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1. INTRODUCCIÓ 
L’ elaboració i el desplegament d’ un Pla de Qualitat de la Gestió Docent (PCGD) busca 
donar resposta a la normativa legal vigent i millorar la qualitat de la docència impartida en 
les Unitats Docents (UUDD) amb què es l ‘Hospital de Palamós definint objectius de 
docència i facilitant eines que permetin mesurar i monitoritzar la seva consecució.  

1.1 Marc legal 

Tant el RD 183/2008 com l’ Ordre SCO 581/2008 estableixen la necessitat que els centres o 
unitats acreditades per a  la formació sanitària especialitzada (FSE) disposin d’ un pla de 
gestió de qualitat docent i responsabilitzen a la comissió de docència i al cap d’ estudis de la 
seva  elaboració, aprovació i supervisió.  

En el RD 183/2008 l ‘article 29 que fa referència a l’ avaluació i control de qualitat de la 
estructura docent s’esmenta el següent: 

1. Las unidades docentes y centros acreditados para la formación de especialistas en 
Ciencias de la Salud se someterán a medidas de control de calidad y evaluación, con la 
finalidad de comprobar su adecuación a los requisitos generales de acreditación que 
prevé el artículo 26 de la Ley 44/ 2003, de 21 de noviembre, en relación con el artículo 5 
de este Real Decreto, la correcta impartición de los programas formativos y el 
cumplimiento de las previsiones contenidas en las distintas normas que regulan la 
formación sanitaria especializada. 

2. La Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud coordinará las auditorías, informes 
y propuestas necesarios para acreditar las unidades docentes y para evaluar, en el 
marco del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud y del Plan Anual de 
Auditorías Docentes, el funcionamiento y la calidad del sistema de formación, para lo 
cual podrá recabar la colaboración de las agencias de calidad de las comunidades 
autónomas, de sus servicios de inspección y de los profesionales que con autorización 
de la correspondiente comunidad autónoma estén acreditados como auditores por la 
Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud para realizar dichas funciones. 
Asimismo, dicha colaboración podrá llevarse a cabo por las entidades previstas en el 
artículo 62.2 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión i Calidad del Sistema 
Nacional de Salud. 

3. Las comisiones de docencia de centro o unidad elaborarán un plan de gestión de calidad 
docente respecto a la/s unidad/es de las distintas especialidades que se formen en su 
ámbito. Dicho plan se aprobará y supervisará por la comisión de docencia con sujeción a 
los criterios que establezcan las comunidades autónomas a través de los órganos 
competentes en materia de formación sanitaria especializada y la Agencia de Calidad del 
Sistema Nacional de Salud. En los mencionados planes de gestión de calidad se contará 
con la necesaria participación de los residentes que anualmente evaluarán, a través de 
encuestas o de otros instrumentos que garanticen el anonimato, el funcionamiento y  
adecuación de los recursos humanos, materiales i organizativos de la unidad en la que 
se estén formando, así como el funcionamiento, desde el punto de vista docente, de las 
distintas unidades asistenciales y dispositivos por los que roten durante sus períodos 
formativos. 
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4. La evaluación desfavorable de la actividad docente de un centro o unidad implicará la 
revisión de su acreditación y, en su caso, su revocación total o parcial, con sujeción a lo 
previsto en el artículo 5 de este Real Decreto. 

5. Las comunidades autónomas, con la finalidad de efectuar el seguimiento de la calidad de 
la formación especializada, realizarán, a través de los órganos  competentes en la 
materia, una encuesta anual y anónima a todos los residentes que se formen en sus 
respectivos ámbitos, para comprobar su grado de satisfacción en cuanto a la formación 
recibida. 

6. La Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud y las comunidades autónomas 
colaborarán y se facilitarán mutuamente la información necesaria para llevar a cabo la 
evaluación de centro y  unidades docentes. 

Així mateix l’ Ordre SCO 581/2008 , estableix com a  criteris comuns relatius a les funcions 
de les comissions de docència los següents: 

 “3.-Aprobar el plan de gestión de calidad  docente del centro o unidad 
docente, supervisando su cumplimiento, a los efectos del cual les será 
facilitada cuanta información fuera necesaria por los responsables de 
las unidades asistenciales y por los correspondientes órganos de 
dirección y gestión”. 

