
Activitats FC Tutors, col·laboradors docents i cap d'estudi 2020

Sub-direcció General d'Ordenació i Desenvolupament Professional-Direcció General de Professionals de la Salut

El passat 5 de març degut a la situació provocada per la Covid19 es va posposar tota la oferta formativa que reprenem a partir del 21 de setembre i fins el 27 de novembre 
Segons evolució i circumstàncies en què estiguem en les dates previstes aquesta oferta podrà ser modificada tant pel que fa a modalitats com a dates de realització

Activitat Modalitat
Màxim 

participants

Dates 

inicials
Noves dates

Lloc 

realització
 Cost Matrícula 

1 Cerques bibliogràfiques i docència
Acctivitat no presencial-on line equivalent a 10 

hores lectives
30

22 setembre a 

29 d'octubre

22 setembre a 29 

d'octubre

Plataforma 

Delta del 

Departament de 

Salut

 60.34€ 

2 El rol del tutor en entorns de canvi
Activitat no presencial-on line equivalent a 6 hores 

lectives
20 17-març

29 de setembre a 9 

d'octubre

Plataforma 

Delta del 

Departament de 

Salut

 90.50€ 

Disseny actualitzat juliol 2020 Connexions en streaming via Teams /Zoom dins 

Plataforma Delta 1 i 6 d'octubre, de 9.30 a 11.30h

El context emocional en la pràctica docent Presencial 20 28 d'abril No s'ofereix Salvany

Entendre el món intern en temps emocionalment complicats i 

la relació tutor-resident
Activitat no presencial-on line equivalent a 5 hores 

lectives

Novetat juliol 2020

3

Edició 1 Connexions en streaming via Teams /Zoom dins 

Plataforma Delta 6 d'octubre de 10 a 12h
20 2 a 9 d'octubre 

Plataforma 

Delta del 

Departament de 

Salut

 40.50€ 

4 Disseny d'un itinerari formatiu
Activitat no presencial-on line equivalent a 10 hores 

lectives
20 18/03 a 15/04

 27 d'octubre al 20 

de novembre

Plataforma 

Delta del 

Departament de 

Salut

 90.50€ 

Disseny actualitzat juliol 2020 Connexió en streaming via Teams/Zoom dins 

Plataforma Delta 3 de novembre, de 9:30 a 12:30 h i 

el dia 17 de novembre de 9:30 a 11:30 h

Motivació i automotivació en la relació tutor-resident Presencial 20 No s'ofereix Salvany

5 Motivació i gestió de la incertesa en la relació tutor-resident
Activitat no presencial-on line equivalent a 6 hores 

lectives
20 9 a 23 d'octubre

Plataforma 

Delta del 

Departament de 

Salut

 90.50€ 

Novetat juliol 2020 Connexions en streaming via Teams /Zoom dins 

Plataforma Delta 14 i 21 d'octubre, de 9.30 a 11.30h

El context emocional en la pràctica docent Presencial 20 28 d'abril No s'ofereix Salvany

Entendre el món intern en temps emocionalment complicats i 

la relació tutor-resident
Activitat no presencial-on line equivalent a 5 hores 

lectives

Novetat juliol 2020

6

Edició 2 Connexions en streaming via Teams /Zoom dins 

Plataforma Delta 20 d'octubre de 17 a 19h
20 16 a 23 d'octubre

Plataforma 

Delta del 

Departament de 

Salut

 40.50€ 

7 L'aprenentatge basat en problemes
Semipresencial de 12 hores lectives                                                        

(*Possible descompte en l'import)
20 30-juny

20 d'octubre a 17 

de novembre

Aula Edifici 

Salvany i 

Plataforma 

Delta del 

Departament de 

Salut

 *157.25€ 

Disseny actualitzat juliol 2020 Degut a la metodologia de l'ABP es manté una sessió 

presencial 12 de novembre de 9.30 a 13.30h. 

8
Com construir relacions eficaces tutor-resident. Coneixem el 

Mindfulness
Activitat no presencial-on line equivalent a 10 hores 

lectives
20

22 d'octubre a 19 

de novembre

Plataforma 

Delta del 

Departament de 

Salut

 90.50€ 

Novetat juliol 2020 Connexions en streaming via Teams /Zoom dins 

Plataforma Delta 23 d'octubre i 3, 10 i 17 de 

novembre, de 9.30 a 11.30h

Obtenir millors resultats amb menys energies: productivitat Presencial 24-març No s'ofereix Salvany

