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1. INTRODUCCIÓ 
 

La Direcció d’Atenció Primària (DAP) té integrada la docència com a eix estratègic del 
sistema sanitari, està incorporada als nostres equips com una orientació cap a la millora 
de la qualitat i seguretat dels pacients i a més és un element motivador i de creixement 
professional per a les persones que els composen. 

El nostre objectiu és formar professionals compromesos amb la societat, regits per 
principis ètics i deontològics, oberts a la innovació i orientats al desenvolupament 
professional continu i la recerca. 

Creiem en el creixement del propi coneixement quan aquest és compartit, per això cada 
cop més professionals dels nostres centres es van incorporant a participar d’aquesta 
competència, a l’hora que nombroses promocions, sorgides des l’any 1984, quan varem 
ser acreditats com a Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària (UD), i centenars 
d’alumnes de les Facultats de Ciències de la Salut que s’imparteixen a la Universitat de 
Lleida (UdL), han estat i són partícips del nostre esperit docent i s’han format en els 
nostres serveis assistencials  fruit del conveni establert amb la UdL, amb qui participem 
com a elements nuclears de l’aprenentatge amb les pràctiques assistencials i com a 
proveïdors de professors associats. 

Fruit d’aquest esperit és l’acreditació l’any 2013 com a Unitat Docent Multiprofessional 
d’Atenció Familiar i Comunitària que integra la formació especialitzada d’infermeria . 

Per tot això, la Comissió de Docència ha impulsat el Pla estratègic de la docència  2014-
2018, amb la finalitat de millorar algunes àrees de la formació sanitària especialitzada, i 
de la formació dels estudiants en ciències de la salut, promocionant la interacció entre 
tots els centres de salut,  acreditats o no , entre els estudiants i els metges i infermeres 
residents, entre aquests i els professionals dels equips d’atenció primària, centrats en qui 
aprèn i tenint sempre present que l’objectiu central ha de ser l’aprenentatge en un entorn 
de seguretat pels pacients. 
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2. ELABORACIÓ 
 
Aquest Pla estratègic ha estat elaborat per un grup de treball format pel cap d’estudis, pel 
secretari de la Comissió de Docència, la presidenta de la subcomissió d’infermeria, la 
tècnic de salut, una tutora i dos residents membres de la Comissió de Docència, un 
membre dels equips de direcció dels centres i amb l’assessorament de la coordinadora 
de Qualitat. 
 
Abans de la seva aprovació pel Comitè de Direcció s’ha facilitat que tots els professionals 
implicats en la docència i la formació de la UD hi poguessin fer les seves aportacions. 
 
Per a la seva elaboració s’han tingut en compte els criteris i els resultats de les auditories, 
així com les àrees de millora detectades a través d’ enquestes, avaluacions, anàlisi DAFO 
o de les evidències extretes a través de l’observació i pràctica diària.  
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3. MISSIÓ, VISSIÓ I VALORS DE LA DOCÈNCIA  
 
Missió 
 
 
Co-participar en l’aprenentatge d’especialistes en diversos camps de les Ciències de la 
Salut, amb el major grau d’assoliment de les àrees competencials establertes en els 
diferents programes docents, en qualsevol de les seves vessants (coneixements, 
habilitats, actituds i valors), tot aconseguint uns professionals amb alta capacitat 
resolutiva i alta competència de lideratge. 
 
Col·laborar en el manteniment i la millora competencial dels tutors i col·laboradors 
docents en l’àmbit d’atenció primària i en qualsevol dels serveis assistencials del nostre 
entorn, independentment de l’ entitat de gestió, incidint de forma especial en les 
competències relacionades amb la docència. 
 
Integrar en el desenvolupament professional l’esperit de millora personal integrant la 
docència, l’assistència i la recerca, com un continu en qualsevol de les etapes formatives 
i professionals (desenvolupament professional continu), com un element vehiculitzador de 
la millora continua de la qualitat i la seguretat dels pacients, participant de forma activa en 
la sostenibilitat dels sistema sanitari . 
 
Promoure  l’intercanvi de coneixements entre els nostres professionals i també amb els 
externs, per impulsar la seva creativitat, la innovació, i els valors que condueixen a un 
creixement personal i professional. 
 
 
 
Visió  
 
Volem ser líders de la docència en el nostre territori, centrant tota l’orientació dels nostres 
serveis docents cap el qui aprèn i el qui forma, en un model basat en competències, 
integrador i participatiu, amb una adequada gestió de la docència i innovador en la 
metodologia . 
 
Volem que els professionals formats en els nostres equips siguin reconeguts pel seu grau 
de professionalisme, per la seva capacitat de resolució com a portadors d’uns valors 
acords amb la naturalesa de la seva professió, del seu compromís amb les persones i les 
demandes de la societat. 
 
Volem que els nostres tutors siguin uns referents en els entorns docents i que aquesta 
àrea competencial formi  part de les carteres de serveis dels equips d’atenció primària 
(EAP) i pugi obtenir el reconeixement social que li correspon. 
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Valors 
 
Centrat en el ciutadà , coherent amb el marc del moment , innovador, transparent i 
equitatiu entre els professionals de la organització. Els nostres valors són els propis de la 
organització. 
 