La mateixa ordre també defineix els criteris comuns relatius a les funcions del cap d’ estudis: 

7. Supervisar el plan de gestión de calidad docente del centro o unidad. 

També els criteris d’ auditories dels centres docents hospita laris acreditats , que està 
elaborant l’ Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, defineix el Pla de gestió de 
qualitat docent (PGCD) com un document o conjunt de documents que descriuen i 
desenvolupen tant l’ organització de la docència com les directrius i requisits per gestionar i 
assegurar la qualitat de la formació sanitària especialitzada en el centre docent. 

En el mateix document s’ estableixen els continguts mínims que ha de tenir el plani compten 
los següents: 

• Les polítiques de qualitat generals del centre hospitalari respecte a la docència. 
• Els processos implicats en l’ activitat docent i les seves interrelacions (mapa de 

processos). 
• Els requisits que han de complir aquests processos o referència on es trobin definits. 
• La descripció o referència a los mecanismes d’ execució, seguiment i control 

(indicadors) de estos processos amb la  finalitat d’ assegurar que s’assoleixin els 
objectius que se han previst per a aquests indicadors i que per tant, son eficaços. 

• La necessitat d’ establir documents i requisits específics. 
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2. CONTINGUT DEL PLA DE QUALITAT DE LA GESTIÓ DOCEN T (PGCD) 

2.1. Planificació estratègica de la docència 

La Unitat Docent de l’ Hospital de Palamós és la responsable de planificar i gestionar la 
docència que es facilita als metges residents de les especialitats vinculades a aquest centre 
o d’ altres Unitats docents que roten per l’hospital. 
El PCGD se basa en el cicle de millora de qualitat: 

PLANIFICACIÓ 
• Visió de futur 
• Missió 
• Objectius 

ACTUACIÓ 
• Accions concretes de millora 

AVALUACIÓ 
• Indicadors de qualitat i qualitatius 

VERIFICACIÓ 

 

Missió  

Formar especialistes excel·lents en les diverses unitats docents a les que el centre està 
adscrit, dotant-los de competències clíniques i comunicatives així com d’ una visió integrada 
del pacient en els seus aspectes psicosocials i d’ una visió integradora de l’ atenció al 
pacient en els diversos nivells assistencials del sistema de salut. 

Visió  

La Unitat Docent de l’ Hospital de Palamós pretén ser una Unitat de referència a nivell 
provincial i regional per l’ alt grau de competència assolit pels residents que es formen tenint 
com a eix fonamental la recerca de l’ excel·lència a través d’ un alt nivell de compromís, 
implicació i motivació dels metges residents, tutors i altres professionals que participen en la 
Unitat Docent, incrementant els valors dels serveis ofertats als diferents col·lectius tant 
interns com externs de la institució. 

Valors  

Els valors que guien la gestió de la Unitat Docent de l’ Hospital de Palamós son: 

• Tracte humà i respectuós 
• Transparència, equitat i responsabilitat ètica 
• Compromís i implicació 
• Responsabilitat i sostenibilitat amb el medi ambient 
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Objectius  

L’ objectiu principal és aconseguir la satisfacció dels nostres usuaris, tant residents com 
tutors i persona relacionada con la Unitat Docent.  

Los objectius a mig termini son aquells que porten a aconseguir la formació clínica, la 
formació transversal i la formació integral del resident. 

La política de qualitat docent està a disposició del públic i els usuaris i es revisarà igual que 
la  resta d’aquest document com a màxim cada dos anys per a la seva contínua adequació. 

2.2. Línies estratègiques del PGCD  
El pla de qualitat docent s’ integra dins del pla estratègic de l’ entitat de Serveis de Salut 
Integrats del Baix Empordà. 
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2.3. Estructura de la Unitat Docent de l’ Hospital de Palamós 
 

Comissió de Docència (CD)  

És l’ òrgan encarregat de vetllar pel compliment i desenvolupament  de les normatives i 
requeriments legals per a l’ acreditació i seguiment de les diferents especialitats de post-
grau. Així mateix, també desenvoluparà i integrarà las activitats de docència de grau, en 
tots els col·lectius i tots els àmbits, desenvolupant totes les activitats que es consideren 
necessàries i promocionant les existents. 

Està composta d’ acord el que  estableix  en el seu reglament de funcionament, que s’ 
ajusta al REAL DECRETO 183/2008. 

Actualment la Comissió de Docència està integrada per: el president i vicepresident, els 
vocals (representats pels tutors de les diferents especialitats acreditades), el coordinador 
de formació, els representants dels residents de les diferents especialitats, un 
representant de la comissió de recerca, un representant d’ infermeria i la secretària. 

