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Reunió Consell Científic de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut 

 
Data i lloc: dia 21 de gener de 2020, a les 10:00 hores en la seu de la Fundació InterAc Salut 
(C/ Major de Can Caralleu, 1-7 de Barcelona) 
 
Assistents: 
Dr. Salvador Navarro –F. InterAc Salut-, Dr. Alexandre Perera –UPC-, Dr. Joan San –UdG-, Dr. Ramon 
Pujol –UVic-UCC-, Dr. Xavier Corbella –UIC-, Sra. Sara Esqué –UdA-, Dr. Jordi Riera –URL-, Dra. 
Natalia Ojeda –Universidad de Deusto- UD-, Dr. Joaquim Gea –UPF-, Sra. Mercè Balcells –F. InterAc Salut. 
  
Excusen assistència: Dra. Anna Casanovas –UdL-, Dr. Antoni Castro –URV-, Dr. Vicent 
Fonollosa- UAB-. 
________________________________________________________________________ 
 
Resum dels acords  
 
1ª Part 
 
1. Benvinguda  

El Dr. Navarro dóna la benvinguda als assistents i fa especial esment a la incorporació del Dr.  
Alexandre Perera, en substitució de la Dra. Daniela Tost, i dels representants de les universitats 
de recent incorporació: Dr. Jordi Riera -en representació de la URL-, Dra. Natalia Ojeda –en 
representació de la Universidad de Deusto (UD)- i Dr. Joaquim Gea –representant de la UPF.  
S’excusa l’assistència de la Dra. Anna Casanovas, del Dr. Antoni Castro i del Dr. Vicent Fonollosa 
que ha delegat en el Dr. Navarro, per la seva condició de Coordinador del Grau de Medicina, la 
representació de la UAB.  

 
2. Presentació dels programes per part dels Coordinadors docents dels nous cursos que 

concreten la proposta formativa del curs 2020-2021. Torn de preguntes i comentaris després 
de cada presentació.  
 
2.1. Curs gestió clínica avançada. Dr. Pere Vallribera  
2.2. Intervenciones y experiencias innovadoras que humanizan en salud. Dra. M. Teresa 

Gutiérrez 
2.3. Organizaciones sanitarias positivas y centradas en las personas. Dra. M. Teresa 

Gutiérrez 
2.4. Toma de decisiones compartidas en salud. Dra. M. Teresa Gutiérrez 
2.5. Curs teoricopràctic de maneig de la via aèria difícil. Dra. Rosa Villalonga  
2.6. Competències en Cirurgia general i de l'aparell digestiu. Dra. Neus García  
2.7. Curs d’actualització en Endoscòpia mèdico-quirúrgica: patologia colorectal. Dra. Liseth 

Rivero 
2.8. Curso de actualización en Medicina Intensiva y Crítica, Nivel I, -CAMIC-. Dra. Carolina 

Lorencio  
2.9. Curs de psicosomàtica i Psiquiatria d’enllaç: la salut mental en el pacient mèdico-

quirúrgic. Dra. Gemma Parramón 
2.10. Curs de formació teòrica en l’especialitat de Diagnòstic per la Imatge, Nivell 1I. Dra. 

Núria Rosón 
2.11. Curs avaluació del risc químic en l’àmbit laboral. Sra. Rosa M. Orriols  
2.12. Curs d'actualització en Teràpia Familiar. Dra. Anna Vilaregut 
2.13. EXPERT3D. Comprehensive transversal programme in medical imatge postprocessing: 

3D printing and artificial intelligence. Dr. Josep Munuera 
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El Dr. Navarro informa que s’ha sol·licitat la renovació, pel curs acadèmic 2020-2021, dels següents 
cursos:  
- Curs d’actualització en el diagnòstic, tractament antibiòtic i prevenció de les infeccions 

