
 

 
 
 

I Jornada EcoAP 2016:  
“Ecografia clínica: Sí que es pot” 

 
12 de novembre de 2016 

Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona 
Carrer de Casanova, 143, 08036 Barcelona 

 
Us donem la benvinguda a la primera Jornada d’Ecografia en Atenció Primària organitzada 
pel Grup de Treball d’EcoAP de  la CAMFiC.  
El lema de les jornades que hem escollit és: “Ecografia clínica: Sí que es pot”. És evident 
que l’ecografia clínica s’està convertint en una eina molt útil pel metge de família. El seu ús 
s’està estenent per tot el territori a mesura que els professionals es van formant en 
aquesta tècnica i també en la mesura de que poden disposar d’un ecògraf al seu centre. 
Volem fer èmfasi en que, tot i que inicialment pot semblar molt difícil, “sí que es pot”, i per 
això aquestes jornades les volem obrir tant a companys/es que ja saben fer ecografies, 
com als que no n’han fet mai, per tal de que vegin les possibilitats d’aquesta tècnica i de 
tots els tipus d’ecografia que pot arribar a fer un metge de família.  
 
Són unes jornades eminentment pràctiques. Es tracta doncs de fer un tastet de cada tipus 
d’ecografia, per això hem organitzat diferents tallers pràctics, alguns per a persones que no 
han agafat mai una sonda ecogràfica, i d’altres per a professionals que ja fa algun tipus 
d’ecografies però en vol aprendre d’altres. No pretenem fer un curs complet de formació 
de cada tipus d’ecografia, però sí un taller pràctic per veure el que podem fer amb un 
ecògraf en diferents situacions clíniques. 
 
Esperem que us agradin i sobretot que us siguin útils per la vostra pràctica clínica diària, i 
recordeu: “Sí que es pot”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Jesús Pujol 
 
President del Comitè Científic 

David Teixidó 
 
President del Comitè Organitzador 



 

 
 
 
 

 
 
Preprograma 
 
8:30h Acollida i entrega de documentació 
 

09:00-09:15h Inauguració 
 

09:15-10:00h Taula: Situació actual de la formació reglada en ecografia clínica. 
• Anna Mompart, Subdirectora General de la cartera de Serveis i el Mapa Sanitari 

General de Planificació en salut Departament de Salut. 
• Manel Escobar, Director clínic de Diagnòstic per la Imatge Hospital Universitari vall 

d’Hebron. 
• Pere Guirado,  Coordinador del GdT d’EcoAP de la CAMFiC. 
• Moderadora : Laura Conangla, Metgessa de família, integrant del GdT d’EcoAP de la 

CAMFiC 
 

10:00-10:30h Precs i preguntes 
 

10:30-11:00h Descans-cafè 
 

11:00-14:00h Tallers pràctics 
 
14:00-15:30h Dinar 
 

15:30-16:30h Presentació comunicacions orals i casos clínics.  
 

16:30-17:00h Descans-cafè 
 

17:00-19:00h Tallers pràctics 
 
19:00-19:30h Entrega de premis i Cloenda 
 

————————————————————————————————————— 

S’acceptaran comunicacions de treballs de recerca (presentats amb l’abstrac 
corresponent) i de casos clínics (presentats en format pòster, imatges fixes o vídeos). 
Consulteu normes a la web de la jornada. 
————————————————————————————————————— 



 

 

 
 

 
Es distribuiran els alumnes en grups reduïts, màxim 5-6 persones per ecògraf (segons 
inscrits), amb un model per fer les pràctiques i un monitor-docent per a cada grup. Cada 
persona podrà escollir diferents tallers a les 3 hores de pràctiques del matí i d’altres tallers 
a les 2 hores de la tarda, segons la durada i la disponibilitat dels mateixos. Els diferents 
tallers s’aniran repetint varies vegades simultàniament a diferents aules per tal de donar 
resposta a la demanda que se’n faci. 
 

Es faran 3 tallers bàsics, per a professionals que no han fet mai ecografies (o aquest tipus 
d’ecografia), d’una hora de durada cadascun, amb una breu introducció teòrica: 

- Abdomen bàsic/FAST  
- Ecografia pulmonar 
- Talls cardíacs bàsics 

 

També es faran 10 tallers de 30 minuts de durada de diferents situacions clíniques, per a 
companys que ja fan ecografies, però que també es podran adaptar a un nivell bàsic 
segons els inscrits al grup: 

- Taller d’espatlla dolorosa 
- Taller gonàlgia 
- Taller còlic biliar/hipertransaminassèmia 
- Taller còlic nefrític 
- Taller hematúria/ITU/prostatisme 
- Taller patologia testicular 
- Taller patologia tiroïdal 
- Taller diagnòstic de la TVP 
- Taller GIM/AAA 
- Taller puncions ecoguiades/infiltracions. 

 
Com a exemple de tria de tallers: 
- Alumne A, sense experiència en fer ecografies, pot fer els 3 tallers bàsics al matí, i 

escollir 4 dels 10 altres tallers a la tarda. 
- Alumne B, amb experiència en fer ecografies, pot fer els 10 tallers curts (6 al matí i 4 a la 

tarda). 
- Alumne C, amb experiència en ecografia abdominal, pot fer 2 tallers bàsics (pulmonar i 

cardíac) i escollir 6 tallers curts. 


