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Certificat sobre l'avaluació anual de l'acció tutorial d'un tutor o tutora d'especialistes en ciències de la salut
/
Pendent de validació per la persona signatària del certificat
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I en relació amb l'acció tutorial del tutor o tutora de formació sanitària especialitzada:
Certifico
a)         Que el nombre de persones residents que té assignades és de:
d)         Que el nombre de mesos en què n'ha exercit la tutorització és de:
c)         Que ha realitzat 4 reunions individualitzades amb cada un dels residents 
d)         Que ha lliurat la memòria tutorial a la Comissió de Docència, que inclou:
·         El registre d'entrevistes estructurades de tots els seus residents en l'any lectiu que finalitza
·         L'informe personalitzat de valoració de les activitats realitzades i del progrés de l'aprenentatge de tots els residents que tutoritza
·         El pla individual de formació de l'any següent de tots els residents que tutoritza
·         Les activitats que ha realitzat durant l'any anterior dintre del centre o la unitat docent per guiar o millorar l'aprenentatge.
·         La formació continuada que ha realitzat durant l'any anterior (activitat de discència o de docència) en temes relacionats amb la docència o amb competències transversals
·         La seva autoavaluació en l'exercici de la tutoria
e)         Que ha lliurat les avaluacions de cadascuna de les rotacions realitzades per cadascun dels residents que tutoritza
f)         Que ha participat activament en l'avaluació anual/final dels residents
g)         Que ha avaluat el llibre dels residents
Perquè així consti, signo aquest certificat a tots els efectes, i el trameto al Departament de Salut, en compliment del que estableix l'article 29.4 del Decret 165/2015, de formació sanitària especialitzada a Catalunya.
Tractament de les dades personals
D'acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals són recollides, incorporades i tractades en el fitxers següents:
-         El fitxer "Tractament d'expedients administratius", del qual és responsable l'Oficina de Gestió Empressarial, la finalitat del qual és la tramitació dels expedients administratius relacionats amb l'àmbit competencial i l'impuls i resolució de les qüestions que siguin objecte dels expedients. L'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, és passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona, o bé a l'adreça electrònica bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat.
-         El fitxer "Registre del personal docent, avaluadors, assessors, col·laboradors i alumnat", del qual és responsable la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut, la finalitat del qual és la gestió administrativa de l'alumnat i del personal docent, avaluador, assessor i col·laborador del Departament de Salut. L'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit dirigit a l'òrgan responsable del fitxer, és travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona, o bé a l'adreça electrònica dgprs.salut@gencat.cat.
Un cop emplenat el formulari, abans de desar-lo o imprimir-lo per presentar-lo a l'Administració, cal validar-lo prement el botó
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