Canvi Competència Compromís Confiança 

Cooperació Equitat Il·lusió Implicació 

Innovació Integritat Respecte Responsabilitat 

Seguretat Sensibilitat Servei públic Sostenibilitat 

 
 
 
Som professionals experts, compromesos i integrats amb la societat. Volem prioritzar de 
forma especial la capacitat d’aprenentatge, la d’innovació, i la del compromís amb les 
persones i amb el treball, tot en un entorn orientat a la millora continua de la qualitat i la 
seguretat dels pacients. 
 

 
 
4. ÀREES  DE LA DOCÈNCIA QUE S’OFEREIXEN A LA DAP L LEIDA  

: 
• Formació de grau 
• Formació professional 
• Formació de postgrau: 

� Formació d’estudiants de màsters i cursos de postgrau 
� Formació sanitària especialitzada (FSE) 

• Formació d’estades formatives 
• Formació tutelada 

 
 

4.1 FORMACIÓ DE GRAU 
 

Formació Universitària 
 
La DAP, mitjançant un conveni de col·laboració amb la Universitat de Lleida, oferta els 
seus centres sanitaris per la formació en pràctiques a estudiants de diferents titulacions. 
Els professionals sanitaris de l’Atenció Primària, que desenvolupen la seva tasca en  els 
centres de salut (CAP),  tenen en el seu marc competencial un interès especial en totes 
aquelles habilitats de l’entorn de la docència, tant en el grau com el postgrau (formació 
especialitzada). Hi participen metges/sses de família, infermeres/res i treballadors/es 
socials com a tutors i tutores de pràctiques, alguns d’ells professors associats , amb la 
suficient experiència tant en la pràctica assistencial com docent per garantir la millor 
qualitat de la formació als estudiants. Cada any fan estades formatives en els centres de 
salut de Lleida més de 150 estudiants. 
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Titulacions 
Universitat de Lleida 

Pràctiques d’estudiants                    
(pràcticum) 

Webs 

Medicina  
 
 
Infermeria 
 
 
Fisioteràpia 
 

Segon , cinquè i sisè 
(rotatori) 
 
Primer i quart  
 
 
Segon 

http://www.medicina.udl.es/ 
 
 
http://www.eui.udl.es/ 
 
 
http://www.eui.udl.es/ 
 

 
Treball Social 

  
http://www.treballsocial.udl.cat/ 
 

   
   

 
 
 

4.2 FORMACIÓ PROFESSIONAL 
 
La DAP acollirà estudiants de formació professional a l’empara del conveni marc de 
col·laboració per a la realització de pràctiques compartides a la formació professional, 
signat pel Mol Honorable President de la Generalitat i pel gerent de l’ICS, en data 1 de 
juny de 1987. 
 
Abans de l’inici de les pràctiques es signarà un conveni individual amb els instituts 
d’ensenyament secundari o amb altres centres docents per a cada estudiant, d’acord 
amb la normativa vigent. 

 
 

4.3 FORMACIÓ POSTGRAU  
 

4.3.1 Formació per a estudiants de màsters i cursos  de postgrau 
Amb la formalització prèvia de concerts amb universitats, la DAP col·labora en 
la formació pràctica d’alumnes de màsters i cursos postgrau. 

 
4.3.2 Formació sanitària especialitzada 

Dins de la DAP hi ha set centres acreditats per a la formació de metges 
especialistes en Medicina Familiar i Comunitària, pel sistema de residència des 
de l’any 1984 i posteriorment l’any 2013 s’incorporà infermeria d’Atenció 
Familiar i Comunitària. Diversa normativa regula aquest sistema de formació 
sanitària. Veure punt 7 del present document. 
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4.4 ESTADES FORMATIVES 
 
La DAP acull metges i infermeres residents de Medicina Familiar i Comunitària 
perquè realitzin estades formatives amb l’objectiu d’incrementar o millorar 
determinats coneixements o habilitats, com el cas dels residents en la rotació 
rural inclosa en del programa formatiu de la especialitat. En compliment de la 
normativa actual en vigor, resolució de la direcció general de RRHH del 
Ministerio de Sanidad, els metges i metgesses residents de les especialitats 
hospitalàries haurien d’incorporar una rotació en Atenció Primària, per la qual 
cosa els centres acreditats per a la FSE disposen actualment de capacitat 
docent per assumir-la. També cal fer referència a professionals de la pròpia AP 
que vulguin fer una estada en algun dels serveis específics inclosos en la 
cartera de serveis dels centres de salut. 

      
                                                     

4.5 PRÀCTIQUES TUTELADES 
 
Pràctiques a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad per a 
constatar la capacitació o la competència dels professionals d’altres països comunitaris 
per a l’accés a una activitat professional a Espanya. 
 
