infermers especialistes 

en formació. 

 

Comissió d'avaluació : Presidida per la Cap d'Estudis i en cas d'infermers per 

la Presidenta de la Subcomissió, i que es reuneixen periòdicament per a 

l'avaluació anual i final dels residents d'ambdues especialitats segons la 

normativa vigent. 

 

5.3 Capacitat Docent 

 

Capacitat Docent dels Centres de Salut de la UD: 

   

DISPOSITIU CAPACITAT 

DOCENT MFyC 

Hospital Santa Creu de Jesús - Tortosa 4 residents per mes 

Hospital Comarcal del Montsià Amposta 1 resident per mes 

Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre 2 residents per mes 

Sistema Emergències Mèdiques 2 residents per mes 

Clínica Terres de l'Ebre 1 resident per mes 

Agència Catalana de Salut Pública  

CAP El Temple 6 residents per any 

CAP Baix Ebre 6 residents per any 

CAP Roquetes 3 residents per any 

CAP Deltebre 3 residents per any 

CAP Amposta 4 residents per any 

 

5.4 Necessitats, fortaleses, debilitats i oportunitats 

 

Necessitats dels residents : 

 

o Necessitat de formació especialitzada, seguint el Programa Formatiu 

Oficial (POE), durant tot el període de residència amb objectius concrets 

daprenentatge, lligats a les necessitats de formació específiques del 

resident. Els objectius són mesurables i avaluables durant el període de 

residència. 

 

o Necessitat d'adquirir les competències essencials, d'atenció a l'individu, 

a la família, a la comunitat, ia la docència i la investigació, mitjançant un 

pla individual d'activitats que es plasma al Llibre de l'Especialista en 

Formació. 
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o Necessitat de rotació per les diferents unitats assistencials que facilitin 

el compliment del programa. 

 

o Necessitat davaluació de la formació, anual i final. 

 

o Necessitat orientació mitjançant tutela. El tutor exerceix un 

acompanyament facilitador i estimulador de laprenentatge. 

 

o Necessitat dautoaprenentatge que afavoreix la reflexió individual i 

conjunta amb el tutor. 

 

o La correcció de dèficits formatius per poder adequar-se a les que 

preveu el programa formatiu de l'especialitat en cadascuna de les àrees 

competencials que hi figuren. 

 

o Registre de les activitats que realitza cada resident durant el període 

formatiu, per a la seva avaluació i valoració final sumatòria. 

 

 

Necessitats dels professionals d'Atenció Primària: 

 

o Necessitat de formació continuada i perfeccionament al camp de la 

salut. 

o Necessitat d'actualització i millora dels processos lligats a la pràctica 

professional pròpia. 

o Necessitat de millorar la competència general i específica en el 

coneixement d'eines i habilitats docents. 

o Necessitat de recerca per millorar la salut. 

 

Fortaleses de la docència: 

 

o Important motivació dels professionals implicats en docència. 

o Predisposició dels equips a acceptar les tasques docents i acceptar 

estades de residents i estudiants. 

o Millora de loferta docent general. 

o Millora de les activitats de formació per als docents. 

o Bloc docent estructurat i en desenvolupament permanent. 

o Accessibilitat de la UD i de tota la informació disponible. 
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Debilitats acceptades per a la docència : 

 

o Manca de reconeixement als tutors docents en general i als 

col·laboradors en particular. 

o Millora a l'acollida del resident com un més de l'equip. 

o Adaptació de les agendes per als residents. 

o Adaptació dels recursos per a la docència. 

 

Amenaces per a la docència: 

 

o Baixa inversió en Atenció Primària. 

o Excessiva pressió assistencial. 

o Poc de prestigi de l'especialitat de medicina familiar i comunitària. 

o Canvis organitzatius/assistencials derivats de la pandèmia COVID. 

 

Oportunitats per a la docència: 

 

o Àmplia experiència de la Unitat Docent de Medicina Familiar i 

Comunitària Tortosa-Terres de l'Ebre acreditada el 1984. 

o La Gerència i la Direcció creuen en el projecte d'Unitat Docent i donen 

tot el suport necessari. 

o Ajustar les ofertes formatives en especialistes a la realitat social per als 

futurs metges de família. 

o Participar en els nous projectes territorials per reorganitzar lAtenció 

Primària a partir dels canvis derivats de la pandèmia COVID, ajustant 

els recursos a les necessitats de tots els actors que intervenen en 

latenció sanitària i comunitària de la població de Terres de lEbre. 
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6. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

 

La Unitat Docent de MFyC Tortosa-Terres de l'Ebre, com ja hem dit, està 

formada pel conjunt de centres docents d'Atenció Primària, Hospitals i altres 

dispositius col·laboradors, amb un programa de formació per a l'especialitat de 

Medicina Familiar i Comunitària , per la qual cosa les seves funcions i comeses 

vénen marcats per les directrius del programa oficial de lespecialitat i les pautes 

emanades de les Comissions Nacionals de les Especialitats dependents del 

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. 

