XIX Jornada de la Xarxa de Comissions de Docència de
Catalunya (XCDC)
Dijous 1 de desembre de 2022
Sala d’Actes Marià Vila d’Abadal, edifici El Sucre, Vic

Reptes de futur del
Fòrum de Diàleg Professional
Com gestionem els tres reptes que afecten la Formació
sanitària Especialitzada des de les Comissions de
Docència de Catalunya

Comitè organitzador:

Presentació de la Jornada

Xarxa de Comissions de Docència de
Catalunya (XCDC)
A.Àvila, G.Carreras, M.J.Cerqueira,
A.Griñó, G.Nohales, J.Pertiñez,
M.Rodriguez, B.Sánchez, S.Vilaseca

El dia 01 de desembre de 2022 tindrà lloc a l’Auditori Marià Vila
d’Abadal de l’Edifici del Sucre de Vic, la XIX Jornada de Comissions
de Docència de Catalunya.
La jornada es vehiculitzarà a partir de 3 fòrums de debat on parlarem
dels 3 reptes de futur del Fòrum de Diàleg Professional de Catalunya,
que liderem des de la Xarxa de Comissions de Docència.

Consorci Hospitalari de Vic
N.Roger, E. Borralleras, M.Espaulella

Els 3 reptes del Fòrum de Diàleg Professional que tractarem son
els següents:

Comitè científic:
G.Carreras, M.J. Cerqueira, A. Griñó,
G.Nohales, J. Pertiñez, M.Rodriguez,
B.Sánchez, E.Borralleras, M.Espaulella,
S.Vilaseca

Repte 9: Comportaments esperables dels residents
com a expressió dels principis i valors que en guien la pràctica professional
Repte 10: Revisar i adequar la capacitat formativa
de la FSE a Catalunya per garantir la cobertura de les necessitats de professionals
Repte 11: Com augmentar la capacitat d’atracció
dels nostres centres i unitats docents

PROGRAMA
Sessió de matí
08:30 h Lliurament de documentació
08:45 h Inauguració

- Montserrat Gea, Directora General de Professionals
de la Salut del Departament de salut de Catalunya
- Sara Manjón, gerent del Consorci Hospitalari de Vic
9h: Fòrum de debat 1: Com augmentar la capacitat
d’atracció dels nostres centres i unitats docents:

Punt de partida: On estem. M. Josep Cerqueira, tècnica
de Formació Sanitària Especialitzada de
la SGOP del Departament de salut
Moderadora: Gloria Nohales, cap d’estudis del Parc de
Salut mar de Barcelona
Participants:
- Punt de vista dels equips directius: Sara Manjón,
Gerent Consorci Hospitalari de Vic
- Punt de vista dels caps d’estudis: Iolanda Silva,
cap d’estudis de l’HU Josep Trueta de Girona
- Punt de vista dels residents: Gustavo Salom, exresident de la UDM d’AFiC Tarragona

10:30h: Fòrum de debat 2:
Comportaments esperables dels
residents com a expressió dels principis
i valors que en guien la pràctica
professional

Moderadors: Araceli Griñó, cap d’estudis
d’AFiC del Consorci sanitari de Terrassa i
Eugenio Berlanga, ex-cap d’estudis de
l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.
Participants:
- Punt de vista dels equips directius:
Antonio Román, director Assistencial
Vall Hebron
- Punt de vista dels caps d’estudis: Eduard
Peñascal, ex-cap d’estudis d’AFiC de
Lleida
- Punt de vista dels residents: Carles
Tolosa Ridao, R3 d’Hematologia i vocal
de la Comissió de Docència de la Mútua
de Terrassa

12:00h:
Comunicacions orals seleccionades
13:15
Espai per Dinar i presentació de pòsters

Sessió de tarda
14:45h: Assemblea General de la XCDC

-Presentació de candidatures com a membre de la
Xarxa en representació d’hospitals mitjans
-Elecció per Votació entre els caps d’estudis
d’Hospitals mitjans
15:30: Fòrum de debat 3: Revisar i adequar la
capacitat formativa de la FSE a Catalunya per
garantir la cobertura de les necessitats de
professionals

Moderadora: Francesca Pons, cap d’estudis de
l’Hospital Clínic de Barcelona
Participants:
- Punt de vista d’un centre docent de gran tamany:
Gemma Carreras, cap d’estudis de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona
- Punt de vista d’un centre docent de tamany mitjà:
Miquel Aranda, Director de Docència del Consorci
Sanitari de Terrassa
- Punt de vista dels equips directius:
Yolanda Lejardi, directora gerent de l’ICS
17:00 Cloenda
- Gemma Carreras, presidenta de la Xarxa
de Comissions de Docència de Catalunya

INSCRIPCIÓ
Adreçat a caps d’estudis, tutors, responsables docents de
FSE i facultatius residents de Catalunya.
Inscripció gratuïta
Inscripcions i presentació de pòsters / comunicacions
orals:
• Inscripcions
• Pòsters-comunicacions
El termini d’inscripció i recepció de comunicacions finalitza
el 15 de novembre.
Presentació de comunicacions - pòsters:
Cal indicar el títol, autors, centre, introducció, objectius,
material, resultats i conclusions. Màxim 300 paraules.
El dia 18 de novembre s’anunciarà als autors quins
s’han seleccionat per a presentar-se com a
comunicació oral

Acreditació:
Pendent d’acreditació pel Consell Català de Formació
Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS).
Lloc de realització:
Auditori Marià Vila d’Abadal, edifici El Sucre, Vic
Informació:
FORES Fundació d’Osona per a la Recerca i l’Educació
Sanitàries
fores@chv.cat