Característiques de les pràctiques: 
• Pràctiques no remunerades 
• Designació d’un tutor 
• Elaboració per part del tutor d’un informe en el que quedin reflectides les possibles 

deficiències detectades, així com la superació o no de les pràctiques tutelades. 
• Cada professional haurà de subscriure una assegurança de responsabilitat civil 

professional, que anirà al seu càrrec. 
 

. 
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5. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 
5.1 Organització i recursos per a la docència 
 
5.1.1 Mapa de processos de la formació sanitària es pecialitzada 
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5.1.2 Recursos humans 
 
 
 

La Unitat Docent està inclosa dins l’Àrea de Desenvolupament professional de la 
DAP, que és la unitat administrativa que gestiona tots els processos de formació i 
docència. Tot seguit es detalla el personal que hi està implicat: 
 
 
 

Unitat Docent Atenció 
Familiar i Comunitària 

1 responsable administratiu de la Unitat, amb la 
categoria d’administratiu que actua de secretari de la 
Comissió de Docència 
1 Tècnic de salut,  actualment categoria metge de 
família. 

 1 cap d’estudis, actualment metge de família. 

Formació continuada 
1 tècnica de formació amb la categoria d’administrativa 
1 auxiliar administrativa 

Unitat Suport a la 
Recerca, de forma 

conjunta amb IDIAP 

2 metges de família, 1 dia per setmana cadascun 
IDIAP: dos tècnics 3 dies per setmana 
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5.1.3 Organigrames  
 
 
Gerència del Territori 
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Formació i Docència AP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap de l’Àrea 
Desenvolupament 

Professional 
Eduard Peñascal 

Pujol 
 

Formació i 
pràctiques  
del grau de 
Medicina: 

Jorge Soler 
Gonzalez 

Formació i 
pràctiques  

del grau d’Infermeria 
i  

Fisioteràpia: 
Carme Marquilles 

Formació sanitària  
Especialitzada  

 
Comissió de 
docència 

 

Tècnica de salut 
 

Mª  Antonieta 
Lafarga  
Giribets 

 

Desenvolupament 
Professional  

Continu: 
Eduard Peñascal 

Pujol 
 

Unitat de suport  
a la recerca: 

Inés Cruz Esteve 
 

Presidenta 
Subcomissió 

infermeria 
Carmen Marquilles 

Bonet 

Cap d’estudis 
 

Eduard Peñascal 
Pujol 

Secretari 
 

Enric Moreno Martí 
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5.1.4 Òrgans unipersonals i òrgans col·legiats. 
 

Els procediments de gestió de cada modalitat de docència i formació descriuen la 
dependència, funcions i responsabilitats dels òrgans col·legiats i unipersonals 
implicats, que són els següents: 
 

Formació sanitària especialitzada 

Cap d’estudis 
Comissió de Docència 
Subcomissió de Docència d’Infermeria 
Coordinador docent de centre 
Comitès d’avaluació 
Tutors 
Col·laboradors docents 

Formació de grau 

Tutors 
Coordinador de pràctiques clíniques de 
medicina 
Professors associats 

Formació de pràctiques tutelades Tutors 

Formació continuada 
Comissió de Formació Continuada 
Referents a cada centre 
Tècnica de la Unitat de RRHH 

Formació cursos de grau i màsters Tutor 

 

5.1.5 Recursos materials 
L’HUAV compta amb recursos propis, però també com a resultats de l’acord entre la 
Direcció de l’Hospital i la Gerència de la UdL, es disposa de recursos de la Unitat Docent 
de la UdL, la qual està annexa a l’Hospital i que aporta un plus de millora significatiu. 
Seguidament es detallen la totalitat dels recursos: 
 

Àrea administrativa de docència i 
formació  

Rambla de Ferran 44 , tercer pis. 

Sales de reunions 
Unitat docent sales tercera i cinquena  
planta. Aula Muralla soterrani CAP 
Rambla de Ferran.  

Biblioteca Cada centre docent 
Unitat de Qualitat i Formació (ubicació de 
la secretària de docència) 

Rambla de Ferran 44, tercer pis 

Armari per a la custòdia dels expedients 
individuals dels residents 

Unitat Docent MAFiC. Rambla de 
Ferran  44 tercer pis 

Aules per a reunions i formació, dotades 
de canó i accés a Internet 

Tots els centres d’AP, urbans i rurals. 

Aula d’habilitats Unitat Docent UdL 
Material per a simulacions de suport a les 
activitats del Pla Transversal Comú Unitat Docent UdL 

Equips informàtics per a la gestió de la 
història clínica informatitzada A tots els serveis 

Sala d’informàtica Setena planta, edifici II HUAV, ABS 
Eixample. 

1 canó Unitat Docent MAFiC. 
1 ordinador portàtil Unitat Docent MAFiC. 
1 càmera fotogràfica Unitat de Qualitat i Formació 
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5.1.6 Serveis i unitats per a realitzar pràctiques clíniques 
 
En tots els centres de salut de la DAP es poden realitzar aquestes pràctiques quan facin 
referència a estudis derivats de la Universitat.  
 