 

La nostra Unitat Docent és responsable de planificar i gestionar la docència que 

es facilitarà als metges residents que escullen com a centre formatiu una de les 

zones de salut del nostre mapa sanitari. 

 

Aquesta estructura docent aposta per la qualitat i millora contínua de la 

docència com a element clau de les nostres activitats i prova d'això és 

l'elaboració primerenca del Pla de Gestió de la Qualitat Docent de la Unitat, i la 

revisió de forma periòdica, establint un circuit de millora contínua dels nostres 

sistemes de treball seguint els sistemes de qualitat reconeguts: 

 

1. Establir criteris de treball i planificar les activitats amb objectius generals i 

específics derivats. 

2. Treballar les activitats establertes i planificades per assolir els objectius 

marcats. 

3. Avaluar les activitats establertes realitzades i els objectius marcats a través 

dels indicadors per al seguiment de les activitats formatives. 

4. Treballar sobre els resultats obtinguts en la millora del que s'ha realitzat. 

5. Informar de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts a les persones 

implicades en el procés formatiu i als gestors corresponents amb la memòria 

pertinent de processos i activitats. 

6. Tornar a planificar nous criteris de treball segons els resultats obtinguts i les 

necessitats detectades de millora. 
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7. OBJECTIUS 

 

L'objectiu principal del PGCD és la satisfacció dels usuaris, tant residents, com 

tutors o qualsevol altre professional relacionat amb la nostra Unitat, per la qual 

cosa la política de qualitat s'ha d'estendre a tot el nostre entorn i posar de 

manifest que el nostre compromís és ampli i totes les nostres funcions. 

Hem de relacionar totes les nostres activitats i prestacions de serveis amb les 

necessitats dels usuaris i plantejar un millor grau de qualitat com a resposta, 

per a això, les activitats han de ser revisades i avaluades, amb resultats 

fàcilment mesurables i assumibles per la unitat docent. Els resultats hauran de 

constar a les memòries corresponents. 

 

7.1 Objectius generals 

 

1. Formar residents MIR 

2. Definir una Guia o itinerari formatiu tipus 

3. Elaborar el pla de formació continuada per a residents i professionals 

4. Potenciar la Unitat de Recerca 

5. Establir lorganització de la Unitat Docent 

6. Dirigir i desenvolupar el programa docent 

7. Dissenyar el Pla d'avaluació global 

 

7.2 Objectius específics 

  

És funció prioritària d'aquesta UD l'organització, la gestió i la implementació 

dels programes docents de les especialitats de Medicina Familiar i Comunitària 

que inclou tant les rotacions per serveis hospitalaris, com extrahospitalaris, com 

la formació en aquelles matèries contemplades en ambdós programes oficials. 

 

7.2.1 Formació específica del resident: 

 

Satisfer les necessitats i expectatives dels residents : 

 

- Índex de satisfacció global. 

- Realitzar enquesta de satisfacció. 

- Marcar objectius de millora segons l'anàlisi posterior feta. 

- Índex de satisfacció per la formació rebuda a les rotacions. 

- Realitzar enquesta de satisfacció. 

- Marcar objectius de millora segons l'anàlisi posterior feta. 
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Elaborar plans individuals de formació per a cada resident, adequats a la 

guia/itinerari formatiu de cada especialitat de FyC ia les seves característiques 

personals: 

 

- Percentatge de residents amb pla individual de formació. 

- Nombre de residents amb pla formatiu/total residents. 

- Objectiu 100% 

 

Fomentar la participació dels residents en cursos, congressos, seminaris o 

reunions científiques, relacionats amb l'especialitat: 

 

- Nombre de comunicacions (originals/revisions/capítols llibre/casos 

clínics/cartes) presentades pel resident durant tota la residència a: congressos; 

jornades; simposi. 

- Numero de comunicacions durant la residència. 

- Objectiu: es marcarà de forma global per a tots els residents de la 

mateixa especialitat i any, però també individual per part dels responsables 

d'aquesta àrea a la UD a l'inici de cada període formatiu. 

- Es farà una supervisió continuada. 

- Nombre de comunicacions (originals) presentades pel resident durant 

tota la residència a: congressos; jornades; simposi. 

- Nombre de comunicacions (originals) durant la residència. 

- Objectiu: es marcarà de forma global per a tots els residents de la 

mateixa especialitat i any, però també individual per part dels responsables 

d'aquesta àrea a la UD a l'inici de cada període formatiu. 

 

Assegurar la formació en competències transversals: 

 

- Assistència anual dels residents al Programa de Formació Transversal 

(PFT). 

- Nombre de residents que hi han assistit al 80% de la formació 

transversal/total residents. 

