
       

Maneig de l’ictus per a professionals  
d’Atenció Primària  

 
1a edició (2018) 

de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2018 
online 

 
 
 
 
 

Objectius 
 
Objectius generals 
Millorar les competències professionals en el maneig de la malaltia cardiovascular (MCV), tant en la fase 
aguda de la malaltia com en els diferents nivells de prevenció (primària, secundària i terciària) 

 
Objectius específics 

• Detectar precoçment la MCV 
• Manejar la MCV en els diferents moments evolutius 
• Resoldre de forma eficient situacions pràctiques exemplificades en casos clínics relacionats amb 

les diferents fases evolutives de la MCV amb les eines adients 
 

Contingut i durada 
 

Continguts 
Mòdul 1 –  Introducció (3h) 
Mòdul 2 – Atenció fase aguda (9h) 
Mòdul 3 – Prevenció primària (9h) 
Mòdul 4 – Prevenció secundària (9h) 
Mòdul 5 – Prevenció terciària (9h) 
 
Cronograma 

Inici 1/10/2018 -  final 31/12/18 
 
Per a cada mòdul s'obrirà un període màxim de tres setmanes, excepte per als mòduls “Introducció” i 
“Fase aguda”, que es faran conjuntament en tres setmanes. 
 
 
 

 



       
 
-Introducció i fase aguda: del 1 al 21/10 
-Prevenció primària: 22/10 al 11/11 
-Prevenció secundària: 12/11 al 2/12 
-Prevenció terciària: 3/12 al 23/12 
-Examen final: es podrà fer des del 10/12 fins al 31/12 
 
 

Metodologia 

El sistema de formació en línia possibilita al formador i als alumnes seguir un procés d’aprenentatge 
sense necessitat de coincidir ni en l’espai ni en el temps. El material pedagògic del curs és l’eina 
fonamental en la qual es basa el procés educatiu en l’entorn online. El rol que assumeix l’alumne suposa 
responsabilitat davant del procés d’aprenentatge, actitud activa davant la formació, disciplina a l’hora 
de planificar-se la feina, compromís de participació i col·laboració amb els altres companys i amb el 
tutor. L’entorn online amb la figura del tutor permet una formació personalitzada ja que la comunicació 
i la participació són individuals i es plantegen a partir de la situació de cada participant. L’aula virtual de 
CAMFiC és l’entorn on es desenvolupa aquest curs. Els alumnes disposen d’un fòrum virtual. Els tutors 
respondran els dubtes plantejats pels alumnes en un termini màxim de 48 hores.  
 
Estructura del mòduls 

• Introducció, casos clínics, teoria associada als casos. 
• Idees clau al final de cada mòdul. 
• Material addicional per cada mòdul. 
• Bibliografia + Glossari. 
• Fòrums de discussió sobre temes de debat relacionats amb els casos 

 
Avaluació 
Proves d'avaluació de coneixements amb qualificació final. Puntuació superior al 70% a l’examen final.  
 

Equip docent 

Director del curs: Ignasi López Pavón, coordinador del grup de treball de Malaltia Cerebrovascular de la 
CAMFiC. 
Docents: Begoña López Rodríguez, Antonio Heras Tebar, Marta Sorribes Capdevila, Maite Alzamora 
Sans, Judit Alegre Basagaña, Cristina López Mompó, Maria Viozquez Meya, Berta Catarineu Almansa, 
Montse Corroto Durán, Rosa Forés Raurell, Jordi Ingla Mas, Dolores Muñoz Segura, Mercedes Retana 
Puigmarti. 
 

Dirigit a 
Metges i metgesses, infermers i infermeres. 
 

Pot consultar l’estat de l’acreditació a www.camfic.org 

 

http://www.camfic.org/