Pel que fa als estudiants de medicina, infermeria i fisioteràpia, les consultes de medicina 
de família, pediatria i infermeria que hagin estat proposades pels equips directius al cap 
de l’àrea de desenvolupament, qui farà la petició anualment. No obstant de forma 
prioritària i segons disponibilitat amb els que siguin professors/res associats/des de les 
Facultats d’infermeria i Medicina. També estan obertes a la docència dels estudiants les 
consultes de Llevadores, Treball Social, Odontologia i Fisioteràpia (allí on hi hagi aquest 
servei). 
 
En el cas de la FSE la formació es farà de forma majoritària en els centres acreditats : 
Balaguer, Balàfia-Pardinyes–Secà, Les Borges Blanques, La Bordeta-Magraners, Primer 
de Maig, Eixample i Pla d’Urgell. No obstant hi ha estades formatives en l’Hospital Arnau 
de Vilanova, Santa Maria, consultoris locals acreditats, CESMIJ i Servei de Salut Mental, 
SEM, Departament de Salut  i serveis d’atenció continuada de l’Hospital Arnau, Balaguer, 
Mollerussa i CUAP a Lleida. 
 
  
5.1.7 Activitat assistencial 
L’activitat assistencial de la DAP està reflectida en el quadern de comandament, que 
inclou pacients atesos programats, domicilis i atenció continuada, així com tècniques i 
exploracions realitzades. 
 
Els centres assistencials de la DAP disposen de l’oferta assistencial adequada i d’uns 
indicadors d’activitat que afavoreix el desenvolupament del personal en formació. Així ho 
reconeix la reacreditació de l’any 2009 i l’acreditació com a UD Multiprofessional de l’any 
2013. 
 
5.1.8 Recursos de suport a l’activitat 
L’èxit de la qualitat assistencial i no assistencial depèn de la qualitat de la gestió 
d’organització en tots els seus àmbits d’actuació. L’HUAV es dota de recursos que 
asseguren el correcte funcionament de la feina, així doncs en aquest sentit marca 
polítiques i aprova documents que li permet gestionar des d’un punt de vista de qualitat i 
millora contínua en tots els seus àmbits i de seguretat en el pacient. 
 

� Programa de seguretat al pacient 
Es disposa del Pla de Qualitat i Seguretat als Pacients 2013-2014, el qual conté el 
Pla de seguretat als pacients per al mateix període. 

• Projecte territorial d’atenció al pacient crònic complex (pacient fràgil) 

• Projecte de comunicació d’esdeveniments adversos (CPC CLOUD). 

• Projecte d’Higiene de mans segura. 

• Acreditació de qualitat del Departament de Salut 

• Manteniment de les certificacions de qualitat assolides en anys anteriors. 

• Manteniment de l’acreditació del Departament de Salut per a l’Hospital. 

• Formació anual en qualitat i seguretat del pacient 

• Formació anual en RCP, codis IAM i ICTUS. 
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� Documents de suport assistencials i no assistencial s 
Es disposa de documents de suport a l’activitat assistencial i no assistencial, entre 
d’altres, i com a més significatius: guies, protocols, procediments, documents de 
coordinació entre nivells assistencials, documents guia, impresos i plantilles. Tots 
els documents estan disponibles a la intranet i al programa de gestió assistencial 
e-cap. 
 
Referent al seguiment de la gestió del procés docent disposem de documents per: 
- La guia d’acollida. 
- Dossier personal per a cada resident i tutor. Físic i digitalitzat 
- Disseny itinerari formatiu i cronograma dels itineraris formatius 
- Pla de gestió de la qualitat. 
- Pla d’avaluació formativa 
- Reglament de la Comissió de Docència 
- Pla d’avaluació anual i final 
- Documents de càlcul per fer seguiment de les activitats del programa teòric 
formatiu, l’avaluació sumativa dels residents als serveis i dels col·laboradors 
docents als residents i el seguiment de l’avaluació formativa, i un específic pel 
seguiment de les guàrdies i dies absència. 
- Requisits per l’acreditació i reacreditació de tutors. Document pel seguiment 

 

� Les comissions clíniques 
S’han constituït diverses comissions clíniques, concebudes com a grups d’experts 
i regulades pels seus reglaments interns. Aquestes comissions tenen assignades 
funcions concretes que porten a terme mitjançant la fixació d’objectius anuals, 
escollits en base a les necessitats detectades a l’organització, i una metodologia 
adaptada a les necessitats de cadascuna. Els seus dictàmens tècnics serveixen 
d’assessorament a la DAP 
Les comissions clíniques actualment constituïdes són: la pròpia Comissió de 
Docència, la Junta Clínica, Comissió de Qualitat, Comissió de Pediatria, Comissió 
de Farmàcia, Comissió de Formació Continuada L’organització dels centres de 
salut amb referents de diferents àrees competencials fa que de forma periòdica es 
reuneixin per elaborar objectius anuals, consensuar línies de treball i avaluar 
resultats. 
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5.1.9  Eines informàtiques de treball col·laboratiu  

 
- Web Gerència Territorial ICS Lleida http://www.icslleida.cat/primaria  

 
- Blog UDMAFic Lleida   http://unitatdocentmficlleidaics.wordpress.com/  

 
- Intranet DAP  

http://weblleida.cpd1.grupics.intranet/weblleida/departament/ud/index.php 
 
- Departament de Salut. Direcció General de Planificació i recerca (antic IES) 

http://www.gencat.cat/salut/ies/   
 

- Valoració Formativa: Portafoli 
http://atenea-ies.upcnet.es/my/ 

 
http://www.gencat.cat/salut/uudd/html/ca/Du55/index.html 
 

- Aplicatiu per al pagament de les guàrdies. 
 