- Objectiu 100% 

- Índex de satisfacció dels residents amb el PFT. 

-  Realitzar enquesta de satisfacció. 

- Objectiu: millora de les valoracions de manera progressiva. 
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Promoure la participació de residents en projectes de recerca: 

 

- Percentatge de residents que durant els 4 anys de residència fan una 

publicació nacional (Catalunya/Espanya). 

- Número de R4 que acaben la residència amb una publicació/Total R4. 

- Objectiu 25% 

- Percentatge de MIR que participen en un projecte de recerca durant els 4 

anys de residència. 

- Número de R4 que acaben la residència que han participat en un projecte de 

recerca/Total R4. 

- Objectiu 100% 

- Percentatge d'IR que participen en un projecte de recerca durant els 2 anys 

de residència. 

- Número de R2 que acaben la residència que han participat en un projecte de 

recerca/Total R2. 

- Objectiu 100% 

 

Promoure la funció dels tutors de residents: 

 

- Avaluació de tutors pels residents (enquesta de satisfacció). 

- Total enquestes de satisfacció contra avaluació de residents/total residents. 

- Objectiu 50% 

– Percentatge de tutors formats en metodologia docent. 

- Total tutors formats en metodologia docent/total de tutors. 

Objectiu 50% 

 

Establir un sistema de comunicació entre la unitat docent i els residents: 

 

- Crear web/plataforma de la UD 

- SÍ/NO 

- Objectiu: SI 

 

7.2.2 Guia o Itinerari Formatiu Tipus. GIFT 

 

La GIFT és l'itinerari formatiu del resident i manifesta on ha de fer-ne la rotació, 

quan, la durada i l'assistència a l'oferta de seminaris, cursos, tallers, rotatoris, 

activitats assistencials i la resta d'elements o activitats formatives que 

componen el programa individualitzat. 
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Aquesta GIFT ha d'ésser individualitzada des d'una GIFT comuna per anys de 

residència i ha de quedar associada al protocol de supervisió que segueix les 

normes formatives i de control del Ministeri de Sanitat. 

 

Els objectius són: 

 

Dissenyar la Guia o Itinerari Formatiu Tipus 

 

- Disposar de la Guio o Itinerari Formatiu Tipus 

-  SÍ/NO 

-  Objectiu: SI 

 

Veure document específic GIFT MIR 

  

 

7.2.3 Formació continuada dels professionals dAtenció Primària 

 

Un dels col·lectius fonamentals d'aquesta UD el constitueixen els tutors de les 

especialitats impartides, però no podem oblidar la resta de professionals d'AP i, 

per a tots ells, la UD ha d'impulsar/organitzar activitats de formació pròpies i 

participar a l'organització dels plans de formació. Els objectius seran: 

 

Assistència a les reunions de la comissió de Docència: 

 

- Percentatge de professionals que assisteixen a les reunions de la comissió de 

Docència (CD). 

- Nombre de professionals que assisteixen al 80% de les reunions de la 

CD/Total de professionals convocats. 

- Objectiu 100% 

 

Implementar i realitzar les activitats formatives planificades al pla de formació 

continuada i l'acreditació de les sessions clíniques impartides pels equips 

d'Atenció Primària: 

 

- Percentatge de cursos planificats per la Unitat Docent que shan realitzat. 

- Total cursos realitzats/Total cursos planificats. 

- Objectiu 100%. 

 

Acreditar les sessions clíniques dels centres de salut per l'àrea de formació de 

la Gerència Territorial Institut Català de la Salut Terres de l'Ebre: 

 

- Numero sessions acreditades/Total sessions 

- Objectiu 20% 
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7.2.4 Àrea de Recerca 

 

Un dels pilars fonamentals el constitueixen les activitats de recerca. 

Aquesta UD pretén impulsar les activitats de recerca i constituir un recurs 

dajuda per a tots aquells professionals sanitaris implicats en treballs o projectes 

de recerca en Atenció Primària. 

 

Li corresponen les funcions següents: 

 

- Dirigir, organitzar i avaluar la formació dels metges residents de lespecialitat 

de Medicina FyC en matèria de recerca. 

- Desenvolupar i impartir els programes de lespecialitat en matèria de recerca. 

- Col·laborar en les activitats de formació continuada, així com en els estudis 

clínics i epidemiològics dels Centres dAtenció Primària. 

- Impartir seminaris, tallers i cursos i Metodologia de Recerca. 

 

Els objectius seran: 

Fomentar la participació dels residents en cursos, congressos, seminaris o 

reunions científiques relacionats amb l'especialitat: 

 

- Nombre de comunicacions (originals/revisions/capítols llibre/casos 

clínics/cartes) presentades pel resident durant tota la residència a: congressos; 

jornades; simposi. 

- Número de comunicacions durant la residència. 

