El professionalisme de la docència
Justificació
En el context de la formació sanitària especialitzada (FSE) els seus actors requereixen d’unes competències especifiques àmplies per assumir les tasques
relatives a la docència i/o tutoria de professionals sanitaris i aconseguir la motivació dels professionals que es troben en fase d’aprenentatge de la
professió.
Conèixer el sistema de formació sanitària especialitzada, les seves funcions, rols, procediments serà bàsic per realitzar una millor tasca com a tutor tenint
en compte i entenent el perquè d’un Pla de Gestió de la Qualitat Docent
Objectius
• Conèixer l’actual context de la formació sanitària especialitzada i la normativa de referència.
• Conèixer les funcions de les comissions de docència i els rols i competències dels professionals implicats
• Aplicar els coneixements previs i adquirits durant els curs a la resolució de casos pràctics.
Persones destinatàries
Professionals sanitaris que desenvolupin tasques com a tutors de residents de les diferents professions sanitàries o que les hagin d’exercir a curt termini
Continguts
• Marc legal i sistema d’accés a la FSE.
• Estructura de la FSE, unitats i òrgans docents:
o Comissions i subcomissions de Docència
o Figures Docents
o Unitat Docent
o Procediment d’acreditació UD i dispositius docents.
• El rol docent en la FSE: manual pràctic del tutor
o Procediment d’acreditació i reacreditació de tutors
o Aspectes clau sobre el disseny d’un itinerari formatiu
o ¿Com planificar una rotació externa?
o Conceptes bàsics sobre l’Avaluació formativa i la sumativa
• Pla de Gestió de la Qualitat Docent
Metodologia
Aquesta activitat en modalitat en línia i síncrona combina la presentació del marc teòric i els conceptes claus dels continguts per part del docent amb
proposta de lectures, realització d’exercicis, participació activa i de qualitat a fòrums i espai per a resolució de dubtes a l’Aula Virtual del curs i en la
connexió, participació i seguiment de dues sessions síncrones via plataforma d’emissió en directe, (Teams o Zoom) de caràcter obligatori per els
participants. S’avalua l’aprenentatge dels participants.
Es proporciona als participants material i bibliografia per al seguiment de l’activitat i assolir els objectius plantejats.
Professorat
Miquel Aranda Sanchez. Llicenciat en Medicina i Cirurgia (UB), Màster en Educació Mèdica (UB), Professor del Departament de Medicina (UAB)
Director Docència i Cap d’Estudis Especialitats Hospitalàries al Consorci Sanitari de Terrassa
Places
Màxim de 20
Hores lectives
Equivalent a 10
Matrícula
90,50 €
Recepció de sol·licituds fins 17 de maig de 2021
Si esteu interessats en aquesta activitat contacteu amb el vostre cap d’estudis
Certificació
A les persones que segueixen el curs a l’aula virtual, realitzin les tasques proposades pel docent dins termini, participin a les sessions síncrones i
compleixin amb els requisits de matriculació se’ls emetrà un certificat de participació i aprofitament.
Dates i horari
De l’ 1 al 15 de juny de 2021, amb sessions síncrones els dies 3 i 10 de juny de 9.30 a 12 hores de connexió, seguiment i participació obligatòria pels
participants.
Lloc de realització
DELTA: Plataforma d’Innovació i Aprenentatge Virtual del Departament de Salut
Informació
Emi Martinez Cabello
afse.salut@gencat.cat
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Teresa Sánchez Cancio
Àrea de Formació Continuada-Tutors
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