- Google amb aplicatius propis de la UD. 
 
 https://plus.google.com/u/0/ 
 
- Sales de l’Oppen Miting. 
 
 
 
Contenen la següent informació: 

  
1.-Informació per al programa de portes Obertes de la UDMAFiC. 

1a.-Presentació del projecte docent dels centres acreditats 
1b- Presentació dels  programes de les especialitats 
1c- Presentació de la UD 
  

2.-Informació d’acollida i comiat dels residents. 
 
3.-Documentació per a la gestió del procés docent, tant per a residents,  tutors com per a 
col·laboradors docents. 
 
4.-Programes oficials de les especialitats. 
 
5.-Avaluació sumativa i formativa dels residents . 
 
6.- Documentació docent. 
 
7.- Vies accés a fonts d’informació rellevants. 
 
8.- Avaluació formativa: Portafoli del resident. 
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5.2  Anàlisi punt forts i oportunitat de millora 
 
Les dades són el resultat de les enquestes anuals de final de residència. Enquesta del 
Departament a tots els residents (resultats a Lleida). Actes de la comissió de docència. 
Avaluacions dels residents als serveis clínics i a les activitats de formació teòrica. L’any 
2013 es va du a terme una anàlisi DAFO on van poder participar tots els residents i tutors 
de la UD.  
 
 
5.2.1 Punts forts 
 
Disposar de qualsevol escenari possible per a l’aprenentatge: centres urbans i rurals, 
atenció continuada urbana i rural, emergències , urgències d’hospital. 
 
Experiència com a docents durant 30 anys. 
 
Jornades Anuals: Recerca i la de la Unitat Docent. 
 
Processos clau automatitzats (programa de formació teòrica, acollida i comiat, 
organització de les guàrdies, sistemes d’informació, entre d’altres). 
 
Informació a la xarxa en diferents medis. 
 
Programa de formació teòric. 
 
Sistema informació clínic accessible des de qualsevol medi de treball. 
 
Utilització del portafoli al 100%. 
 
Beques post MIR oferides per la Diputació a través de l’IRB 
 
Programa d’estades formatives amb gran factibilitat per individualitzar.  
 
La gran majoria de docents del programa de formació teòrica són professionals experts 
de l’àmbit de l’AP de Lleida. 
 
Activitats formatives compartides amb la Comissió de Docència de l’Hospital. 
 
La col·laboració de la Unitat de Suport a la Recerca. 
 
La cohesió, capacitat de generar innovació i la il·lusió de l’’equip de direcció de la UD. 
 
Vinculació estreta amb l’equip de direcció de l’AP a Lleida. 
 
La satisfacció dels residents que han acabat  les darrers promocions. 
 
La motivació de la majoria de tutors i tutores. 
 
La participació de tots els centres de salut acreditats amb la formació de grau en diferents 
titulacions de les ciències de la salut. 
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Els dispositius de l’AP a Lleida disposen d’una oferta assistencial adequada i d’uns 
indicadors d’activitat que afavoreix el desenvolupament del personal en formació. 
 
Una  visió territorial de la docència amb un esperit col·laboratiu i integrador. 
 
El pla d’acollida de la nostra UD 
 
 
 
5.2.2 Punts febles 
 
Assumir la formació dels nostres residents com a pròpia, limitant les estades fora de l’AP 
a  l’aprenentatge d’habilitats específiques. 
 
Planificar la formació dels residents orientats a competències i no a especialitats  
 
Implementar el Pla de Qualitat Docent. 
 
Adequar de línies de recerca a la nostra capacitat i oferta docent. 
 
Implementació del document de supervisió i responsabilitat progressiva a les urgències. 
 
Falta de compromís entre centres docents per fer activitats compartides. 
 
La poca comunicació amb la C de Docència de l’Hospital Arnau de Vilanova i de Santa 
Maria. 
 
Establir un pla de comunicació intern i extern. 
 
La coordinació intrahospitalària dels nostres residents. 
 
Falta d’un manual amb tots els procediments estandarditzats 
 
El pla de comiat de la nostra UD. 
 
L’avaluació des de la vesant dels residents als dispositius docents. 
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6. LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
 
Totes les línies estan orientades a aconseguir uns professionals excel·lents amb un gran  
compromís amb les persones i alta capacitat de resolució  i lideratge, en un entorn centrat 
en qui aprèn i que promou la seguretat i el respecte pels pacients.  