- Objectiu 2 

- Nombre de comunicacions (originals) presentades pel resident durant tota la 

residència a congressos; jornades; simposi. 

- Número de comunicacions (originals) durant la residència. 

- Objectiu 1 

 

Promoure la participació de residents en projectes de recerca: 

 

- Percentatge de residents que durant els 4 anys de residència fan una 

publicació nacional (Catalunya/Espanya). 

- Número de R4 que acaben la residència amb una publicació/Total R4. 

- Objectiu 25% 

- Percentatge de MIR que participen en un projecte de recerca durant els 4 

anys de residència. 

- Número de R4 que acaben la residència que han participat en un projecte de 

recerca/Total R4. 

- Objectiu 100% 

- Número de R2 que acaben la residència que han participat en un projecte de 

recerca/Total R2. 

- Objectiu 100% 



 

25 
 

 

Participar en activitats formatives en investigació: 

 

- Impartir cursos/seminaris de metodologia per a la investigació per a EIR. 

- SÍ/NO 

- Objectiu SI 

- Impartir cursos/seminaris de metodologia per a la investigació per a MIR. 

- SÍ/NO 

- Objectiu SI 

 

7.2.5 Organització de la UD MFyC 

 

Lorganització de la UD és un element decisiu en el plantejament de futur que 

sorgeix des daquest propi pla de qualitat de la gestió. 

Hi ha diversos dispositius que garanteixen la capacitat organitzativa de la 

Unitat: 

 

- Acords de gestió amb la Gerència dels diferents departaments. 

- Memòria de la UD aprovada pels òrgans de participació corresponent i la 

Gerència. 

- El mateix Pla de Qualitat de la Gestió Docent. 

- Els diferents òrgans de participació de la mateixa UD: 

-Comissió de Docència 

-Comissió d'Acreditació 

-Comissió d'avaluació 

-Altres comissions externes a la UD 

 

Els objectius seran: 

 

Realització efectiva dels diferents acords establerts amb avaluadors locals 

externs: 

 

- Existència de Memòria anual de la gestió i activitats de la UD aprovada per 

Comissió de Docència. 

- SÍ/NO 

- Objectiu: SI 

 

– Existència de Pla de Gestió de Qualitat Docent aprovat per la Comissió de 

Docència. 

- SÍ/NO 

- Objectiu SI 
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Existència i efectivitat de les diferents comissions pròpies de la UD: 

 

- Nombre de reunions de la CD 

- Mínim de reunions anuals 

- Objectiu 4 

- Nombre d'assistents a la Comissió de Docència (CD) 

- Nombre de professionals que assisteixen al 80% de les reunions 

- Objectiu 100% 

- Nombre de professionals que assisteixen al 80% de les reunions 

- Objectiu 100% 

 

7.2.6. Desenvolupament del programa docent 

 

El Programa de les Especialitats de Medicina Familiar i Comunitària és el 

desenvolupament dels canvis establerts a través dels anys en la formació dels 

especialistes. 

 

Els objectius del programa docent seran: 

 

Establir jornada de benvinguda i entrega de la guia del resident: 

 

- Existència de la jornada de benvinguda: 

- SÍ/NO 

- Objectiu: SI 

- Edició de la Guia del Resident MIR 

- SÍ/NO 

- Objectiu: SI 

- Nombre de residents que assisteixen a la jornada de benvinguda. 

- Número R1 a la jornada de benvinguda/total R1 

- Objectiu 100% 

 

Existència dels manuals de Supervisió com a referents de la qualitat de la 

tutorització dels residents: 

 

-Existència del manual de supervisió MIR urgències. 

- SÍ/NO 

- Objectiu: SI 

-Existència del manual de supervisió MIR Atenció Primària 

- SÍ/NO 

- Objectiu: SI 
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Guia Itinerari Formatiu existent i consensuat establint-ne individualització per a 

tots els residents: 

 

- Existència i disponibilitat a la web del GIFT MIR i 

- SÍ/NO 

- Objectiu: SI 

- Existència del programa de seminaris, avaluació i contraavaluació dels 

mateixos de MIR 

- SÍ/NO 

- Objectiu: SI 

- MIR amb itinerari formatiu 

- Número MIR R1 amb itinerari formatiu/total MIR R1 

- Objectiu: 100% 

 

7.2.7 Pla anual davaluació global 

L'article 20.3 de la Llei 44/2003, del 21 de novembre, d'ordenació de les 

professions sanitàries, assenyala que les activitats dels residents seran objecte 

de les avaluacions anuals i una avaluació final del període formatiu. 

La finalitat del procés d'avaluació és, principalment, detectar problemes en 

l'aprenentatge i l'adquisició de competències del resident i poder introduir-hi 

millores. En cas que es detecten problemes que poguessin afectar seriosament 

la formació d'aquest, es discutiran a la Comissió de Docència. 

