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1. COMISSIÓ DE DOCÈNCIA 

 

FUNCIONS 

- Informar sobre les sol·licituds d’acreditació que presenti l’entitat titular del centre on 

s’ubiqui la unitat docent, i emetre el certificat corresponent a l’acta de la comissió de 

docència on s’aprovi la sol·licitud. 

- Aprovar, a proposta dels tutors corresponents, la guia formativa de cadascuna de les 

especialitats que es formin en el seu àmbit. Aquesta guia ha de garantir el compliment 

dels objectius i continguts del programa oficial de l'especialitat i s'ha d’adaptar a les 

característiques específiques de la CSPT.  

- Garantir que cada un dels residents que es formin a la CSPT disposin del pla individual 

de formació corresponent, i verificar-ne l’adequació a la guia formativa en col·laboració 

amb els tutors de l’especialitat de què es tracti.  

- Facilitar la coordinació adequada docent entre nivells assistencials i procurar que als 

dispositius del centre la unitat docent concorrin les condicions necessàries per impartir 

una formació adequada als residents, així com per dur a terme l’avaluació formativa de 

les seves activitats. 

- Elaborar i aprovar els protocols per graduar la supervisió de les activitats que duguin a 

terme els residents. Aquests protocols han de fer especial esment de les àrees 

d’urgències o de qualsevol altra que es consideri d’interès. 

- Elaborar i aprovar les normes d’avaluació dels residents, d’acord amb les disposicions 

del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i es classifiquen les 

especialitats en ciències de la salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema 

de formació sanitària especialitzada, així com vetllar per la seva aplicació i la del Reial 

decret 639/2014, de 25 de juliol, pel qual es regula la troncalitat, la reespecialització 

troncal i les àrees de capacitació específica, s’estableixen les normes aplicables a les 

proves anuals d’accés a places de formació i altres aspectes del sistema de formació 

sanitària especialitzada en ciències de la salut, i es creen i es modifiquen determinats 

títols d’especialista. 

- Escollir anualment els vocals que han de formar part dels comitès d’avaluació de 

cadascuna de les especialitats acreditades, així com convocar els comitès esmentats i 

constituir-los. 

- Organitzar les activitats formatives dels residents, especialment les que afecten temes 

transversals o comuns a diverses especialitats; i proposar les rotacions externes dels 
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residents, prèviament valorades, a la direcció general competent en matèria de 

planificació i recerca en salut, per a la seva autorització. 

- Aprovar i fomentar la participació dels/de les residents en cursos, congressos, seminaris 

o reunions científiques, relacionats amb el programa. 

- Elaborar i aprovar el pla de gestió de qualitat docent, d’acord amb els criteris generals 

que estableixi la direcció general competent en matèria de planificació i recerca en salut, 

i supervisar-ne el compliment. A aquests efectes, les persones responsables de les 

unitats assistencials i els òrgans de direcció i gestió corresponents han de facilitar ala 

comissió de docència tota la informació que sigui necessària. 

- Facilitar la formació continuada dels tutors en metodologies docents i altres aspectes 

relacionats amb els programes formatius. 

- Participar en l’acreditació de tutors de manera continuada en els termes que estableixi la 

direcció general competent en matèria de planificació i recerca en salut, i proposar el 

nomenament dels tutors que correspongui a l’òrgan directiu del centre o de la unitat 

docent. 

- Vetllar per l’estructura i el funcionament correctes de les pròpies unitats docents, per tal 

que concorrin les condicions necessàries per impartir una formació adequada als 

residents, avaluant les seves activitats formatives i revisant les avaluacions anuals. 

- Proposar a la gerència o a l’òrgan equivalent de direcció del centre o la unitat docent que 

adopti les mesures necessàries per tal que es doti a la comissió i als tutors dels mitjans 

personals i materials necessaris per a la realització adequada de les seves funcions. 

- Aprovar la participació de dispositius propis en unitats docents externes. 

- Informar la gerència o l’òrgan equivalent de direcció del centre o unitat docent, almenys 

anualment, sobre la capacitat docent del centre o la unitat docent, i realitzar la proposta 

d’oferta de places de formació sanitària especialitzada. 

- Elaborar i aprovar una memòria anual de les activitats de formació sanitària 

especialitzada realitzades en el centre o la unitat docent. 

- Procurar que hi hagi una coordinació adequada entre la formació universitària de grau i 

postgrau i la formació especialitzada en ciències de la salut en els dispositius de caràcter 

universitari que s’integrin en el centre o la unitat docent. A aquest efecte, els centres 

docents universitaris han de dotar-se de les figures organitzatives que els programes o 

les especialitats de les diferents àrees de coneixement requereixin. 