Entitats col·laboradores  

• Hospital Universitari Josep Trueta 
• Hospital Clínic de Barcelona 

Dispositius i personal  

• Secretària de Docència compartida amb la Direcció Assistencial i ubicada a l’ Àrea 
de la Direcció Assistencial planta 0 del Hospital de Palamós (C/ Hospital, 36 17230 
Palamós). 

• Aules de formació/Sales de reunions. 

EDIFICI FLEMING 

� Sala de actes: amb una capacitat per donar cabuda  a 100 persones i la 
possibilitat de dividir-la en dos espais (sala de  60 i 30 persones). Sala destinada 
a impartir exposicions teòriques, condicionada amb material de suport a la 
formació (canó de projecció, ordinador, pissarra, vídeo,  aparells de cossos 
opacs, etc. ). 

� Aula Fleming: amb capacitat per a 30 persones. Sala destinada a la realització d’ 
activitats pràctiques, també dotada amb material de suport a la formació 
(pissarra, TV, PC amb DVD, etc.). 

� Sala de juntes: amb capacitat per a 10 persones està dotada de TV i PC amb 
DVD.  

� Sala de reunions: amb capacitat per a 5 persones està destinada a reunions de 
caràcter intern. 

EDIFICIO “HOSPITAL 27” 
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� Biblioteca: ubicada en el mateix edifici que la Direcció d’ Avaluació, Informació i 
Recerca. Amb una capacitat per a 20 persones, espai destinat a la impartició de 
conceptes teòrics i realització de treballs en equip. Disposa de  canó de 
projecció, portàtil, pissarra, TV, etc.) 

� Àrea de treball per a especialistes en formació: espai destinat per a la realització 
de treballs dels especialistes en formació i dotada de 4 ordinadors i una taula de 
treball comú. 

EDIFICIO HOSPITAL 

� Sala polivalent de l ‘Àrea de la Direcció Assistencial: amb una capacitat per a 40 
persones. Sala per impartir conceptes teòrics, adequada amb material de  suport 
a la formació (canó de projecció, portàtil, pissarra, etc.). 

� Aula de ofimàtica: espai reservat per a la realització d’ acciones formatives 
relacionades amb la digitalització de processos tant assistencials com 
paraasistencials.  Dotada de 12 ordinadors. 

� Sala de reunions: amb capacitat per a 12 persones dotada de pissarra, 
videoconferència i PC amb DVD. 

Altres DISPOSITIUS 

� Actualment a més a més de la web de la Entitat www.ssibe.cat, està en període 
de proves un entorn web específic per a docència e recerca. 

� També es disposa d’ una plataforma Moodle per al desenvolupament de la 
formació no presencial. 

� Aplicació de les xarxes socials Facebook i Twitter per a la difusió d’ articles de 
actualitat i activitats de la Unitat. 
 

2.4. Organització de la formació 
 

Els programes formatius inclouen: 

 

Activitat Assistencial:  

Realitzada inicialment en el Servei junt al tutor i amb guàrdies a l’ àrea de urgències 
hospitalàries o de la seva especialitat i les diferents rotacions per distintes àrees o 
serveis.  

Formació teòrica:  

S’ estructura de manera transversal per a les  diferents especialitats.  

Cursos i tallers:  

Es van programant al llarg de la formació i serviran per ampliar coneixements 
teòrico-pràctics en àrees concretes, la majoria son clínics o de recerca programats 
pel tècnic de salut. 
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2.5. Anàlisis DAFO de docència 

 

FORTALESES DEBILITATS 

Motivació i implicació del personal docent i 
de suport que hi intervé. 

Predisposició dels serveis per acollir la FSE i 
alumnes de grau. 

Transversalitat dels diferents serveis 
(hospital aguts, sociosanitari, primària) i per  
sistemes d’ informació clínica comuns. 

Proximitat, facilitat de comunicació i 
accessibilitat de l’ alumne amb els 
comandaments de referència. 

Receptivitat a les propostes de millora 
provinents dels residents. 

Oferta d’ allotjament gratuït durant els 2 
primers anys,  així com servei de menjador 
gratuït durant tota la residència. 

Facilitats per a la formació dels docents. 

Recepció de residents d’ altres Unitats 
Docents de manera estable i sostinguda. 

Col·laboració directa en la impartició d’ un 
cicle formatiu de grau mig d’ infermeria i 
tècnic sociosanitari. 