La normativa d'avaluació ve regulada per: 

• REIAL DECRET 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i 

classifiquen les especialitats en Ciències de la Salut i es desenvolupen 

determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada. 

• Resolució de 21 de març de 2018, de la Direcció General d'Ordenació 

Professional, per la qual s'aproven les directrius bàsiques que han de contenir 

els documents acreditatius de les avaluacions dels especialistes en formació. 

Els sistemes davaluació han de ser bidireccionals, del formador cap al resident 

i viceversa. Així mateix, és important l'avaluació del propi procés formatiu i 

poder reflexionar sobre si les eines utilitzades són les adequades a cada 

moment. En cas que el problema sigui del resident, seran els tutors 

corresponents els que hauran d'analitzar la situació i proposar solucions. 
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Els sistemes davaluació són: 

1. Avaluació sumatòria 

a) Avaluació de la rotació R1 a R4: 

-El responsable de la rotació avalua el resident (Informe d'avaluació de rotació, 

ANNEX 1). Savaluarà el grau de compliment dels objectius de la rotació, el 

nivell de coneixements, habilitats i actituds, i el grau en què shan aconseguit els 

objectius daprenentatge marcats en el programa de lespecialitat. (Informe 

d'avaluació de rotació, pàg. 28, del Ministeri, BOE núm. 95 del dijous 19 d'abril 

de 2018. Sec. III. Pàg. 40611-40612) 

L'avaluació es realitzarà en finalitzar la rotació usant el full corresponent que 

conté els objectius de la rotació i les qualificacions d'1 a 10, on el 70% de la 

qualificació correspon als coneixements i les habilitats, i el 30% a les actituds. 

b) Avaluació anual: 

La qualificació Global Anual del Resident inclourà la ponderació dels informes 

de rotacions, activitats complementàries i la qualificació del tutor, basada en les 

conclusions de l'avaluació formativa del període anual. 

("Informe d'Avaluació anual del tutor" del Ministeri (Annex 1 del Ministeri, BOE 

núm 95 del dijous 19 d'abril de 2018.Sec III.Pàg 40613-40614). 

c) Avaluació final de la residència pel comitè d'avaluació: 

La comissió davaluació de la UD decideix lavaluació final de cada resident, 

basant-se en les avaluacions anuals. ( "avaluació final del període de 

residència pel comitè d'Avaluació" (Annex 1 del Ministeri, BOE núm. 95 del 

dijous 19 d'abril de 2018.Sec III. Pàg. 40.621 a 40.622). Pàg. 32,33.). 

 

2. Avaluació formativa 

Permet objectivar la progressió del resident respecte dels objectius formatius. 

L'objectiu és detectar dèficits per introduir millores. 

Els elements que s'utilitzen són: 

Pla d'avaluació: 

 

Aquest seria l'element final i és de màxima importància, ja que al final del 

procés de formació el resident vol obtenir una avaluació final que permeti 

disposar del títol d'especialista. L'avaluació dels residents MIR es produeix de 

manera continuada al llarg del procés formatiu. 
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Els residents realitzen rotatoris, seminaris, tallers, cursos i altres activitats que 

són avaluades de manera particular per poder obtenir les avaluacions finals 

anuals. 

 

- Avaluació dels rotatoris efectuats pels residents. 

- Nombre residents avaluats màxim 1mes després de la rotació/nombre total de 

residents. 

- Objectiu 80% 

- Entrevistes tutor resident. Informe trimestral 

- Número tutors amb 4 entrevistes anuals amb el seu resident/nombre de tutors 

amb resident. 

- Objectiu 80% 

- Llibres del resident lliurats de forma anual/portfolio personalitzat 

- Nombre de residents que lliuren el llibre del resident o portfolio/nombre total 

de residents. 

- Objectiu 100% 

-Valoració dels residents 

- Nombre d'enquestes de satisfacció dels residents contestades/ nombre de 

residents total. 

- Objectiu 80% 

 

7.2.8 Protocol de supervisió 

La Comissió Nacional de l'Especialitat de Medicina Familiar i Comunitària va 

elaborar el programa formatiu d'aquesta especialitat per garantir que el metge 

especialista en Medicina Familiar i Comunitària respongui 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 o metgessa de família. Els 

continguts formatius es distribueixen en àrees docents que coincideixen amb 

les àrees competencials. 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, siguin coneixedors en tot 

moment de la importància de cadascuna de les activitats programades a el 

procés formatiu i el grau de responsabilitat que ha d'adquirir el resident 

respecte a cadascuna. 

La capacitat per realitzar determinades activitats assistencials per part dels 

residents té relació amb el seu nivell de coneixements i amb la seva 

experiència, en bona mesura determinada per l'any de residència en què es 

trobin. A més, la naturalesa i la dificultat de l'activitat a realitzar és un 

determinant important. 
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Aquests factors condicionen la responsabilitat progressiva que poden adquirir i, 

per tant, el grau de supervisió que necessiten. 

