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15 de maig – 4 de setembre de 2019 
 

Objectius 
 

General 

El curs permetrà que els participants contribueixin a la disseminació dels coneixements i 
aptituds en les seves pròpies regions i estimulin el desenvolupament de l'ensenyament de la 
medicina familiar i comunitària. El participant millorarà les seves competències docents. 

Específic 

El participant, en acabar el curs serà capaç de: 

• Reflexionar sobre les pròpies mancances 
• Elaborar un pla de formació per al propi tutor 
• Distingir entre avaluació formativa i sumativa 
• Determinar les eines i mètodes d'avaluació que necessita un resident 
• Escollir les tècniques apropiades per a l'aprenentatge de l'alumne 
• Generar feedback 
• Aplicar la tècnica de role playing en la formació d'un alumne 
• Dissenyar l'itinerari formatiu d'un resident 
• Escollir les eines per avaluar l'aprenentatge de l'alumne durant l'itinerari dissenyat 

 
Contingut  
 

1: Introducció – Ser un bon tutor 

2: Teoria de l’educació i de l’avaluació 

3: Mètodes d’aprenentatge i informació de retorn i com donar feedback 

4: Estils d’aprenentatge i elaboració d’un pla personal de formació 

5: Ensenyar a través de la dramatització 

6: Preparar l’equip per ser docent  
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Metodologia  
 

Es tracta d’un curs a distància que pretén l’aprofundiment dels continguts del Leonardo Nivell 
1, mitjançant la realització d’un treball d’aplicació pràctica i real dels mateixos a la tasca 
professional com tutor i formador de residents. 

El curs parteix de tres premisses: la reflexió sobre l’activitat professional en docència, el valor 
de l’experiència pròpia com a residents i l'activitat del tutor com a facilitador de 
l'aprenentatge. 

 

Dirigit a 
 

Metges i metgesses amb tasca docent i experiència com tutors de residents de medicina 
familiar i comunitària que tinguin formació específica presencial del curs Leonardo 1 Nivell 1, 
realitzada a la CAMFiC. 

 

Equip Docent  
 

Yolanda Ortega  –  Metge de família EAP Salou. Tutora de Residents de MFiC des del 2001. 
Professora associada URV l’any 2014. Vocal de Docència de CAMFiC.  

Cruz Maria Fuentes –  Metge de família. Tutora del programa de Formació Sanitària 
Especializada de MFiC. Cap d’estudis de la unitat docent de MFIC Tarragona-ICS. 
Professora associada en Medicina i Nutrició a la Universitat Rovira i Virgili. 
 
Cinta de Diego – Metge de familia CAP Salou. Tutora docent de MFiC des del 2008. 
Doctora per la URV, premi extraordinari de doctorat en Biomedicina 2012. Membre del 
grup EPIVAC (investigació en epidemiologia i vacunes). 

M. Antonia Lafarga – Especialista en MFiC. Tutora acreditada de formació sanitària 
especializada  per la Generalitat de Catalunya. Coordinadora docent de l’ABS Bordeta -
Magraners de Lleida, Institut Català de la Salut. Tècnica de salut de la UD MAFIC Lleida. 
Professora col·laboradora com a tutora de practiques assistencials a la Facultat de 
Medicina de la  Universitat de Lleida.    

Silvia Copetti – Metge de Família. Adjunta a Direcció de la UGEAP l’Hospitalet Nord. SAP 
Delta. Tutora acreditada en l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària des del 1997. 
Membre del Grup d’Evaluació del Residente de Medicina Familiar i Comunitària. Membre 
activa dels grups Grapat (Grup d’Abordatge del Tabaquisme a l’AP) i del GRECAP (Grup 
d’Estudi de les Cefalees a l’AP)  de la CAMFiC, així com del Grupo de Intervención Grupal 
en Tabaquismo a l’AP del Departament de Salut.  
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Eduard Peñascal – Metge de família. Tutor acreditat pel Departament de Salut. Cap 
d’estudis UDM d’Atenció Familiar i Comunitària de Lleida des del 2003. Professor associat 
de la Facultat de Medicina, Universitat de Lleida, des del 2007. Vocal de la Comissió 
Nacional de Medicina Familiar i Comunitària (2010-2014). 

Albert Casasa – Metge de familia a l’EAP Sardenya. Tutor. Cap d’estudis de la unitat 
docent ACEBA. 

Pere Simonet -  Metge de familia ABS Viladecans. Tutor Unitat Docent de Costa de 
Ponent. 

Rosa Villafàfila -  Metge de familia ABS Viladecans. Tutora. Cap d’ estudis UUDD Costa de 
Ponent. 

 

Col·labora: 

 

Framework for Continuing Educational Development of Trainers in  
General  Practice in Europe 
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