
ENTREVISTA  
TUTOR-RESIDENT 

 

XI  Jornada Unitat docent MAFiC-LLEIDA 



OBJECTIUS 

 Detectar problemes formatius i planificar estratègies de millora 

 Delimitar els objectius d'aprenentatge de les següents rotacions 
fins a la propera entrevista 

 Repassar plans d'aprenentatge anteriorment pactats;  quins 
s'han dut a terme i establir els nous 

 Efectuar feedback de les tasques realitzades durant el trimestre 

 Supervisar els fulls d´autoreflexió i el Portofoli en general  

 Avaluar  a la 4ª entrevista les àrees competencials treballades  



 
 
AUTOAVALUACIÓ   I  AUTOAPRENENTATGE 

AVENÇOS 

ELEMENTS DE 
MILLORA 

DÈFICITS 

EVOLUCIÓ DOCENT 

Millora 

Dèficits 
Avenços 

 

EVOLUCIÓ DOCENT 

Millora 

Dèficita 

Avenços 



R1 

R4 

-Grans coneixements 
-Poca experiència 

-Coneixements estratègics 
-Gran experiència 

EVOLUCIÓ FORMATIVA 

tutor 

  TUTOR 



 
  
COM HO FAREM ?            Feedback estructurat 

• Guió: tractar els temes previstos i qüestions programades 

 Preparació prèvia de l'entrevista 

Autoreflexió del Resident 

Relació de confiança tutor-resident 



ESTRATÈGIES 

CLIMA DE CORDIALITAT 

ESTÍMUL   CONTINU 

INCENTIVAR            IMPULSAR IL.LUSIONAR 

ADAPTACIÓ CONTINUA ENTRE TUTOR-RESIDENT 

EMPATIA 



CLIMA DE CORDIALITAT 

   • Impressions subjectives es queden com a 
impressions subjectives 

• Treballem per canviar comportaments 
docents  fonamentalment 

• No treballem per canviar trets de personalitat 
que generalment són difícilment modificables  



TROBADES CULINÀRIES 

1. Ingredients 
      - Temes concrets i pactats prèviament 

      - Foment de l´autorreflexió 

      - Senyalar el que es fa bé 

      - Remarcar el que es pot millorar 

      - Busquem alternatives 

      - Construcció i concreció 

      - Conclusions explícites 



TROBADES CULINÀRIES 

2.  Entrants 

      - Socialització:    com estàs ?, família ? Companys ?,.... 

3.  Primer Plat 

      - Fomentar l'autoavaluació :  com ha anat el trimestre; pregunta 
oberta i escolta activa.  (Comencem a apreciar els aromes i el gust 
del plat que es va omplint amb l´autorreflexió) 

      - Renegociem objectius (Apareixen preocupacions i dificultats  dels 
objectius que s'havia plantejat en  el menjar anterior i elegim un 
plat diferent) 



TROBADES CULINÀRIES 

4.  Segon  Plat 

      -  Assenyalar el que es fa bé: Anem degustant els plats 

      -  Remarcar el que es pot millorar:  menjar escàs o salat 

      -  Fem sugerències: aquell plat del menú  que sempre és bo 

      -  Comprovem acceptació-asimilació: el menjar ha guanyat en 
sabor 

       



TROBADES CULINÀRIES 

5.  Postre 
       - Analitzar nova rotació, objectius, èmfasi  en els punts           

         importants 

      - Anotem en el llibre del Resident  (llibre de cuina) el que hem        

         parlat   i acordat  

       -Quedem per la següent trobada gastronòmica en 3 mesos 



GUIÓ ESTRUCTURAT 

 4 Entrevistes a l'any (Jornades ABS) 

 Portar preparada la documentació  (temes concrets); primer aspectes 
positius i després els que s'han de millorar 

 Convenient conèixer l'opinió dels tutors de rotacions prèvies 

 Valoració grau d'assoliment dels objectius d'anteriors entrevistes 

 Valoració pel resident  dels facultatius i resta de professionals de les 
Unitats per on ha rotat 

 Problemes i/o incidents organitzatius 

 Conclusions finals  



BENEFICIS FEEDBACK 

  Reforça relació Tutor- resident 

 Es crea hàbit de treball entre tutor-resident:sistemàtic, organitzat i 
pactat 

 Entrena als dos en la metodologia centrada en qui aprèn  i potència 
l'actitud d´autoreflexió 

 Crea l'hàbit de preparar  les reunions per a que siguin més eficients 

 Millora gestió del temps 

 Forma en comunicació 

 Detecció de conflictes que poden erosionar  la relació  tutor-resident 

 



REPTES   TUTOR 

 Incentiu 

 Oportunitat per a seguir aprenent dels Residents 

 Actualització en coneixements i habilitats tècniques 

 Renovar actituds que es desgasten amb el pas del temps 

 Adaptació als canvis soci-sanitaris 



REPTES   RESIDENT 

   Estratègia: aprendre a aprendre (analitza, 
troba solucions i estableix objectius) 

Estudiants més reflexius i autònoms 

PROTAGONISTES DEL PROCÉS 



REFLEXIÓ FINAL 

 No hi ha dos Residents iguals, tenen  corbes 
d'aprenentatge diferents. Obliga a que hi hagi una 
continua adaptació entre el resident i el tutor en 
funció de cada cas. 

 L'aprenentatge està basat en el estímul continu per 
resoldre  problemes de la vida professional, més que 
en la mera adquisició de coneixements. És millor 
motivar al resident a que busqui els coneixements 
per si mateix que proporcionar-los- hi directament. 

 



REFLEXIÓ FINAL 

 Formar a un resident no només consisteix en 
transmetre coneixements o la capacitat per 
adquirir-los sinó, sobretot, formar persones amb 
sentit crític que siguin capaços de fer avançar a la 
nostra especialitat. 



 
ÉS UNA LABOR APASIONANT I 
MOLT EXIGENT, PERQUÈ FORMAR I 
DEMANAR ALS RESIDENTS QUE 
SIGUIN MILLORS ENS OBLIGA ALS 
PROPIS  TUTORS  A  SER-HO  TAMBÉ 

SER TUTOR .... 