respiratòries comunitàries. 
- Curs d'actualització en Cirurgia Major Ambulatòria 
- Curs d’actualització en Bioètica: diàlegs sobre Bioètica  
- Metodologia de la recerca clínica en Medicina i Cirurgia 
- Curs de formació teòrica en l'especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 
- Curs d'actualització en tècniques d'imatge en el diagnòstic i tractament del dolor del raquis 
- Curs teòric-pràctic d'actualització en Farmacoteràpia 
- Des de la idea al projecte: curs teòric-pràctic bàsic de recerca sobre envelliment 
- Curs d'actualització en Hipertensió Arterial 
- Curs d’Immunologia avançada 
- Curs de cefalees 
- Curs de formació teòrica en l’especialitat d’Obstetrícia i Ginecologia Nivell 1 
- Curs de formació teòrica en l’especialitat d’Obstetrícia i Ginecologia Nivell 2 
- Curs de formació teòrica en l’especialitat d’Obstetrícia i Ginecologia Nivell 3 
- Curs d’actualització unificat en Pneumologia Nivell 1 
- Curs d’actualització unificat en Pneumologia Nivell 2 
- Curs d’actualització unificat en Pneumologia Nivell 3 
- Curs d’actualització unificat en Pneumologia Nivell 4 
- Curs teòric-pràctic de funció pulmonar 
- Curs d’especialització en escales clíniques de mesura en Psiquiatria 
- Curs de formació teòrica en salut mental: Psiquiatria, Psicologia i Infermeria 
- Curs de formació teòrica en l’especialitat de Diagnòstic per la Imatge, Nivell 1 
- Ecointervencionisme en Reumatologia. Curs teòric-pràctic sobre models humans 
- Curs d'especialització en anatomia i dissecció de l'extremitat inferior 
- Curs de postgrau en anatomia quirúrgica aplicada a la cirurgia reconstructiva de la extremitat 

superior i inferior 
 

Igualment informa que és previst realitzar una nova edició del Diploma de Posgrado en Implantología 
Oral, Cirugía y Prótesis –títol propi de la UdG- i del Màster en Cirurgia Mínimament Invasiva en 
Ginecologia –títol propi de la UdL-.  
 
2ª Part 
 
1. Informe del tancament del curs acadèmic 2018-2019 

 
Es revisa l’Informe de tancament del curs 2018-2019 que inclou la comparativa amb els resultats 
de la prova pilot 2016-2017 i del curs acadèmic 2017-2018, així com les dades, a 16 de gener 
de 2020, de les activitats del curs acadèmic 2019-2020 encara obert.  
Es valora el curs 2018-2019 com a un curs de consolidació de resultats i es comenta el 
manteniment d’un percentatge d’alumnes aptes inferior al 65% respecte  dels inscrits.   
Es destaca el creixement exponencial de les activitats, de les entitats implicades i del nombre 
d’alumnes en el curs 2019-2020 (veure punt 2).   
 
En relació a les enquestes de satisfacció s’informa que, d’acord amb el comentat en la reunió 
de 23 de gener de 2019, amb l’objectiu de facilitar i afavorir la seva resposta, es van aplicar 
canvis formals en els models d’enquestes i es va establir un termini màxim d’enviament (una 
setmana des de la finalització dels cursos). Es valora positivament que, al final del curs acadèmic, 
es va enviar un correu electrònic a tots els inscrits i professors agraint la seva participació en 
respondre les enquestes.  
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La Sra. Balcells informa que es treballarà en el programa d’edició de certificats per vincular la 
seva emissió a la realització de les enquestes.  
 
Respecte als resultats de la valoració global dels cursos, tant per part dels alumnes com dels 
professors, es destaca el manteniment dels bons resultats.  
 
El Dr. Navarro informa que com a resultat de la valoració dels comentaris, tant dels docents 
com dels alumnes, de tres dels cursos, es van mantenir reunions amb els seus Directors i/o 
Coordinadors per valorar els fets, els motius i aplicar possibles accions de millora de cara a les 
noves edicions. S’informa als presents que, en el tres casos, es va enviar a professors i alumnes 
una carta de resposta amb el resultat d’aquest anàlisi. (S’adjunta Annex 1 amb les cartes de 
resposta).  
 

2. Informe de seguiment del programa formatiu del curs 2019-2020 
 
Es presenta l’estat de la qüestió dels cursos del programa formatiu 2019-2020.  
S’informa que dels 33 cursos aprovats –no es comptabilitza el màster aprovat al 2018-, s’han 
anul·lat 4, 3 per no arribar al nombre mínim d’alumnes i el Curs d’Emprenedoria, Innovació i 
Salut per la necessitat de completar el cicle dels projectes presentats en les edicions anteriors 
del curs.  
 
