
 

 
 
II  JORNADA DE TUTORS DE LES UDM D’ATENCIO FAMILIAR I 
COMUNITÀRIA DE CATALUNYA 
 
Lloc. Academia de Ciències Mèdiques.  
Data: 20 de Marc.  

Horari:  

� 9:00 - 9:15 : Benvinguda. Registre participants. 

� 9:15 - 9:30 : Inauguració Jornada 

o Dr. Carles Constante i Beítia. Director General de Planificació i 

Recerca en Salut.  

o  Dra. Dolors Forés García. Presidenta CAMFiC. 

� 9:30 - 10:15: Taula Inicial:  

o Sra. Alicia Avila López. Coordinadora General en l’àmbit de les 

professions sanitàries. DGPRS.  

o Dra. Dolors Forés García. Presidenta CAMFiC.  

o Dr. Josep Antoni Gonzalez Ares. Coordinador General del Programa 

de Formació en Medicina Familiar i Comunitària 

� Actualització de les UUDD.  

� Creació del grup de tutors de la CAMFIC  

� Formació d’infermeria. 

� 10:15 – 11:00: Ponència principal    

� Tema: “Avaluar al resident: sap o no sap fer, aquesta es 

la qüestió?” A càrrec de Dr. Eduard Peñascal. 

� 11:00 – 11:30. Descans 

� 11:30 – 13:30. Tallers 

� Com avaluem als nostres residents: fem un comitè 
d’avaluació : dificultats, variabilitats...  

 

� 13:40 – 14:30. Posada en comú de les conclusions dels tallers. 

 

Per tal d'aconseguir que puguem disposar de la màxima oferta de places per a tutors hem desplaçat 
al lloc de realització de la jornada tècnica de tutors a la seu de l'ACMCB. Això comporta com 
inconvenient el fet que no hi ha una disponibilitat tan gran de mitjans de transport públic per accedir 
a aquest lloc, en comparació a l'any passat que van ser a la seu de l'ICS. També es veu minvada 
l'oferta de bars i restaurants per poder prendre un cafè o un esmorzar. Esperem que sapigueu 
entendre aquests inconvenients que creiem es veuen compensats pel fet que podem oferir 250 
places davant de les 185 de l'any anterior. 
 
Al revers d’aquesta pàgina trobareu un planell i l’a dreça per tal de poder accedir.  
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