S'estableixen 3 nivells diferents de responsabilitat i necessitat de supervisió: 

Nivell 1. Responsabilitat màxima / Supervisió a demanda . Les habilitats 

adquirides permeten al resident dur a terme actuacions de manera independent 

sense necessitat de tutorització directa. Per tant, el resident executa i després 

informa l'adjunt responsable. Demana supervisió si ho considera necessari. 

Nivell 2. Responsabilitat mitjana / Supervisió directa. El resident té prou 

coneixement, però no assoleix prou experiència per realitzar una determinada 

activitat assistencial de manera independent. Aquestes activitats s'han de fer 

sota supervisió directa de l'adjunt responsable. 

Nivell 3. Responsabilitat mínima / Supervisió de Presència Física. El 

resident només té un coneixement teòric de determinades actuacions però cap 

experiència. El resident observa i assisteix lactuació del adjunt responsable que 

és qui realitza el procediment. 

Així mateix, es consideren 2 períodes formatius diferenciats, el primer any de 

residència i els restants, delimitant-se nivells de responsabilitat també 

diferenciats per a cadascun. Tot i que s'estableixen nivells de responsabilitat 

únics per a cada tipus d'activitat en cada període formatiu, tant en atenció 

primària com a l'àrea d'urgències, és evident que els coneixements i les 

habilitats del resident progressen amb el pas del temps. 

Els objectius en aquest camp són: 

Dissenyar el protocol de supervisió MIR a Atenció Primària: 

- Disposar del protocol de supervisió dels MIR 

- SÍ/NO 

- Objectiu: SI 

 

Dissenyar el protocol de supervisió MIR a urgències hospitalàries: 

- Disposar del Protocol de supervisió dels MIR 

- SÍ/NO 

- Objectiu: SI 

 

Dissenyar protocol de supervisió en àrea hospitalària MIR: 

- Disposar del Protocol de supervisió dels MIR 

- SÍ/NO 

- Objectiu: SI 

 

Veure document específic de supervisió 
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8. IDENTIFICADORS QUALITATIUS PLA DE QUALITAT 

 

 

1. Existència del pla de gestió de la qualitat docent     SI 

 

2. Existència de lavaluació anual del pla de gestió     SI 

 

3. Existència Pla de necessitats anuals de la Unitat Docent   SI 

 

4. Revisió del pla de Gestió de la qualitat docent de forma bianual  SI 

 

5. Seguiment anual dels indicadors       SI 

 

6. Seguiment dels indicadors per la Comissió Docent    SI 

 

7. Informe anual de necessitats i objectius de millora de la UD   SI 
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9. IDENTIFICACIÓ DELS PROCESSOS 

 

És important tenir en compte aquest apartat del procés de qualitat, on separem 

els processos pel seu origen i se'n treballa l'anàlisi individualment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Processos estratègics: són aplicables a la Unitat Docent però depenen 

d'entitats externes: Programa Nacional de l'especialitat de Medicina 

Familiar i Comunitària, auditories de qualitat. 

b) Processos clau o operatius: són les activitats essencials per al servei. 

c) Processos de suport. Donen suport als processos fonamentals que 

realitza un servei. 

 

De cada procés, cal una explicació, de manera que quedi clar, quins passos 

s'han de fer per fer-ho. 

 

1 FORMACIÓ DE RESIDENTS MIR 

2 GUIA O ITINERARI FORMATIU TIPUS 

3 FORMACIÓ CONTINUADA DE PROFESSIONALS 

4 UNITAT D'INVESTIGACIÓ 

5 ORGANITZACIÓ DE LA UD 

6 DIRECCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DOCENT 

7 PLA D'AVALUACIÓ GLOBAL 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

clave u 

operativos 

Procesos 

estratégicos 

Procesos de 

apoyo o 

soporte 

Procesos 
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9.1 Formació específica dels residents MIR 

 

Formació MIR: 

 

 Responsable: Cap d´Estudis 

 Activitat: Implementar Programa de Formació de Metges interns residents a 

MFyC: 

 Coordinació del pla anual de cursos i tallers: 

MIR 1 

MIR 2 

MIR 3 

MIR 4 

 Programació sessions/seminaris 

 Cronograma 

 Planificació i docència de les activitats docents 

 Control, coordinació, seguiment i avaluació de les activitats 

formatives 

 Elaboració de proposta de millora per la cap d'estudis 

 

9.2 Guia o itinerari formatiu tipus GIFT 

 

Guia Itinerari Formatiu Tipus. GIFT MIR 

 

 Responsable: Cap destudis 

 Activitats: 

 Seguiment GIFT del MIR: MIR1, MIR2, MIR3, MIR4. 