A 16 de gener, amb el termini d’inscripció de set cursos obert i dos pendents d’obrir-se, el 
nombre d’alumnes és de 1.005.  
 
A nivell institucional, Mercè Balcells informa que s’han mantingut reunions amb les àrees de 
gestió acadèmica de postgrau de la UPC, la UAB, la UdA, la URL i la UPF per establir els 
convenis de col·laboració pel reconeixement de cursos. A data de la redacció del present 
document només resta pendent d’establir el conveni amb la UPF.  
Igualment es comenta que s’han mantingut reunions per a la incorporació de la UOC i la UIB i 
és previst, durant el 2020, reprendre les converses amb la UB.  
 
El Dr. Joan San valora molt positivament la incorporació d’universitats de fora del territori 
català.  
 
El Dr. Riera agraeix, en nom de la URL, la invitació a participar en la F. InterAc Salut i destaca 
que un dels principals valors d’aquesta participació és poder incorporar-se a un fòrum 
interinstitucional. Invita a no perdre l’enfoc interdisciplinari de l’entitat que ha permès la 
incorporació de la seva universitat tot i no tenir grau de Medicina.  
 
En la mateixa línia la Dra. Ojeda agraeix la rebuda i la incorporació de la Universidad de Deusto, 
que pel curs 2020-2021 amplia la seva oferta en Ciències de la Salut amb el grau de Medicina i 
el de Fisioteràpia.  

   
3. Proposta del programa formatiu 2020-2021 

 
Es comenta la qualitat dels cursos presentats i el Dr. Corbella destaca el rigor amb el qual 
s’està desenvolupant el projecte.  
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En relació als cursos que recullen tota la formació teòrica d’algunes especialitats, el Dr. Xavier 
Corbella comenta que, tot i la necessitat d’aquests programes pel seu caràcter 
homogeneïtzador, podria ser que no totes responguin a la filosofia de la formació que promou 
la F. InterAc Salut: una formació complementària i especialitzada. El Dr. Pujol considera que no 
hauria de ser una formació substitutiva de la que s’ha d’impartir en les unitats docents, sinó 
paral·lela i complementària. En aquest sentit, el Dr. Gea justifica la seva inclusió quan s’enfoca  
a aconseguir una titulació europea. En la mateixa línia, el Dr. Navarro informa que, 
històricament, aquests programes es van iniciar des de diferents Societats de l’Acadèmia amb 
l’objectiu de preparar els exàmens europeus. Conclou que s’insistirà a les Societats en que 
presentin programes d’actualització i de formació competencial en diferents disciplines.  
 
En relació als cursos: Intervenciones y experiencias innovadoras que humanizan en salud, 
Organizaciones sanitarias positivas y centradas en las personas i Toma de decisiones 
compartidas en salud, es comenta la falta de concreció dels continguts de cada un dels cursos 
i la dificultat per entendre els cursos individualment. El Dr. Pujol suggereix la incorporació de 
professorat d’àrees tecnològiques, amb diferents perspectives, no només de l’àmbit de la 
Psicologia i la Bioètica. En general es considera que els cursos, i el màster, s’han d’enfocar com 
a formació complementària a la formació competencial en aquest àmbit rebuda en els estudis 
de grau. El Dr. Navarro informarà a la Direcció del curs del debat plantejat en aquest sentit.  

 
El Dr. Perera felicita la inclusió d’un curs que s’acosta a les disciplines que abasta la UPC. Posa 
de manifest la dificultat d’acostament a la clínica per part de la tecnologia. En aquest sentit 
planteja la possibilitat de suggerir a les Societats, com ara la de Radiologia i Diagnòstic per la 
Imatge, la incorporació de físics o matemàtics com a docents. 
 

4. Aprovació, si s’escau, per part dels membres permanents del Consell Científic, de 
les propostes presentades i reconeixement específic per part de les universitats 
dels cursos aprovats 
 
Es demana a les universitats de nova incorporació que informin per correu electrònic del 
reconeixement dels cursos que han sol·licitat la seva renovació.  
 