- Oferir un model d’aprenentatge basat en competències i orientat als resultats. 
- Promoure la recerca, la innovació i la qualitat a la docència. 
- Incrementar el valor del rol docent dins de l’organització i la societat. 
- Afavorir  la comunicació, la coordinació i la cooperació entre qualsevol model 

docent i formatiu en el nostre territori.  
- Integrar el procés docent dins d’un model  longitudinal, des del grau al postgrau i 

la formació continuada. 
- Cercar la satisfacció dels residents, donant resposta al nostre compromís amb la 

societat . 
 
 
Per avançar en aquest sentit, s’han dissenyat una sèrie d’objectius i activitats concretes 
referides mes endavant. 
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7  OBJECTIUS 

 
 
Els indicadors de mesura es prioritzaran cada any, i es redefiniran en forma 
d’objectius anuals-bianuals en les línies estratègi ques i activitats relacionades a 
continuació. 
 
Línia estratègica 1 Oferir un model d’aprenentatge basat en competències i orientat 
als resultats. 

 
Objectiu: Definir una imatge de marca AP Lleida. Identificar el conjunt de competències a 
assolir pels professionals en formació i fer-lo explícit, en  un model de formació integral 
que incorpori tots els àmbits competencials de la medicina de família, en el major nombre 
d’escenaris possible.  

 
 

Activitats   

• Elaborar el Pla estratègic docent i aprovat pel C de Direcció   

• Elaborar un mapa de competències, escenaris d’aprenentatge en el territori i recursos    
necessaris . Definir un nou model d’itinerari docent, estructurat per competències. 

• Oferir  els millor àmbits de formació en qualsevol dels escenaris de treball on haurà 
d’actuar el futur professional de la salut . 

• Definir objectius d’aprenentatge per a totes les activitats dels residents, incloses les 
guàrdies, la docència i la recerca. 

• Explicitar formalment tasques i responsabilitats dels residents i docents en el procés 
d’avaluació. 

• Elaborar i començar a implementar un model de pla individual de formació 
• Definir les guàrdies en termes d’aprenentatge: objectius formatius, nivell de            

supervisió i nivell d’autonomia 
• Identificar i prioritzar les competències de major resolució en l’entorn laboral del  

nostre territori. 
• Incrementar la participació dels quadres de comandament en els òrgans de decisió de 

la docència. 
• Incloure aspectes relacionats amb la docència  amb els acords amb proveïdors i 

agents econòmics i  socials. 
 
 
Indicadors per mesurar 
 
Document amb el mapa de competències prioritzades, escenaris d’aprenentatge i 
recursos necessaris. Presentat i aprovat  a la C Docència 
Objectius d’aprenentatge orientats als escenaris docents. Presentat i aprovat  a la C 
Docència. 
Elaborar el Pla estratègic Docent i aprovat pel C de Direcció i la C Docència  si/no 
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Línia estratègica 2  Promoure la recerca, la innova ció i la qualitat a la docència 
 

Objectiu: Els nostres residents han de tenir una orientació a la millora continua de la 
qualitat i la innovació, tot incorporant la recerca a la seva activitat assistencial habitual.  

 
 
 
Activitats: 
 

• Donar prioritat a les iniciatives que incorporin noves pràctiques docents. 
• Introduir eines d’avaluació estructurada de les habilitats i de la pràctica clínica. 
• Incorporar l’avaluació periòdica del pla de qualitat docent pel comitè de direcció. 
• Incorporar i complir amb els indicadors del pla de qualitat docent de Catalunya. 
• Elaborar estratègies des del segon any de residència per fomentar la realització dels 

doctorats per a més del 50% dels residents. 
• Fomentar els contractes final de residència mixtes, recerca i assistencial. 
• Dissenyar un pla de formació teòrica que incorpori la qualitat com un dels elements 

nuclears. 
• Implementar i monitoritzar el protocol de supervisió del residents a les guàrdies i a 

urgències i el seu compliment. 
• Pla de la qualitat docent en salut de Catalunya. 
• Formació especifica per als residents en qualitat i seguretat. 
• Fomentar i estimular la utilització del portafoli. 
• Aconseguir un laboratori de simulacions amb caire docent. 
• Incloure el grau de compliment dels plans individuals de formació com a indicadors     

del pla de qualitat docent 
• Incorporar les noves tecnologies de l’aprenentatge: 

o Introduir la plataforma moodle (corporativa o pròpia) i posar en marxa noves 
activitats de e-learning  

o Desenvolupar programes formatius de RCP adult i pediàtric (intern- externs) 
o Incrementar els recursos de simulació i les activitats que la inclouen (establir 

aliances externes) 
o Potenciar la biblioteca on-line i les eines web 2.0.  
o Potenciar la utilització de les aules de simulacions. 