 

9.3 Formació continuada dels professionals 

 

Formació Continuada 

 Responsable: Coordinador de formació 

 Activitats: 

 Detecció de necessitats formatives (DNF). A partir d'una enquesta als 

treballadors, de les necessitats detectades per l'equip directiu i de la 

revisió del pla anual de formació 

 Elaboració del pla de formació anual 

 Recepció gestió i informatització de sol·licituds formatives dels 

treballadors. 

 Coordinació i desenvolupament de les activitats formatives 

planificades al pla de formació anual 

 Elaboració del procediment davaluació de cada activitat formativa 

 Elaboració de la memòria de cada activitat formativa realitzada 

 Elaboració de propostes de millora: informe 
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Docència Postgrau 

 

 Responsable: Coordinador de docència 

 Activitats: 

 Planificació, coordinació, i gestió de les pràctiques formatives a 

realitzar als Centres sanitaris Docents. 

 Impartir cursos i seminaris 

 Coordinació amb els responsables de docència dels centres sanitaris 

docents. 

 Avaluació de les pràctiques 

 Elaboració de propostes de millora: informe al cap destudis 

 

9.4 Àrea de recerca 

 

 Responsable: Coordinador de Docència / Tècnic de Salut 

 Activitats: 

 Suport als professionals que sol·liciten recursos en matèria de recerca, 

tant dels centres d'atenció primària com dels hospitals: 

o Recerques bibliogràfiques 

o Disseny d'estudis 

o Cursos/seminaris de formació en investigació 

o Suport metodològic (base de dades, anàlisi estadística, 

comunicació de resultats…) 

 Direcció de les línies de recerca vigents als centres de Salut docents 

d'AP. 

 Suport i formació als residents per a la publicació/presentació dels seus 

treballs de recerca 

 

9.5 Organització de la UD 

 

 Responsable: Cap d´Estudis 

 Activitats: 

 

 Comissió de Docència: Proposa la capacitat docent de la Unitat, 

determina els Centres de Salut i Hospitals que es puguin acreditar 

davant del Ministeri a través del Departament de Salut . Aprova la 

memòria de la Unitat Docent; Avalua projectes de recerca. 

 

 Comissió d'Avaluació: La formen la Cap d'Estudis, el Tècnic de Salut i 

els tutors de centres de salut docents. La comissió avalua les sol·licituds 

dacreditació i reacreditació de centres i de tutors. 
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9.6 Direcció i desenvolupament del programa docent 

 

Desenvolupament del programa MIR 

 

 Responsable: cap destudis i coordinadors docents. 

 Activitats: 

 Control i seguiment avaluatiu de cada resident MIR: 

o Autoavaluació 

o Avaluació sumatòria: continuada, anual i final del període de 

residència. 

 

9.7 Pla anual davaluació global 

 

Té com a objectius prioritaris fer una valoració permanent de tot el procés 

d'aprenentatge del Resident, reflectint tots els aspectes importants per valorar-

ne la formació i poder emetre valoracions definitives. 

 

Un dels aspectes fonamentals d'aquest pla és l'autovaloració per part del 

resident i de la correcció i l'adequació de la formació en funció de les 

deficiències detectades. Per tant, la maduresa i el compromís progressiu del 

Resident és fonamental perquè tot aquest procés pugui ser un èxit. 

 

Així mateix, ens interessa que el resident també valori la formació que rep el 

seu tutor i les diverses rotacions hospitalàries i extrahospitalàries que realitza. 

La implicació del tutor és fonamental en aquest procés. Els mecanismes 

dacreditació i reacreditació de tutors intenten avaluar aquestes característiques 

dels tutors. 

 

L'últim punt fonamental se centra en la valoració de la UD a les avaluacions i en 

la valoració final sumatòria del resident, així com la seva capacitat de detectar 

oportunitats de millora. 

 

La filosofia global d'aquest pla és que cal una valoració contínua de tot el 

procés i una reorganització contínua en funció de les oportunitats detectades. 

 

La finalitat última és aconseguir la millor formació per als Residents a la Unitat 

Docent Multiprofessional d'Atenció familiar i Comunitària Tortosa-Terres de 

l'Ebre i ser el més objectius possibles en les avaluacions. 
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Pla d'avaluació Global: Avaluació MIR 

 

 Responsables: Cap d'Estudis/Tècnic de salut/Tutor 

 Activitats: 

 Control i seguiment avaluatiu de cada resident: 

 

a) Autoavaluació i informes de rotació: Autoavaluació del Resident 

de les competències adquirides a cada rotació. Entrevista amb el 

vostre tutor per orientar-vos en el procés d'aprenentatge i us 

dirigiu cap a les activitats prioritàries per a la formació integral del 

futur mèdic de família. 