El Dr. Navarro confirma al Dr. Gea que els crèdits dels cursos formatius que es validin des de 
la UPF no seran vàlids pels postgraus acadèmics (títols propis, Màsters, PhD), sinó únicament 
com a mèrits de les carreres professionals dels metges i altres graduats de l'àrea de la salut 
que els cursin apropiadament.  
 
El Dr. Riera aclareix que el no reconeixement de la URL d’algun curs no és per qüestions de 
qualitat acadèmica sinó que respon als següents criteris: no avalar formació de la qual la 
universitat no té experts, no avalar cursos amb contingut proper a la formació de grau, no 
avalar propostes que poden entrar en conflicte amb l’oferta de la URL.  
 
Una vegada rebuda la resposta de la UdL i la URV –absents a la reunió- i del reconeixement 
de cursos amb edicions prèvies per part de la URL, UD i UPF, en el moment de la redacció del 
document d’acords, la proposta formativa 2020-2021 és la següent:  
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RENOVACIONS CURSOS ESPECIALITZACIÓ  
 

 

Títol Curs/Programa Universitats que reconeixen el curs 

PRINCIPIS QUIRURGICS FONAMENTALS I INSTRUMENTACIÓ 
QUIRÚRGICA  

UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UIC, UdA, 
UD, UPF 

CURS D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I SALUT  UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UIC, UD, 
UPF 

CURS D’ACTUALITZACIÓ EN EL DIAGNÒSTIC, TRACTAMENT 
ANTIBIÒTIC I PREVENCIÓ DE LES INFECCIONS RESPIRATÒRIES 
COMUNITÀRIES  

UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UIC, URL, 
UD, UPF 

CURS D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA MAJOR AMBULATÒRIA UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UIC, UD, 
UPF 

PROGRAMA DOCENT TEÒRIC-PRÀCTIC PER A LA PRÀCTICA DE 
L’ANESTÈSIA REGIONAL ECOGUIADA PER A ANESTESIÒLEGS  

UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UIC, UD, 
UPF 

CURS D’ACTUALITZACIÓ EN BIOÈTICA: DIÀLEGS SOBRE BIOÈTICA 
2019-2020 UdG, UdL, URV, UAB, URL, UD 

METODOLOGIA DE LA RECERCA CLINICA EN MEDICINA I 
CIRURGIA 

UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UIC, UD, 
UPF 

CURS DE FORMACIO TEÒRICA EN L'ESPECIALITAT DE  CIRURGIA 
ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA  

UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UIC, URL, 
UD, UPF 

CURS D'ACTUALITZACIÓ EN TÈCNIQUES D'IMATGE EN EL 
DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DEL DOLOR DEL RAQUIS 

UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UIC, URL, 
UD, UPF 

CURS TEÒRIC-PRÀCTIC D'ACTUALITZACIÓ EN FARMACOTERÀPIA  UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UIC, URL, 
UD, UPF 

DES DE LA IDEA AL PROJECTE: CURS BÀSIC TEÒRIC-PRÀCTIC DE 
RECERCA SOBRE ENVELLIMENT  

UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UIC, URL, 
UD, UPF 

CURS D'ACTUALITZACIÓ EN HIPERTENSIÓ ARTERIAL  UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UIC, UD, 
UPF 

CURS D’IMMUNOLOGIA AVANÇADA  UdG, UdL, URV, UAB, UIC, URL, UD, UPF 

CURS DE CEFALEES  UdG, UdL, URV, UAB, UIC, UD, UPF 

CURS DE FORMACIÓ TEÒRICA EN OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA 
NIVELL 1  UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UD, UPF 

CURS DE FORMACIÓ TEÒRICA EN OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA 
NIVELL 2  UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB,, UD, UPF 

CURS DE FORMACIÓ TEÒRICA EN L'ESPECIALITAT D'OBSTETRÍCIA I 
GINECOLOGIA NIVELL 3  UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UD, UPF 