- Remetre les avaluacions finals i anuals, així com els resultats de les revisions i els 

períodes de recuperació que corresponguin, a través del seu president o presidenta al 

Registre Nacional d’Especialistes en Formació; i notificar les excedències i altres 
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situacions que repercuteixin en la durada del període formatiu al mateix Registre 

Nacional d’Especialistes en Formació. 

- Comunicar per escrit als residents el lloc on s’ubicarà el tauler o taulers oficials d’anuncis 

de la comissió, en què han de publicar els avisos i les resolucions. No obstant això, la 

comissió de docència pot emprar altres mitjans addicionals, inclosos els telemàtics, per 

facilitar la divulgació dels avisos i les resolucions. 

- Vetllar per la utilització correcta de la capacitat docent del centre i de cada una de les 

unitats docents, analitzant periòdicament aquesta capacitat i coordinant l’ocupació de les 

diverses unitats per estudiants i professionals presents amb finalitats d’aprenentatge de 

qualsevol dels nivells formatius. 

- Informar sobre les sol·licituds d’autorització d’estades formatives i especificar-hi si 

interfereixen o no en la capacitat docent del centre, per a la seva tramitació a la direcció 

general competent en matèria de planificació i recerca en salut. 

- Comunicar les sol·licituds de canvi excepcional d’especialitat dels residents i també de 

reconeixement de períodes formatius, per a la seva tramitació a la direcció general 

competent en matèria de planificació i recerca en salut, la qual ha d’emetre l’informe 

corresponent i les ha de traslladar al ministeri competent en matèria sanitària. 

- Proposar la realització d’auditories docents a la direcció general competent en matèria 

de planificació i recerca en salut. 

- Analitzar els resultats de les auditories docents realitzades al centre i a les unitats 

docents, així com establir les accions de millora que resultin oportunes. 

- Participar activament en els procediments d’avaluació i millora propis del pla de qualitat 

docent del centre. 

- Col·laborar i participar activament en totes les tasques que li assigni la direcció general 

competent en matèria de planificació i recerca en salut o les que li atribueixin les 

disposicions reguladores de la formació sanitària especialitzada. 

MEMBRES 

Dr. Eugenio Berlanga. President 

Dr. Arnau Casanovas. Vocal tutor. Fins al juny. 

Dra. Ma. Carme Figaró. Vocal tutor 

Dra. Eva Castañer. Vocal tutor 

Dr. Jordi Vallès. Vocal tutor 

Dra. Maria Teresa Sellarès. Vocal tutor 

Dr. Emili Gené. Vocal MFiC 

Dra. Paula Saludes. Vocal resident. Fins al maig 
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Dra. Tamara Díaz. Vocal resident. Des de juny. 

Dra. Lousiana Rivera. Vocal resident. 

Dra. Judith Jurado. Vocal resident. 

Dr. Juan Tajan Vocal resident. Fins al maig 

Dra. Paula Ribera. Vocal resident. Des de juny. 

Dr. Ferran Fillat. Vocal resident. Fins al maig 

Dr. Yeray Maldonado. Vocal resident. Des de juliol. 

Dr. Pere Torner. Vocal en representació de la CCAA 

Sra. Noemí Obregon. Vocal Presidenta de la Subcomissió d’Infermeria. 

Sra. Raquel Montes. Vocal representant del Departament de Personal. Fins al maig. 

Dra. Susana Herranz Martínez. Vocal representant de la Direcció Assistencial. Des de 

maig.  

Sra. Araceli Vera. Secretaria.  

 

1.1. REUNIONS 

Al llarg de l’any 2016 s’ha realitzat una reunió cada dos mesos en les dates següents: 

• 19 de gener  

• 15 de març  

• 17 de maig 

• 19 de juliol 

• 20 de setembre 

• 15 de novembre 

 

1.2. ASSISTÈNCIA 

La assistència dels membres de la Comissió a les reunions ha estat del 62%. 

 

2. RESIDENTS 

 

Especialistes en formació a 31 de desembre de 2016:  

• 180 metges, farmacèutics, psicòlegs i infermeres 

• 33 metges d’especialitats no hospitalàries (MFiC) 
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2.1. ROTACIONS EXTERNES 

Rotacions d’especialistes en formació de la CSPT realitzades a altres centres  (84).  
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2.2. ROTACIONS A LA CSPT DE RESIDENTS D’ALTRES CENTRES (39) 

 
 

2.3. AVALUACIONS DE RESIDENTS 

Aquest any s’han avaluat 183 residents dels quals dos van obtenir avaluacions negatives 

durant el període formatiu 2015-2016.  Per aquestes avaluacions i per tal que el residents 

pugessin assolir els objectius docents dels anys respectius de formació els comitès 

d’avaluació respectius van establir dues pròrrogues de contracte per impossibilitat de 

prestació de serveis: 1) una pròrroga de vuit mesos; 2) una pròrroga de sis mesos.  
 