Després de cada rotació el MIR realitza un informe reflexiu, 

acompanyat pel seu tutor, on valora els coneixements i les 

competències adquirides, les fortaleses i les debilitats que encara 

li queden per aprendre, fins i tot la forma que considera més 

apropiada per superar aquests dèficits 

 

b) Entrevistes trimestrals Tutor i Resident. En el procés 

daprenentatge. 

El MIR aporta el Llibre del Resident, el cronograma individual i la 

Guia de competències. 

 

c) Self-audit: Cada MIR aporta al portafoli els resultats de, 

almenys, un self-audit mensual durant el període de residència 

per Atenció Primària, valorant els processos i resultats 

aconseguits en qualsevol pacient escollit de forma aleatòria i 

veure si es ajusten als recomanats per les guies de pràctica 

clínica (GPC). 

 

d) Elaboració d'informe de resultats que es trasllada a la Comissió 

de Docència. 

 

e) Participació a l'Avaluació anual i final qualificativa/sumatòria: 

Els Comitès d'Avaluació es reuneixen anualment per emetre les 

seves qualificacions definitives sobre cadascun dels MIR, tenint 

en compte les fitxes d'avaluació de cada rotació i tots els 

instruments comentats prèviament a la avaluació formativa. 

 

f) Valoració de la implicació del MIR en Jornades, Congressos, 

Publicacions, treballs de recerca en grups consolidats, projectes 

de recerca finançats públicament o privada, etc. 
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Pla d'avaluació Global: Gestió de suggeriments 

 

 Responsable: Cap d´Estudis 

 Activitats: 

 

 Recull els suggeriments enviats des del correu electrònic. 

 Seguiment de l'estat de suggeriments: solucionat, pendent, no 

escau). 

 Anàlisi estadística dels suggeriments (temes, centres, 

departaments). 

 Detecció d'àrees de millora. 

 Valoreu l'agilitat en la resposta. 

 Temps transcorregut des que es rep el suggeriment fins que es 

contesta. 

 

Pla d'avaluació Global: enquestes de satisfacció i contra avaluacions de 

cursos/seminaris i de rotatoris 

 

 Responsable: Cap d´Estudis 

 Activitats: 

 

 Gestió i entrega dels instruments de Contraavaluació de cada 

rotació i anuals mitjançant enquestes de satisfacció. 

 Gestió de les contraavaluacions de la formació teòrica de Cursos, 

Seminaris i Tallers realitzats pels residents MIR, al final de cada 

curs lectiu. 

 Seguiment anual de cada promoció de Residents per a la 

realització de la contraavaluació respecte al procés docent del seu 

Centre de Salut, del seu Tutor, de la Unitat Docent, Hospital i 

Unitats de Suport i Unitats Extrahospitalàries, que possibilita 

definir la tendència al temps, de la qualitat percebuda, de la 

docència (i com a criteri per a la reacreditació de les estructures i 

els tutors). 

 Manteniment i actualització de la pàgina web, penjant tots els 

instruments de contraavaluació per facilitar el seu accés a tots els 

residents al seu propi centre de treball, només finalitzar cada 

rotació. 

 Recepció directa o mitjançant correu electrònic, de les 

contravalucions mensuals i anuals. 

 Recollida de dades i anàlisi estadística. 

 Elaboració de l'informe de resultats a la cap d'estudis. 
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10. DOCUMENTACIÓ DEL PLA GENERAL 

 

Pel que fa a l'organització general de la Unitat: 

 

-Guia d'acolliment per a residents de Medicina Familiar i Comunitària. 

-Composició de la CD. 

-Constància documental de la capacitat i oferta docent anual. 

-Calendari anual de reunions de la CD, avaluacions i entrega de plans 

formatius, memòries. 

-Normativa i requisits per a les rotacions externes. 

-Formulari de sol·licitud d'acreditació com a tutor. 

-Formulari de registre de sessions. 

-Cronograma de sessions clíniques. 

-Pla formatiu anual. 

-Aplicatiu de sol·licitud de permisos, llicències oficials i vacances. 

-Models dassistència a activitats formatives o docents i la normativa per a 

lassistència a aquestes activitats. 

-Constància documental de la memòria docent anual i d'emplenament del llibre 

del resident. 

-Model per a la realització de la Memòria Docent de la Unitat. 

-Model enquesta satisfacció dels residents. 

-Model davaluació i satisfacció del resident de les seves rotacions. 

-Model per realitzar les avaluacions de les rotacions dels residents. 

-Document d'instruccions per fer l'avaluació de les rotacions dels residents. 

-Constància documental de lavaluació formativa dels residents. 

-Memòria anual de la UD. 

-Composició de les Comissió d'Avaluació i Acta del Comitè d'Avaluació, segons 

el que indica el RD 183/2008 a l' article 19: Comitès davaluació. Composició. 

-Documentació relacionada amb la pròpia gestió del PGCD. 

 