CURS D’ACTUALITZACIÓ UNIFICAT EN PNEUMOLOGIA NIVELL 1 UdG, UdL, URV, UAB, UIC, URL, UD, UPF 

CURS D’ACTUALITZACIÓ UNIFICAT EN PNEUMOLOGIA NIVELL  2 UdG, UdL, URV, UAB, UIC, URL, UD, UPF 

CURS D’ACTUALITZACIÓ UNIFICAT EN PNEUMOLOGIA NIVELL  3 UdG, UdL, URV, UAB, UIC, URL, UD, UPF 

CURS D’ACTUALITZACIÓ UNIFICAT EN PNEUMOLOGIA NIVELL  4 UdG, UdL, URV, UAB, UIC, URL, UD, UPF 

CURS TEÒRIC-PRÀCTIC DE FUNCIÓ PULMONAR 2019-2020 UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UIC, URL, 
UD, UPF 

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN ESCALES CLÍNIQUES DE MESURA EN 
PSIQUIATRIA  UdG, UdL, URV, UAB, UIC, URL, UD, UPF 

CURS DE FORMACIÓ TEÒRICA EN SALUT MENTAL: PSIQUIATRIA, 
PSICOLOGIA I INFERMERIA  

UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UIC, UdA, 
URL, UD, UPF 

CURS DE FORMACIÓ TEÒRICA EN l'ESPECIALITAT DE DIAGNÒSTIC 
PER LA IMATGE, N I 

UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UIC, UD, 
UPF 

ECOINTERVENCIONISME EN REUMATOLOGIA. CURS 
TEÒRICOPRÀCTIC SOBRE MODELS HUMANS  

UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UIC, URL, 
UD, UPF 

CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN ANATOMIA I DISECCIÓ DE 
L'EXTREMITAT INFERIOR  UdG 
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CURS DE POSTGRAU EN ANATOMIA QUIRÚRGICA APLICADA A LA 
CIRURGIA RECONSTRUCTIVA DE LA EXTREMITAT SUPERIOR I 
INFERIOR  

UdG 

CURSOS AMB TÍTOL UNIVERSITARI PROPI  

DIPLOMA DE POSTGRADO EN IMPLANTOLOGÍA ORAL, CIRUGÍA Y 
PRÓTESIS 

UdG 

MÀSTER EN CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVA EN GINECOLOGIA  
 

UdL 

  

NOUS CURSOS   

Títol Curs/Programa Universitats que reconeixen el curs 

INTERVENCIONES Y EXPERIENCIAS INNOVADORAS QUE 
HUMANIZAN EN SALUD 

UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UIC, UdA,  
UD, UPF 

ORGANIZACIONES SANITARIAS POSITIVAS Y CENTRADAS EN LAS 
PERSONAS 

UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UIC, UdA,  
UD, UPF 

TOMA DE DECISIONES COMPARTIDAS EN SALUD UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UIC, UdA,  
UD, UPF 

CURS TEORICOPRÀCTIC DE MANEIG DE LA VIA AÈRIA DIFÍCIL UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UIC, UD, 
UPF 

COMPETÈNCIES EN CIRURGIA GENERAL I DE L'APARELL DIGESTIU UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UIC, UD, 
UPF 

CURS D’ACTUALITZACIÓ EN ENDOSCÒPIA MÈDICO-QUIRÚRGICA: 
PATOLOGIA COLORECTAL  

UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UIC, UD, 
UPF 

CURS GESTIÓ CLÍNICA AVANÇADA UdG, UdL, URV, UAB 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA INTENSIVA Y CRÍTICA,  
NIVEL I, -CAMIC- 

UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UIC, UD, 
UPF 

CURS DE PSICOSOMÀTICA I PSIQUIATRIA D’ENLLAÇ: LA SALUT 
MENTAL EN EL PACIENT MÈDICO-QUIRÚRGIC  

UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UIC, UD, 
UPF 

CURS DE FORMACIÓ TEÒRICA EN L’ESPECIALITAT DE DIAGNÒSTIC 
PER LA IMATGE,  NIVELL 1I 

UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UIC, UD, 
UFP 

CURS AVALUACIÓ DEL RISC QUÍMIC EN L’ÀMBIT LABORAL UdG, UdL, URV, UAB, UIC, UdA, URL, UD, 
UPF 

CURS D'ACTUALITZACIÓ EN TERÀPIA FAMILIAR UdL, URV, UAB, UdA, URL, UPF 

EXPERT3D. COMPREHENSIVE TRANSVERSAL PROGRAMME 
inMEDICAL IMAGE POSTPROCESSING: 3D PRINTING AND 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

UPC, UdG, UdL, URV, UVic-UCC, UAB, UIC, 
UD, UPF 

  
 

5. Proposta data propera reunió del Consell –gener 2021- 
 

Es proposa i aprova convocar la següent reunió ordinària del Consell Científic el dia 19 de gener 
de 2021 a les 10:00 hores, a la seu de la Fundació InterAc Salut. 

