
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LES PONÈNCIES  

 
9:15 h a 10:45 hores. Comunicació (Aula de formació) 
 
Com fer i defensar una comunicació (científica) 
Sovint a la nostra vida professional ens hem d'enfrontar al repte de defensar una 
comunicació a una trobada científica. Parlarem de quins elements poden influir en el disseny 
i la presentació i els condicionants del format (presentació oral vs pòster). Alhora, exposarem 
quins són els elements d'una comunicació efectiva i com dur-la a terme. Finalment, parlarem 
de les interferències de l'entorn i del propi comunicador i proposarem alternatives per a 
superar-les. 

 
 

9:15 h a 10:45 hores. Noves tecnologies aplicades a la medicina (Sala d’Actes) 
 
MEDICINA 2.0: El futur és on-line! 
Experts en medicina i tecnologies de la informació i comunicació ens parlaran sobre els 
canvis que s'estan produint  amb la introducció d’Internet en el món sanitari. Aprendrem 
com metges i pacients, podem treure el màxim profit de tots aquests recursos que tenim a la 
nostra disposició. El futur és on-line! 

 
11.45 a 12.45 hores. Medicina legal (Aula de formació) 
 
Medicina legal 
Segur que en moltes ocasions has pensat "Fins on arriba la meva responsabilitat a urgències?" 
Què passa quan signem un alta els residents sols? Si vols saber la resposta i conèixer els 
diferents tipus de documents legals que existeixen, t'esperem. 
 

 
11.15 a 12.45 hores. Violència de gènere (Sala d’actes) 
 
Violència de gènere: Quin és el nostre rol? 
Alguna vegada t’has preguntat si la dona que tens davant a la consulta és una dóna 
maltractada? Quantes vegades has pensat quina seria la millor actuació per part teva? La 
violència de gènere està present  en el nostre dia a dia: volem  resoldre alguns dels grans 
dubtes al voltant d’aquest tema. 

 
 

 
DESCRIPCIÓ DELS TALLERS 

 
Taller de patologia vascular (Sala de reunions) 
Aquest taller ens permetrà introduir-nos en el món de la patologia vascular amb casos clínics 
relacionats amb la patologia arterial vascular i l’arteriopatia perifèrica. A més, podrem 
aprendre i practicar la tècnica de l’índex turmell-braç, cada vegada més realitzada en els 
nostres ambulatoris. 

 
 
 
 
 



Taller de cirurgia menor (Sala d’actes B) 
Constarà d’una part teòrica on s’explicaran molt breument les sutures: tipus i com es fan; els 
procediments quirúrgics més habituals amb les fotos corresponents pel seu diagnòstic i el 
tipus de cirurgia indicada. Posteriorment, es dividiran els assistents en 2 grups i es procedirà 
a la part pràctica sobre potes de porc amb la supervisió dels ponents. 

 
Taller d’urgències McGyver (Sala d’actes A) 
Sovint quan estem a urgències ens agradaria tenir les habilitats d’en McGyver per poder 
solucionar la situació que se’ns planteja. Durant el desenvolupament d’aquest taller 
aconseguirem, d’una forma molt pràctica, sentir-nos més còmodes davant d’una urgència. 
 
Taller d’insulinització (Aula de formació) 
Aquest  taller ens  servirà per  tenir millor maneig del  tractament de  la diabetis mellitus,  tant 
amb antidiabètics orals,  incretines  intramusculars,   com amb  insulines. Saber quin tractament 
va millor segons el pacient i com podem donar el pas entre un tractament o l'altre. Per això, es 
realitzarà una molt breu introducció teòrica i posteriorment es donarà pas a l'aplicació pràctica 
amb casos clínics. 
 