3. ESTADES FORMATIVES 

Professionals titulats autoritzats pel Departament de Salut i del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, i estudiants d’altres centres que realitzen a la CSPT estades  

per ampliació de coneixements en àrees específiques (74). 
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4. UNITATS DOCENTS 

 

4.1. SOL·LICITUDS D’ACREDITACIÓ 

Queda pendent d’acreditació: 

- UDM Geriatria. 

 

5. AVALUACIÓ DE LES UNITATS DOCENTS 

 

INFORME DE RESULTATS DE LES ENQUESTES DE SATISFACCI Ó DE FORMACIÓ 

SANITÀRIA ESPECIALITZADA 

ANY 2016 

 

Les enquestes de satisfacció de formació sanitària especialitzada (FSE) de la CSPT es 

realitzen mitjançant dos qüestionaris, al full B es valora el servei globalment i al full A 

cadascuna de les rotacions que han realitzat els especialistes en formació. Als dos 

qüestionaris cada pregunta es puntua de 1 a 10. Els qüestionaris són anònims. Aquest any 

han complimentat l’enquesta el 92,8% (89,56% en 2015) dels residents (167/180). Com anys 

anteriors es necessari puntualitzar que malgrat que els qüestionaris no són una eina 

d’avaluació que permeti quantificar amb molta precisió totes les activitats docents, poden 

servir per fer un seguiment de l’activitat de les unitats, per establir comparacions interanuals 

i per valorar globalment l’activitat de FSE a la CSPT. Per complimentar l’avaluació de les 

unitats, a més dels resultats obtinguts a les enquestes, es van fer reunions amb els 

especialistes en formació de cada unitat docent on els residents van proposar mecanismes 

que han considerat que poden millorar el seu procés formatiu. 

El 81,8% (88,96% en 2015) dels residents que han contestat l’enquesta tornaria a escollir 

plaça a la CSPT. La valoració global de la CSPT, considerant la mitja de les respostes de 

tots els qüestionaris A (rotacions) i B (unitat docent), ha estat de 7,86  (Gràfic 1) una mica 

inferior  la de 2015 (8,01) i a la del 2014 (8,08). La mitja de la valoració del full B on 

s’avaluen aspectes generals de la unitat docent (assistencials, sessions, seminaris, recerca, 

docència, tutors, ètica, etc.) és de 7,74 (7,81 en 2015) i la mitja del full A on es valores les 

rotacions individualitzades és de 7,99 (8,18 en 2015). El resultats promitjos de les 

valoracions del full B, agrupats per ítems, han estat de 7,29 (7,14 en 2015) per les sessions 

que es realitzen; de 6,28 (6,21 en 2015) per la formació en investigació (ítem 10); la 

valoració dels tutors ha estat de 8,19 (8,35 en 2015); la supervisió de les activitats dels 
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residents pels facultatius responsables obté també una bona valoració de 8,02 (8,13 en 

2015). 

S’ han valorat 28 Unitats Docents amb un rang de 6,42 – 9,34. El resultat obtingut per cada 

unitat es detalla al gràfic 2.  

El resultats de les enquestes de les rotacions fetes als serveis que no estan acreditats per la 

FSE han estat: Servei d’Urgències 6,87 (7,49 en 2015); Serveis Mèdics Albada 8,83 (8,19 en 

2015) i Servei de Malalties Infeccioses 7,73 (7,84 en 2015). 

Respecte a la formació en recerca, l’avaluació d’aquest any ha estat de 6,28 (6,21 en 2015 i 

6,33 en 2014) i caldrà continuar millorant l’oferta d’activitats d’investigació i cursos de 

metodologia de recerca per residents. 

A les reunions amb els especialistes en formació es van plantejar problemes genèrics com  

la sobrecàrrega assistencial, en moments concrets deficiències de supervisió dels R1 i en 

alguns casos un cert grau de desmotivació per la docència. 

Per totes les especialitats cal recordar que el R.D. 183/2008 recull que la supervisió de 

residents de primer any serà de presència física i es durà a terme pels professionals que 

prestin serveis en els diferents dispositius del centre o unitat pels quals el personal en 

formació estigui rotant o prestant serveis d'atenció continuada. Caldrà incidir en la supervisió 

dels R1, sobre tot al principi de la residència, per adequar-nos a al normativa vigent. 