 
 
Sense més temes a tractar, el Dr. Salvador Navarro agraeix als presents la seva col·laboració i 
l’assistència a la reunió.  
 
 
Barcelona, 7 de febrer de 2020 
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Annex 1 
 
1. Resposta als comentaris continguts en les enquestes de valoració del Curs d’Actualització en 

Medicina Intensiva i Crítica 1, 218-2019.  
 

Benvolgudes i Benvolguts,  
  
Ens adrecem a vosaltres per facilitar-vos les conclusions de la valoració i l’anàlisi dels resultats de les enquestes de 
satisfacció adreçades tant als alumnes com als docents del Curs d’Actualització en Medicina Intensiva i Crítica 1, 218-
2019.  
Tot i la satisfacció amb els resultats de la valoració global del curs tant per part del professorat (88,89% Excel·lent/Bo 
amb un rati de resposta del 14,28%) com dels alumnes (90,90% Excel·lent/Bo amb un rati de resposta del 13,25%), 
hem cregut necessari donar resposta als comentaris respecte al desenvolupament i contingut del curs que ambdós 
col·lectius ens heu fet arribar i que coincideixen en molts aspectes. Donat l’anonimat de les enquestes, us adrecem 
aquest correu a la totalitat dels participants en el curs –docents i alumnes-.     
  
En primer lloc informar-vos de que, en col·laboració amb la SEMICYUC, hem dissenyat un nou programa formatiu -
que s’iniciarà al curs acadèmic 2020-2021- que és una evolució dels cursos d’Actualització en Medicina Intensiva i 
Crítica 1 i 2 desenvolupats fins l’actualitat i que incorpora la majoria del nous continguts que ens proposeu. 
  
Amb l’experiència de la gestió de les edicions desenvolupades exclusivament per la SOCMIC i els comentaris rebuts 
en les enquestes, les dues Societats hem optat per professionalitzar la coordinació docent del curs, el que creiem 
resoldrà les incidències relatives al compliment dels terminis –es fixarà un calendari per l’activació de continguts i 
qüestionaris- i els errors de caire formal (traduccions incorrectes, format qüestionaris, etc.), tot millorant la interlocució 
entre la Coordinació general del curs, els coordinadors de mòduls i els professors.  
  
En relació al temari, com us hem comentat anteriorment, el programa del nou curs incorpora alguns dels continguts 
proposats per vosaltres en les enquestes, com ara una part de Farmacologia per cada un dels temes. Igualment, com 
ja és habitual, s’han revisat i actualitzat els continguts i la bibliografia de referència.  
  
Agraïm els vostres comentaris i valorem les vostres aportacions com una contribució a la millora qualitativa de la 
formació que la SOCMIC proporciona als seus membres.   
  
Ben cordialment,  
Joan Ramon Masclans 
President  

 
 
2. Resposta als comentaris continguts en les enquestes de valoració del Curs de Formació Teòrica 

en Obstetrícia i Ginecologia Nivell 2, 2018-2019. 
 
Benvolgudes i Benvolguts,  
  
Ens adrecem a vosaltres per facilitar-vos les conclusions de la valoració i l’anàlisi dels resultats de les enquestes de 
satisfacció adreçades tant als alumnes com als docents del Curs de Formació Teòrica en Obstetrícia i Ginecologia Nivell 
2, 2018-2019.  
  
