Reunió Consell Científic de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut
Data i lloc: dia 8 de juny de 2017, a les 10:00 hores en la seu de la Fundació InterAc Salut (C/
Major de Can Caralleu, 1-7 de Barcelona)
Assistents:
Dr. Josep Reig –F. InterAc Salut, Dra. Daniela Tost -UPC, Dr. Joan San –UdG, Dra. Rosa Mª Soler
-UdL, Dr. Manel Armengol –UAB, Dr. Joan Bosch –UIC, Sra. Mercè Balcells –F. InterAc Salut.
Excusen assistència: Dra. Montserrat Giralt–URV, Dr. Ramon Pujol -UVic.
_________________________________________________________________________
Resum dels acords
1ª Part
1.

Benvinguda
El Dr. Reig dóna la benvinguda, presenta als assistents i recorda la sistemàtica de la reunió i els
objectius que, d’acord amb els Estatuts, té el Consell Científic.
El Dr. Reig proposa que el lliurament dels documents d’Acords de les reunions del Consell
s’inclogui com a primer punt de l’Ordre del Dia de les futures reunions. La proposta és acceptada
pels membres del Consell.
El Dr. San demana que es rectifiqui el document d’acords de la reunió del 25 de gener de 2017
i que consti que ell va excusar l’assistència per estar pendent la gestió amb l'UdG del
reconeixement universitari corresponent dels cursos acceptats i cap altra persona el va
substituir.
Els membres del Consell accepten que es faciliti a la URV i a la UVic, sense representació en la
reunió, la possibilitat de reconèixer els cursos que s’aprovin de la proposta formativa.

2.

Presentació dels programes per part del Coordinadors docents dels cursos que
concreten la proposta formativa del curs 2017-2018 seguint l’ordre establert a l’Ordre del Dia
de la reunió:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

Curs de cefalees de la Societat Catalana de Neurologia. Dra. Neus Fabregat
Curs d’actualització en el diagnòstic, tractament antibiòtic i prevenció de les
infeccions respiratòries comunitàries. Dr. Jordi Almirall
Curs d’actualització unificat en pneumologia nivell 1 a 4, 2017-2018. Dr. Xavier
Muñoz
Màster de capacitació en cirurgia mínimament invasiva en ginecologia. Dr. Pere
Brescó
Curs de formació teòrica en obstetrícia i ginecologia nivell 1. Dra. Elena Carreras
Curs d’actualització en endoscòpia mèdico-quirúrgica: patologia esofago-gàstrica. Dr.
Javier Osorio
Curs de postgrau en implantologia oral, cirurgia i pròtesis. Dr. Eduard Ferrés
Curs de psicosomàtica i psiquiatria d’enllaç: la salut mental en el pacient mèdicoquirúrgic. Dr. Jordi Blanch
Curso de especialización en anatomía y disección de la extremidad inferior –UdG.
Dr. Francisco Reina
Curso de posgrado en anatomía quirúrgica aplicada a la cirugía reconstructiva de la
extremidad superior–UdG. Dr. Francisco Reina
Curs d’emprenedoria, innovació i salut. -Fundació Salut del Consorci Sanitari del
Maresme Dr. Jordi Valls
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El Dr. Reig informa que s’ha sollicitat la renovació dels següents cursos:
 Curs d’immunologia avançada 2017-2018
 Curs d’especialització en escales clíniques de mesura en psiquiatria
 Tècniques intervencionistes en dolor crònic. Curs teoricopràctic d’exploració ecoguiada
sobre models
 Curs d’actualització en bioètica: diàlegs sobre bioètica
2ª Part
1.

Aprovació, si s’escau, de les propostes presentades per part dels membres
permanents del Consell Científic
Els representants de la UdL, UdG i UAB, aproven la totalitat dels cursos presentats.
El Dr. Bosch comunica el reconeixement de la UIC a tots els cursos excepció feta del Curs de
postgrau en implantologia oral, cirurgia i pròtesis, el Curs d’actualització en bioètica: diàlegs
sobre bioètica i els cursos presentats per la UdG.
la Dra. Tost, comenta que cap d’aquests cursos és de l’àrea competencial de la UPC i que, des
de la pròpia universitat, estan valorant la possibilitat de presentar alguna proposta pel curs
següent.
El Dr. Bosch i la Dra. Soler destaquen el fet que la UdG hagi presentat cursos.
El Dr. Manel Armengol comenta la solidesa de la proposta presentada i l’alta qualificació del
professorat implicat.

