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Iniciació a l’ecografia de les 

parts toves 
 

      11 de desembre de 2019 

                                                                                                    CAMFiC, Diputació 316. Barcelona 

 

Objectius 
 

Objectiu general  
 

-Identificar les diferents parts ecogràfiques de la pell i teixit subcutani. 
-Identificar i descriure les diferents lesions palpables a nivell de la pell i teixit subcutani. 
 
Objectius específics  
 

El participant, finalitzat el curs, serà capaç de: 
 
Identificar clínicament les diferents lesions del territori mitjançant el ecògraf. 
-Delimitar la mida de les lesions i la seva relació amb la fàscia muscular. 
-Descriure les característiques ecogràfiques de les lesions. 
-Valorar la presencia o absència de vascularització en les lesions. 
 

Contingut i durada 
 
1º Bloc .  Cronograma 
  Presentació teòrica amb diapositives (imatges  ecogràfiques d'exemples):  
-Ecografia de les parts toves: tècnica i sondes utilitzades. 
-Estructura de la pell y teixit subcutani. 
-Possibles aplicacions de l’ecografia de les parts toves . 
 
 

16:00:16:20 h 

2º Bloc .  
Valoració de bultomes i tumoracions  
-Valoració de processos infecciosos 
-Valoració de adenopaties 
-Valoració de cossos estranys i granulomes 
 

16:20-17:30h 

Descans 17:30-17:45 
3º Bloc .    
Pràctiques amb “fantomes”  i  entre alumnes . 
 

17:45:-20:15h 

Durada:  4 hores 
 
 
 
 
 



 

C/ Diputació 316, CP: 08009, Barcelona Tel: 93 301 17 77 Fax: 93 245 37 52 

www.camfic.cat 

 
 
 

 
 

Metodologia 
 

Es dividirà la tarda en 3 blocs: El primer i segon bloc seran  teòrics i s’exposarà la teoria 
anatòmica i la patologia a mitjançant una presentació de diapositives  
Al tercer bloc es dividirà amb alumnes en grups de com a màxim 5 persones per ecògraf i 
professor de practiques . 
Es realitzaran pràctiques supervisades d’exploració de diversos “fantomes”  i de la normalitat 
entre els propis alumnes . 
 

Equip Docent 
 

Coordinador:  Dr.  Daniel Jesús Ríos Garcia 
Professors: Membres del Grup de treball d’Ecografia a l’Atenció Primària (EcoAP) de la Societat 
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària CAMFiC) 
 
 
 

Dirigit a 
 Als metges i metgesses d’Atenció Primària 

Places: 25 
 

Podeu consultar l’estat de l’acreditació a la web de la CAMFiC: www.camfic.cat 