Tot i la satisfacció amb els resultats de la valoració global del curs, tant per part del professorat com dels alumnes 
malgrat haver assolit uns ratis de resposta de només el 14,28% i el 9,09%, respectivament, hem cregut necessari 
donar resposta als comentaris sobre al desenvolupament i contingut del curs que ambdós col·lectius ens vàreu fer 
arribar i que coincideixen en molts aspectes. Donat l’anonimat de les enquestes, us adrecem aquest correu a la totalitat 
dels participants en el curs –docents i alumnes-.     
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En primer lloc voldríem recordar-vos que el curs va néixer amb la voluntat d’assegurar la formació teòrica bàsica –no 
transversal- dels metges en formació en l’especialitat de Ginecologia i Obstetrícia i que, per aquest motiu, el seu temari 
ha de respectar el programa formatiu de l’especialitat elaborat per la Comisión Nacional de la Especialidad i ratificat 
pel Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (òrgan assessor dels ministeris implicats en la formació 
sanitària especialitzada) -Ordre SAS/1350/2009 de 6 de maig publicada al BOE núm. 129 de 28 de maig de 2009).  
 
Respecte a la metodologia de la formació, som conscients de la dificultat de l’aplicació dels sistema “d’aula invertida” 
semi-presencial o Flipped Learning, per la incorporació de recursos educatius actius de suport com els que ofereixen 
les TIC -en el cas dels professors- i per l’increment del compromís i implicació dels alumnes en convertir-se en centre 
del seu propi aprenentatge.  
Tot i això, considerem que la correcta aplicació d’aquesta metodologia proporciona un aprenentatge més efectiu 
(coneixements, competències i habilitats) i un major rendiment acadèmic. Per aquest motiu, us volem informar que, 
de cara a noves edicions, estem preparant una “Formació de Formadors”, adreçada als tutors de residents dels 
hospitals implicats en el projecte i als professors del curs, amb l’objectiu d’homogeneïtzar la metodologia emprada en 
totes les sessions.  
 
Des de la SCOG i la Direcció del curs, volem agrair-vos la vostra col·laboració responent l’enquesta i, especialment, els 
vostres comentaris que valorem com una contribució a la millora qualitativa de la formació que la Societat proporciona 
als seus membres.   
  
Ben cordialment,  
Oriol Porta  
Director  
Curs de Formació Teòrica en Obstetrícia i Ginecologia Nivell 1 i 2 

 
3. Resposta als comentaris continguts en les enquestes de valoració del Curs de Funció Pulmonar 

2018-2019. 
 
Benvolgudes i Benvolguts, 
 
Ens adrecem a vosaltres per facilitar-vos les conclusions de la valoració i l'anàlisi dels resultats de les enquestes de 
satisfacció adreçades tant als alumnes com als docents del Curs Teòric-pràctic de Funció Pulmonar, 2018-2019. 
 
Tot i la satisfacció amb els resultats de la valoració global del curs, tant per part del professorat (100% Excel·lent/Bo 
amb un rati de resposta del 13,33%) com dels alumnes (84,62% Excel·lent/Bo amb un rati de resposta del 48,14%), 
hem cregut necessari donar resposta als comentaris respecte al desenvolupament i contingut del curs que ambdós 
col·lectius ens vàreu fer arribar i que coincideixen en molts aspectes. Donat l'anonimat de les enquestes, us adrecem 
aquest correu a la totalitat dels participants en el curs -docents i alumnes-. 
 
En el que fa referència a la durada del curs, des de la Direcció es considera que el temps establert pel seu 
desenvolupament és l'idoni per a l'assoliment, per part dels alumnes, dels coneixements, les competències i les habilitats 
pràctiques esperades.  Gràcies a la valoració dels comentaris relatius a l'activació de continguts a l'Aula Virtual, la 
Direcció del curs ha fixat, per l'edició que s'inicia en breu, un calendari i els mecanismes de control necessaris perquè 
els alumnes puguin disposar del material docent amb una antelació no inferior a 15 dies naturals a la data de les 
sessions. Esperem que aquesta acció faciliti als alumnes la preparació de les sessions i el seguiment del curs en el 
període establert. 
 
A nivell logístic, vàrem traslladar a la F. Acadèmia els comentaris relatius a la climatització de la sala i certs problemes 
detectats en l'accés a les enquestes adreçades als professors. A data d'avui, ambdues incidències han estat resoltes. 
 
Per últim, volem agrair-vos la vostra col·laboració responent l'enquesta i, especialment, els vostres comentaris que 
valorem com una contribució a la millora qualitativa de la formació que la SOCAP proporciona als seus membres. 
 
Ben cordialment, 
Xavier Muñoz i Felip Burgos 
Directors 
Curs Teòric-pràctic de Funció Pulmonar -SOCAP- 