Consolidació de la UDMFiC com a 
plataforma d’ arrancada de la resta  d’ UD. 

Falta d’ uniformitat i sistematització de 
procediments entre diferents àrees docents.  

Falta de reconeixement dels metges docents 
que no son tutors oficials. 

Bona presència a internet mitjançant la web. 

Falta de consultes per a la  realització de 
pràctiques dels metges. 

Problemes  d’ accessibilitat als recursos 
bibliogràfics a través de la intranet. 

Excessiva paternalització envers als  
especialistes en formació. 

Carència de web de docència i recerca. 

Poca presència en les  xarxes socials. 

Biblioteca virtual. 

AMENACES OPORTUNITATS 

Disminució de les places MIR convocades. 

Mala situació geogràfica. 

Mal transport públic amb Girona. 

Tendència del MIR a escollir hospitals de 
major nivell de complexitat. 

Incertesa davant l’ imminent 
desenvolupament  del Decreto de 
Troncalidad. 

Conjuntura econòmica. 

Ampliació de l’ acreditació  a altres 
especialitats. 

Relació i associació amb la Universitat de 
Girona. 

UD multiprofessional de MFiC. 

Xarxes socials i noves tecnologies. 

Desenvolupament de la plataforma de 
formació no presencial Moodle. 
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2.6. Divulgació de resultats (QC) i Comunicació 

• Tota la informació relativa a activitats docents i administratives es publica al tauló d’ 
anuncis de la Unitat Docent, situat a la planta baixa de l’ edifici de l’ Hospital, a la 
secretaria de la Direcció Assistencial/docència). 

• També s’ informa a través de correu electrònic i del dispositiu d’ Intranet de l’ 
empresa amb agenda inclosa, on es realitzen els canvis oportunament per part de 
secretaria.  

• Se realitza una memòria docent anual.
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3. ORGANIGRAMA DE L’ ESTRUCTURA DOCENT DINS DE SSIB E  
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4. MAPA DE PROCESSOS DE DOCÈNCIA 

 
Activitats docents sobre les que incideix el Pla de  Gestió de Qualitat de Docència 
 

Totes les activitats docents que es realitzen a l’ Hospital estan incloses en el PCD. Aquestes 
son: 

1. Ensenyaments tècnics de grau mig i superior: 

• Auxiliar d’infermeria 

2. Ensenyaments universitaris de grau: 

• Infermeria 

• Medicina 

3. Ensenyament universitaris de postgrau: 

• Medicina de Família i Comunitària 

• Ginecologia i Obstetrícia 

• Medicina Interna 

4. Formació continuada dels professionals del centre. 

4.1. Circuits, procediments i protocols del mapa de  processos 
Planificació estratègica docent 

− Pla de Gestió de la Qualitat Docent 

− El present document 
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Gestió de la Unitat  Docent 

− Procés d’ acreditació de les Unitats Docents de Ginecologia i Obstetrícia i 
Medicina Interna: 

Document oficial del Ministerio de Sanidad. Pàgina web MS y PS. 
Els nostres documents d’ acreditació es troben a la  carpeta 
\\_dades_aurora\unitat docent\Acreditaciones\Resolucions acreditacions 
docents 

− Comissions i Comitès :  

Comissió de Docència: les actes de reunió així com  el Reglament Intern 
es poden trobar a la intranet  (banner de qualitat assistencial) i a la 
carpeta de la Xarxa interna compartida. 
Comitè d’ avaluació anual/final dels residents (doc. Comitè d’acreditació). 

− Acreditació centres col·laboradors docents o compromisos de 
col·laboració 

Els documents relacionats amb els compromisos de col·laboració entre 
entitats es troben a \\_dades_aurora\unitat docent\convenis: 
Documents oficials del Ministerio de Sanidad. Pàgina web del MSC. 
Les nostres acreditacions es troben a la carpeta \\_dades_aurora\unitat 
docent\Acreditaciones\Resolucions acreditacions docents 

− Personal: 

Tutors. Se detalla el procés d’ acreditació interna en pròxim apartat. 
Tutors de suport / Col·laboradors Docents. Es designa en cada rotació un 
tutor de suport en funció de la disponibilitat i experiència en docència. 
Cada servei te el seu  (doc. especialitats hospitalàries). 
Residents. S’ incorporen segons dicta el MSPS en el RD anual de 
convocatòria de places i el dia assignat es realitza l’ adjudicació de places 
.Sol ser el mes de maig. 