 
 
 

Indicadors per mesurar 
 
Nombre de tesis començades durant la residència/nombre de residents sense 
doctorat. 
Nivell de compliment del portafoli segons indicadors recomanats Catalunya 
Nivell de compliment del Pla de Qualitat Docent de Catalunya, segons objectius 
anuals del mateix. 
Objectius anuals del Pla de qualitat aprovat pel C Directiu  i la C Docència ,  si/no 
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LíneaLíneaLíneaLínea    estratègicaestratègicaestratègicaestratègica    3333            Incrementar el valor del rol docent dintre de la or ganització i la 
societat. 

 
Objectiu: Aconseguir uns professionals docents experts, motivats i innovadors, orientats 
al model formatiu centrat en qui aprèn i amb compromís amb les línies estratègiques de la 
organització. 
 

Activitats 

• Incloure als acords de gestió amb els centres acreditats objectius docents 
consensuats entre la direcció assistencial i la de docència. 

• Identificar el responsable assistencial de cada una de les rotacions 
• Ampliar l’oferta de formació per a la docència a tots els professionals assistencials.  
• Promoure la correcta valoració de l’activitat docent en termes de carrera professional i 

barem de places ICS 
• Elaborar els procediments relacionats amb les funcions de tutoria 
• Aprovar les funcions i tasques dels tutors al comitè de direcció 
• Identificar temps de tutoria en cada unitat docent  
• Consolidar al tutor com gestor de l’activitat docent/tutorial 
• Disposar del pla formatiu dels tutors amb una visió planificadora triennal 
• Promoure la participació en les jornades de la Xarxa de Comissions de Docència de 

Catalunya i de l’ICS i a qualsevol esdeveniment amb contingut relacionat amb la 
docència. 

 
 
Indicadors per mesurar 
Nombre de tutors acreditats /nombre de tutor segons capacitat docent 
Nombre de tutors que han fet formació el darrer any/nombre de tutors  
Mapa de tutors i col·laboradors docents aprovat pel C de Direcció i la C Docència si/no 
 

 

Línia estratègica 4  Afavorir  la comunicació, la c oordinació i la cooperació entre 
qualsevol model docent i formatiu en el nostre terr itori.  

Objectiu: Estem orientats al model formatiu comú en referència a  les competències 
bàsiques i transversals de les professions de les ciències de la salut. 

 

Activitats 

• Elaborar un model de coordinació docent i de formació continuada entre les diferents 
proveïdors de la sanitat pública del territori. 

• Elaborar estratègia de formació docent transversal per a tots els professionals dels 
centres docents de la nostra organització al territori. 

• Incloure els residents en qualsevol activitat de formació continuada adreçada a 
millorar la pràctica clínica. 
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• Planificar activitats formatives orientades al professionalisme, sobretot en la formació 
per valors. 

• Redefinir el marc de col·laboració amb la Universitat de Lleida 
• Proposta de model de política estratègica territorial en FSE. Establir criteris per signar 

convenis de col·laboració docent. 
• Elaborar una estratègia respecte a les accions de marketing dirigides a futurs 

residents , prioritzant el marc de la Universitat de Lleida,  les xarxes socials i la 
participació en qualsevol esdeveniment de caire docent tan en el propi territori com 
proper. 

• Participar activament en els grups de treball de les institucions responsables de les 
polítiques de la gestió de la docència. 

 
 
Indicadors per mesurar 
Document d’estratègies per desenvolupar amb l’objectiu de millorar la captació de 
residents a la Facultat.  Fet i presentat al C Directiu i a la C Docència si/no 
Protocol per elaborar convenis docents. Fet Presentat i aprovat C Directiu i a la C 
Docència Fet si/no . 
Estratègia de la formació transversal comuna. Presentat i aprovat  C Directiu i a la C 
Docència Si/no 
 
 
 

Línia 5  Integrar el procés docent dintre d’un mode l  longitudinal, des del grau, al 
postgrau i la formació continuada. 

Objectiu Treballar els entorns docents amb un continuum docent entre els diferents 
etapes del creixement acadèmic dels nostres professionals, des del grau fins la formació 
continuada, passant, si cal, per l’especialitzada. 

 
 
Activitats 
 
• Proposta de model de coordinació entre la formació universitària, especialitzada i 

continuada en el nostre territori. 
• Definir i publicitar la cartera docent de cada centre (incloent tots els nivells formatius: 

grau i postgrau, especialitzada i continuada).  
• Redefinir el concepte de centre docent (acreditat pel Ministerio, Universitari o 

col·laborador amb la docència). 
• Identificar quines tasques de l’entorn assistencial –docent poden incorporar als 

residents en la seva relació amb estudiants i postgraus. 
 
Indicadors de mesura 
Cartera docent dels centres de salut acreditat. Feta i publicitada  si/no 
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Línia 6 Cercar la satisfacció dels residents, donan t resposta al nostre compromís 
amb la societat  
 
Objectiu:  Aconseguir que els professionals que es formin al nostre entorn siguin el millor 
vehicle difusor de les nostres excel·lències tant en el propi territori com fora d’ell. 
 
Activitats 
 

• Establir protocol de final de residència amb la direcció de la DAP i amb al 
Gerència Territorial. 

• Elaborar els procediments avaluatius dels residents als dispositius i òrgans de la 
gestió de la docència. 