2.

Proposta Barem per a l’equivalència entre hores docents i crèdits ECTS F. InterAc Salut
S’aprova el Barem per a l’equivalència entre hores docents i crèdits ECTS F. InterAc Salut definit per
la Direcció Docent i aplicat en el còmput d’hores i ECTS dels cursos presentats.

3.

Proposta model certificats de les activitats formatives F. InterAc Salut
Els presents aproven el model de certificats i comenten que el reconeixement dels certificats
per la carrera professional depèn, en tots els casos, de les entitats empleadores o tribunals.
En relació a la comunicació a les universitats de les hores realitzades pels professors a efectes
de la valoració de la transferència de coneixement, els representants de les universitats
comenten que, en tot cas, només seria computable pels professors amb contracte amb les
universitats i que, igualment, només tenen validesa -a efectes de reconeixement com a hores
docents- les impartides en màsters oficials que formen part del pla docent de cada una de les
universitats.

4.

Proposta d’enquesta de valoració dels alumnes i dels professors
Els presents aproven el model d’enquesta pels alumnes amb la correcció ortogràfica proposada
per la Dra. Tost (substitució de “número” per “nombre”).
Respecte el model de l’enquesta adreçada als professors es decideix aprovar-la modificant
l’ítem: “Numero d’anys d’exercici de l’especialitat” per ”Nombre d’anys d’exercici
professional”.

5.

Informe del programa acadèmic del curs 2016-2017 (cursos tancats)
El Dr. Reig presenta l’informe del programa acadèmic del curs 2016-2017 –“prova pilot”- i
l’estructura i contingut de l’informe de tancament del Curs d’especialització en escales clíniques
de mesura en Psiquiatria, l’únic curs tancat a data 8 de juny.
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6.

Proposta del model de Procediment EFQM de Gestió Acadèmica InterAc Salut
La Sra. Balcells informa que tal i com s’acordà a la reunió del Consell Científic de 6 de juliol de
2016, ha mantingut reunions amb tots els interlocutors designats per les universitats amb
l’objectiu de poder definir la proposta presentada pels procediments de gestió administrativa,
econòmica i d’aprovació dels cursos de la F. InterAc Salut. Informa que la proposta ha estat
enviada als interlocutors de cada una de les universitats i que la seva aprovació és un dels punts
de l’Ordre del dia de la Reunió del Patronat prevista pel 16 de juny.
Pe tal de complir amb el calendari de reunions del Consell Científic i poder disposar amb
antelació de la documentació per la valoració interna de cada universitat, s’acorda establir dues
dates límits per l’acceptació dels Formularis de sollicitud d’activitats formatives: 15 de
novembre i 1 d’abril.
En relació al cànon, s’informa que una vegada recollida la informació de les diferents
universitats, es presentarà per l’aprovació del Patronat un cànon únic i comú a tots els cursos
amb finançament en concepte d’ús de marca atès que els altres conceptes que incorpora el
cànon: tasques de gestió administrativa i utilització d’espais i de recursos audiovisuals són
aportats des de la F. InterAc Salut.
S’establirà un cànon seguint el mateix criteri que les universitats apliquen pels departaments o
les escoles adscrites. Es proposa el 10%.
Per últim es comenta que resta pendent d’establir el procediment de gestió dels cursos
presentats per les universitats.

7.

Proposta calendari de reunions
S’aprova el següent calendari de reunions:
-

24 de gener de 2018 a les 10:00 hores
6 de juny de 2018 a les 10:00 hores

Els membres del Consell demanen que la documentació, com en aquesta ocasió, es posi al seu
abast en format electrònic –Soonr-, però també s’enviï, en format físic, mitjançant correu
postal.
Sense més temes a tractar, el Dr. Josep Reig agraeix als presents la seva collaboració i l’assistència a
la reunió.

Barcelona, 26 de juny de 2017
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