− Recursos: 

Humans: exposat al pla de qualitat docent (cap d’ estudis, secretària 
docència, tècnic salut, tutor hospitalari, tutors suport). 
Materials: exposat en el pla de qualitat docent (despatx residents, 
secretaria docència, biblioteca, aules formació, etc.). 
Sol·licitud places residents al Ministerio: 
Places acreditades de Obstetrícia i Ginecologia: 1 
Places acreditades de Medicina Interna: 1 

− Organigrama (on s’ ubica la Unitat Docent en l’ organigrama de la 
institució) (doc.). 

Gestió de tutors i formadors 

− Processos de acreditació/reacreditació de tutors: 

Criteris d’ acreditació/reacreditació externa de tutors (IES). Aquests 
criteris es basen en els criteris interns i es publiquen en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya (DOGC) anualment fins a la data. 

− Formació tutors:  
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Disposem de dos ofertes fins l’ actualitat en Catalunya: 
Aula del tutor de l ‘Institut d’Estudis de la Salut.  
Aula del Tutor de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària 
(CAMFiC). 
Anualment envien por correu electrònic i correu ordinari a cada Unitat 
Docent la oferta de tots els cursos amb el perfil clínic, docent i 
investigador que ha de tenir el tutor tant par acreditar-se per primera 
vegada com per seguir formant-se de forma continua. S’ està treballant en 
l’ actualitat en una aula de formació sanitària especialitzada, amb cursos 
virtuals i presencials per part de l’ IES.  

Planificació i oferta de places de la UD  

Comentat anteriorment el procediment. 

Pla Comunicació 

− Pla comunicació empresa (disponible en gestor documental). 

− Web de docència de SSIBE, twitter i facebook, www.ssibe.cat. 

Relació amb les administracions 

− Amb Ministerio Sanidad y Política Social. 

Avaluació anual i final dels residents: es rep anualment un correu 
electrònic amb la informació i els procediments a realitzar per avaluar a 
los residents. 
Incorporació anual de los resident: es rep  anualment un correu electrònic 
amb la informació i els procediments a realitzar per a  la  correcta 
incorporació. 
Eleccions residents: es rep un correu electrònic informant del procés . 

− Amb  l’Institut d’Estudis de la Salut. 

El cap d’ estudis participa en la Xarxa de Comissions de Docència de 
Catalunya. 

− Amb Departament Salut Generalitat. 

Sol realitzar-se indirectament a través de l’IES. 

Relació amb altres UUDD  de Catalunya 

Es realitza a través de l’ IES: 

Processos clau 

Planificació d’ itineraris i accions formatives seg ons Ministerio  

       (doc. guia o itinerari formatiu global) 

Pla d’ acollida 

− Reunió inicial explicativa  

El primer dia dels destinats a la incorporació, el cap d’ estudis explica als 
residents el procés d’ incorporació a la Unitat Docent. Si un resident ha 
sol·licitat pròrroga se li remet aquesta informació per correu electrònic. 

− Acte d’ assignació del tutor. 
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Es realitza el darrer dia dels destinats per incorporar-se. S’ informa del 
tutor assignat si encara no el conegués i s’emplena el document oficial 
que posteriorment es remet al Ministerio. 

− Documents a lliurar al resident: 

Guia del resident SSIBE 
Guia del Ministerio de Sanidad y Política Social 
Itinerari formatiu (rotacions) 
Memòria SSIBE 
Assignació claus per accedir a la història clínica informatitzada 
Calendari dels cursos d’ introducció al període de Residència. 
Data d’ acollida del Col·legi Oficial Metges de Girona amb la signatura 
electrònica. 
Avaluació dels respectius cursos amb enquestes on line que envia el 
departament de formació 

− Revisió laboral i explicació teòrica sobre Riscos Laborals por part del  
servei de  mèdic de l’ empresa. 

− Signatura  del contracte en RRHH i activació targeta identificativa. 

Gestió del pla individual de formació 

− Rotacions internes 

Pla de rotacions de tot el període formatiu de cada Resident. 
Objectius de les rotacions. Queda contemplat en el programa de l 
’especialitat 

− Formació transversal 

− Guàrdies 

Protocol de supervisió del resident en urgències  

− Cursos i congressos 

− Sessions clíniques: 

Sessions clíniques de Servei i sessions del resident 
 

− Aprenentatge entorn no clínic 

Afecta al programa de MFiC i es contempla en aquesta Unitat. 