Els  problemes que es van posar de manifest i que afecten a unitats concretes es tractaran 

amb els responsables de les unitats docents per establir les mesures correctores adients a 

cada cas. 

 

GRÀFIC 1. Gràfic d’evolució CSPT 
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GRÀFIC 2. Unitat docent 
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6. TUTORS 

6.1. PLANTILLA DE TUTORS 
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6.2. REUNIONS AMB ELS TUTORS 

Durant l’any 2016 es van realitzar dos reunions: 

� 17 d’octubre 

� 20 de desembre 

 

6.3. FORMACIÓ  DE TUTORS 

Cursos        Tutors participants 

- L’avaluació en el procés de formació     25 tutors 

- Incidents crítics en la tutorització de residents   22 tutors 

- Qualitat i seguretat dels pacients a la Corporació   24 tutors 

 

7. CONVOCATÒRIA DE PLACES DE FSE R1/2016. PLACES AD JUDICADES 
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8. NÚMERO DE RESIDENTS PER ANY DE RESIDÈNCIA I ESPECIALITAT  

(31-12-2016)  
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9. PROGRAMA DE FORMACIÓ COMÚ 

 R1 

1. Corporació Sanitària Parc Taulí : Estructura i organització 

Direcció i coordinació: E. Berlanga 

Dates: 27 de maig de 2016 

Durada: 4 hores (09:00-13:15 h.) 

2. Prevenció de riscos laborals, manual d’autoprotecció 

Direcció i coordinació: P. Peña 

Dates: 2 de juny de 2016 

Durada: 5 hores (08:00-13:00 h.) 

3. Sistema informàtic, història clínica i recepta electrònica 

Direcció i coordinació: M. Gil i Lluïsa Morera 

Dates: 30 de maig de 2016 (1 grup); 1 de juny de 2016 (2 grup); 6 de juny de 2016 (3 

grup) 

Durada: 2 hores (15:00-17:00 h pel grup 1; 10:00-12:00 h pels grups 2 i 3) 

4. Atenció inicial al pacient a urgències: una visió integradora 

Direcció i coordinació:  M. Mariñosa 

Dates: 3 de juny de 2016 

 Durada: 8 hores  (08:15-15:00 h.) 

Aquest curs no l’han de fer els residents d’Anàlisis Clínics, Patologia, Farmàcia, 

Psicologia i LLIR’s. 

5. Curs ressuscitació cardiopulmonar  bàsica  

Direcció i coordinació: MJ. Burgueño, R. Jam 

Dates: 31 de maig de 2016 (1 grup); 1 de juny de 2016 (2 grup) 

Durada: 6 hores (08:00—14:00 h per a tots els grups) 

6. Curs de comunicació i salut I  

Direcció i coordinació : C. Nogueras 

Dates : 31 de maig de 2016 (grup 1); 1 de juny de 2016 (2 grup)  

Durada : 8 hores  (08:00-17:00 h per tots els grups) 

7. Curs de seguretat del pacient  

Direcció i coordinació : I. Fernández 

Dates : 30 de maig de 2016 

Durada : 4 hores  (08:00-13:00 h) 
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8. Programes troncals i d’especialitat (no troncals) 

  Medicina 

Direcció i coordinació: M. Mariñosa  

Dates: 6 de juny de 2016 

Durada: 8 hores (08:15-15:00 h) 

  Cirurgia 

Direcció i coordinació: S. Navarro  

Dates: 6 de juny de 2016  

Durada: 8 hores (08:00-17:00 h) 

 Pediatria 

Direcció i coordinació: P. Rivera 

Dates: 7 de juny de 2016 

Durada: 8 hores (08:15-17:00 h) 

  Salut Mental 

Direcció i coordinació: Diego J. Palao  

Dates: 7 de juny de 2016 

Durada: 8 hores (08:15-17:00 h) 

  Ginecologia i Obstetrícia 

Direcció i coordinació: Y. Canet  

Dates: 9 de juny de 2016  

Durada: 8 hores (08:00-17:00 h) 

 R2 

1. Curs Comunicació i Salut II  

Direcció i coordinació: C. Nogueras 

Dates: 29 i 30 de novembre de 2016 

Durada: 8 hores  

 R3 

1. Curs de Cerca i Gestió d’Informació Científica 

Direcció i coordinació: Mar Cabezas  

Dates: 30 i 31 de març de 2016 

Durada: 5 hores  
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10. SEGUIMENT DELS PROCESSOS. INDICADORS 
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11. OBJECTIUS 2016. TANCAMENT 

 


