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Cerques bibliogràfiques i docència per a tutors de formació sanitària especialitzada 
 
Justificació  
En l’actual context de la formació sanitària especialitzada, amb un entorn en ple procés de canvi de paradigma, tecnològic, de gestió i organització dels 
centres sanitaris, els seus actors requereixen d’unes competències específiques àmplies i diverses per poder desenvolupar les tasques relatives a la 
docència i/o tutoria de professionals sanitaris de la manera més efectiva possible i aconseguir els millors resultats dels professionals que es troben en 
fase d’aprenentatge de la professió. Aquesta activitat ofereix eines i recursos per assolir la competència en la cerca d’informació en l’àmbit de les 
professions sanitàries.  

Objectius  
• Conèixer les fonts rellevants per a la pràctica clínica i la recerca en l’àmbit biomèdic.  
• Identificar les fonts i els recursos mes adients per a les necessitats dels professionals.  
• Practicar amb les eines proposades per fer cerques bibliogràfiques.  
 
Persones destinatàries  
Professionals sanitaris que desenvolupin tasques de cap d’estudi, tutoria de residents i col·laboradors docents o que les hagin d’exercir a curt termini.  

Continguts  
. Sistemes de recerca d'informació 

La lògica booleana  
Buscadors (advanced search)  
Google Scholar o Acadèmic 

. PubMed/MEDLINE 
Les preguntes de recerca  
Les bases de dades bibliogràfiques 

. Altres bases de dades i fonts d'informació 
La Biblioteca Cochrane Plus 
Tripdatabase  
Bases de dades espanyoles: MEDES, IBECS i GuíaSalud  

. Gestors de referències bibliogràfiques: Mendeley 
 
Metodologia  
Activitat en modalitat virtual amb docència i tutoria activa. 
Es proporciona als participants materials (lectures, vídeos...), bibliografia i espai de fòrums de participació i debat i resolució de dubtes per part del docent, 
per tal que els participants realitzin dins termini la realització de les tasques proposades i assolir els objectius plantejats. S’avalua l’aprenentatge dels 
participants. 
 
Professorat  
Antoni Parada Martinez 
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques (UOC), Documentació (UOC) i Geografia i Història en l'especialitat d'Història Moderna (UB). Màster en 
avaluació de serveis sanitaris (UAB) ,Diplomat en sistemes d'informació (UPC) i Diplomat en comunicació empresarial i encomunicació mèdica (UPF). 
Treballa a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya en tasques de documentació científica i comunicació.  
 
Places  
20 

Hores lectives  
10  

Matrícula 
Pendent de confirmació. 
 
Si esteu interessats en aquesta activitat contacteu amb el vostre cap d’estudis 
 
Certificació  
A les persones que segueixin el curs a l’aula virtual de la Plataforma, realitzin i superin les tasques proposades pel docent i compleixin amb els requisits 
de matriculació se’ls emetrà un certificat de participació i aprofitament.  

Dates i horari  
Pendent de confirmació. 
 
Lloc de realització 
DELTA: Plataforma de Formació i Innovació Virtual del Departament de Salut 
 
Informació 
Emi Martinez Cabello 
afse.salut@gencat.cat 
 
Responsable 
Teresa Sánchez Cancio 
Àrea de Formació Continuada-Tutors  
Sub-direcció General d’Ordenació i Desenvolupament  Professional 
 
Organització 
Departament de Salut  
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