• Fomentar la seva participació en els òrgans col·legiats de decisió  
• Elaborar i fer públic un manual amb la definició i metodologia dels procediments 

de la gestió docent. 
• Incorporar un aplicatiu informàtic específic per a la gestió docent que permeti 

monitoritzar tots els processos relacionats amb els indicadors de seguiment. 
• Avançar en els models avaluatius, relacionats directament amb la demostració de 

saber fer (piràmide Miller), o sigui amb els resultats. 
• Elaborar un pla de comunicació interna i externa. 

 
Indicadors de mesura 
Nivell de satisfacció segons resultats enquesta anual aprovats per la C de Docència i el C 
Directiu. 
 
 
Relació indicadors per mesurar objectius 2014-2015.  
 
Document amb el mapa de competències prioritzades, escenaris d’aprenentatge i 
recursos necessaris. Presentat i aprovat  a la C Docència (2015) 
Objectius d’aprenentatge orientats als escenaris docents. Presentat i aprovat  a la C 
Docència.(2015) 
Elaborar el Pla estratègic Docent i aprovat pel C de Direcció i la C Docència  si/no (2014) 
Nombre de tesis començades durant la residència/nombre de residents sense 
doctorat.(2015) 
Nivell de compliment del portafoli segons indicadors recomanats Catalunya (2015) 
Nivell de compliment del Pla de Qualitat Docent de Catalunya, segons objectius anuals 
del mateix.(tots els anys) 
Objectius anuals del Pla de qualitat aprovat pel C Directiu  i la C Docència. (tots els anys) 
Nombre de tutors acreditats /nombre de tutor segons capacitat docent (2014) 
Nombre de tutors que han fet formació el darrer any/nombre de tutors (tots els anys) 
Mapa de tutors i col·laboradors docents aprovat pel C de Direcció i la C Docència 
si/no(2015) 
Document d’estratègies per desenvolupar amb l’objectiu de millorar la captació de 
residents a la Facultat.  Fet i presentat al C Directiu i a la C Docència si/no (2015) 
Protocol per elaborar convenis docents. Fet Presentat i aprovat C Directiu i a la C 
Docència Fet si/no .(2015) 
Estratègia de la formació transversal comuna. Presentat i aprovat  C Directiu i a la C 
Docència Si/no  (2015) 
Cartera docent dels centres de salut acreditats. Feta i publicitada  si/no (2014) 
Nivell de satisfacció segons resultats enquesta anual aprovats per la C de Docència i el C 
Directiu.(tots els anys) 
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8   RECULL NORMATIU 
 
 

-Llei 14/1986 de 25 d’abril, General de Sanitat 
 
-Ordre de 9 de desembre de 1987, per la qual es regula la prova d’aptitud i el període 
de pràctiques per al reconeixement de les titulacions de formació professional del 
sector sanitari dels estats de la Unió Europea 
 
-Ordre 22 de juny de 1995, per la qual es regulen les Comissions de Docència i els 
sistemes d’avaluació de la formació de metges i farmacèutics especialistes 
 
-Llei 16/2003 de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut 
 
-Llei 44/2003 de 21 de novembre, d’Ordenació de les Professions Sanitàries 
 
-Llei 55/2003 de 16 de desembre, de l‘Estatut Marc del Personal Estatutari dels 
Serveis de Salut 
 
-Reial Decret 182/2004 de 30 de gener, pel qual es determina la composició de la 
Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut 
 
-Reial Decret 450/2005 de 22 d’abril, sobre especialistes d’infermeria 
 
- Reial decret 1146/2006 de 6 d’octubre, pel qual es regula la relació laboral especial 
de residència per a la formació d’especialitats en ciències de la salut 
 
-Reial Decret 183/2008 de 8 de febrer, pel que es determinen i classifiquen les 
especialitats en Ciències de la Salut y es desenvolupen determinats aspectes del 
sistema de Formació Sanitària Especialitzada 
 
-Ordre SCO 581/2008, de 22 de febrer, per la que es comunica l’acord de la Comissió 
de Recursos Humans del Sistema nacional de Salut, per la que es fixen criteris 
generals relatius a la composició i funcions de les comissions de docència, a la figura 
del Cap d’estudis de formació especialitzada i al nomenament de tutor. 
 
    -Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s’incorpora a l’ordenament  
jurídic       espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 
de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 
2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals, així com a 
determinats aspectes de l’exercici de la professió d’advocat 
 
Legislació autonòmica  
- Llei 15/1990 de 9 de juliol, d’Ordenació Sanitària de Catalunya 
 
- Llei 11/1995 de 29 de setembre, de modificació parcial de la Llei 15/1990 de 9 de 
juliol, d’Ordenació Sanitària de Catalunya 
 
Legislació europea sobre reconeixement i acreditaci ó de titulacions  
- Directiva Comunitària 2005/36 CE, del Parlament Europeu i del Consell de 7 de 
setembre 
 
- Directiva 2006/100 CE del Consell de 20 de novembre          
                 