9
Obtenir resultats: gestió eficaç del temps i de les tasques com 

a tutor
Activitat no presencial-on line equivalent a 8 hores 

lectives
20

27 d'octubre a 10 

de novembre

Plataforma 

Delta del 

Departament de 

Salut

 90.50€ 

Novetat juliol 2020 Connexió en streaming via Teams/Zoom dins 

Plataforma Delta27 d'octubre i 9 de novembre de 

9.30 a 11h

10 El tutor i la seva funció com avaluador
Activitat no presencial-on line equivalent a 10 hores 

lectives
20

8 a 22 

d'octubre

5 a 19 de 

novembre

Plataforma 

Delta del 

Departament de 

Salut

 90.50€ 

Disseny actualitzat juliol 2020 Connexions en streaming via Teams /Zoom dins 

Plataforma Delta 9 i 11de novembre de 9.30 a 12h 

11 L'ús del feedback en la docència 
Activitat no presencial-on line equivalent a 5 hores 

lectives
20 09-juny

12 i 19 de 

novembre

Plataforma 

Delta del 

Departament de 

Salut

 40.50€ 

Connexions en streaming via Zoom dins Plataforma 

Delta  els dies 12 i 19 de novembre de 2020, de 10 a 

12.30 hores.   *Inicialment estava previst per el dia 

10 de novembre, com que la situació actual de salut 

pública no permet realitzar la sessió presencial en 

aula es faràvia streaming tal i com ja vam fer constar 

al programa inicial.

La salut del resident Presencial 2 de juny No s'ofereix Salvany

12
El tutor i el desenvolupament professional saludable del 

resident  
Activitat no presencial-on line equivalent a 6 hores 

lectives                                                                                      
20

12 a 26 de 

novembre

Plataforma 

Delta del 

Departament de 

Salut

 * sense cost 

(*Activitat sense cost pels participants segons Conveni de col·laboració 

entre Fundació Galatea-Almirall i Departament de Salut).

Connexions en streaming via Teams /Zoom dins 

Plataforma Delta 17 i 24 de novembre, de 12.00 a 

14.00h
Novetat juliol 2020

13
L'avaluació en el procés de formació.Com s'han d'avaluar els 

residents?
20 21/04 a 15/05

Pendent determinar si s'oferta des de Departament

Gestió eficient de la informació en la pràctica docent Presencial 20 6 d'octubre No s'ofereix Salvany
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http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Formacio/Formacio_continuada/activitats_formatives/area_fse/activitats-oferta/documents/arxius/cerques-bibliografiques.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Formacio/Formacio_continuada/activitats_formatives/area_fse/activitats-oferta/documents/arxius/rol-tutor.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Formacio/Formacio_continuada/activitats_formatives/area_fse/activitats-oferta/documents/arxius/entendre-mon-intern-1.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Formacio/Formacio_continuada/activitats_formatives/area_fse/activitats-oferta/documents/arxius/entendre-mon-intern-1.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Formacio/Formacio_continuada/activitats_formatives/area_fse/activitats-oferta/documents/arxius/disseny-itinerari-formatiu.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Formacio/Formacio_continuada/activitats_formatives/area_fse/activitats-oferta/documents/arxius/motivacio-gestio-incertesa.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Formacio/Formacio_continuada/activitats_formatives/area_fse/activitats-oferta/documents/arxius/entendre-mon-intern-2.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Formacio/Formacio_continuada/activitats_formatives/area_fse/activitats-oferta/documents/arxius/entendre-mon-intern-2.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Formacio/Formacio_continuada/activitats_formatives/area_fse/activitats-oferta/documents/arxius/aprenentatge-problemes.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Formacio/Formacio_continuada/activitats_formatives/area_fse/activitats-oferta/documents/arxius/relacions-eficaces-mindfulness.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Formacio/Formacio_continuada/activitats_formatives/area_fse/activitats-oferta/documents/arxius/relacions-eficaces-mindfulness.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Formacio/Formacio_continuada/activitats_formatives/area_fse/activitats-oferta/documents/arxius/obtenir-resultats.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Formacio/Formacio_continuada/activitats_formatives/area_fse/activitats-oferta/documents/arxius/obtenir-resultats.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Formacio/Formacio_continuada/activitats_formatives/area_fse/activitats-oferta/documents/arxius/tutor-funcio-avaluador.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Formacio/Formacio_continuada/activitats_formatives/area_fse/activitats-oferta/documents/arxius/us-feedback.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Formacio/Formacio_continuada/activitats_formatives/area_fse/activitats-oferta/documents/arxius/salut-resident.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Formacio/Formacio_continuada/activitats_formatives/area_fse/activitats-oferta/documents/arxius/salut-resident.pdf


Per a informació i consultes Emi Martinez |Teresa Sánchez | afse.salut@gencat.cat

02/11/2020