− Rotacions externes: 

Document que regula les rotacions externs (doc. rotacions externes 
normativa). 

− Recerca: 

Document de definició dels objectius (doc. recerca en la residència) 
Línies de recerca de l’ àmbit. Estan disponibles en la web.  

Avaluació de la docència 

− avaluació formativa 

Elaboració i emplenament del llibre del Resident 
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− Avaluació sumativa: 

Contínua (rotacions). 

Al finalitzar cada rotació s’ha d’emplenar el full d’ avaluació de la rotació i 
enviar-la a secretaria UD on line o paper (fitxa 1 MSPS en carpeta 
avaluació). 

Anual (Informes ministeri, RRHH).  

Reunió anual comitè d’avaluació al maig. 

Inserció al tauló d’ anuncis de la UD d’ una ressenya signada pel seu 
president, per la qual en el termini de 10 dies es poden  consultar a 
secretaria de la comissió i en l’ horari que s’ especifiqui en la resolució, les 
qualificacions obtingudes en les avaluacions anuals, tant positives com 
negatives, especificant en aquest darrer cas si són recuperable o no 
recuperables. 

A partir de la data d’ inserció en l’esmentat tauló d’ anuncis s’ iniciarà 
també el còmput del termini de 10 dies per sol·licitar, davant la comissió 
de docència, la revisió de les avaluacions negatives, no recuperables, en 
els termes previstos en l ‘article 24 del RD 183/2008. 

Finalitzat el procés se remet al Ministerio  i se notifica a RRHH si se pot 
signar el contracte per l’any següent. 

Final (Informes Ministerio, RRHH).  

Un cop finalitza el R4/R5 es qualifica igual que en l’ apartat d’ avaluació 
anual, se notifica al MSPS perquè es pugui emetre el títol oficial, se li lliura  
un resguard a l’ R, es notifica a RRHH l’ extinció de contracte per 
finalització del període formatiu.  

Avaluación de l’ estructura docent: 

Avaluació de rotacions (fitxa 1 MSPS) 
Avaluació de l’ estructura docent 
Enquesta satisfacció final residència: via on line que se li  farà arribar 
abans de finalitzar, a l’abril de cada any, responsabilitat del departament 
de formació  

Comiat 

− Tràmits ministerials 

Enviament al Ministerio de la documentació de finalització de la  
residència (avaluació final) segons el document oficial que el MSC envia 
anualment 
Enviament a RRHH de la documentació de  finalització residència. 

− Comiat: 

Acte institucional comiat 
Diploma final residència SSIBE 

− Memòria docència anual UD SSIBE 

Processos de suport 
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Recursos Humans i Riscos Laborals 

− Contractes 

En el pla d’ acollida s’ informa de la documentació requerida per a la 
signatura del contracte. 
Anualment, després de l’ avaluació es notifica a RRHH i gestió de 
nòmines si el resident s’ avalua positivament i si segueix amb el contracte 
perquè es procedeixi a la seva signatura. 
Després de cada incorporació de residents es notifica a RRHH els tutors 
que seran de nova acreditació per a la liquidació del complement de 
docència i també es donaran de baixa els que deixin de tenir residents al 
seu càrrec directe 

− Revisió inicial 

Revisió laboral inicial de tots els residents 
Curs de Riscos Laborals a la incorporació 

− Seguiment 

Seguiment de la salut laboral dels residents a petició de la comissió de 
docència, tutor hospitalari o cap de estudis,  si es creu convenient. 

Recursos per a la docència 

Aules en Hospital amb connexió informàtica i 12 ordinadors 
Aules en Edifici Fleming i en Edifici Hospital 27 

Gestió administració: estructura física i secretari a 

Despatx residents: ubicat en Hospital 27 amb connexió a 4 ordinadors  
Despatx secretaria: ubicat en Hospital de Palamós en l’àrea de direcció 
assistencial. 
Gestió Informació 

Clau accés i contrasenya a la signatura del contracte.  
Perfil acord a les seves necessitats amb accés a l’ hospital i urgències 
hospitalàries. 
Curs sobre la protecció de dades que se contempla en el pla de acollida. 
Sistema de qualitat amb registre incidents per la millora de la qualitat 
assistencial. Model SINAP. 

Unitats de Suport 

− Unitat Recerca 

− Unitat Informàtica 

− Biblioteca 
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4.1.1. Indicadors de seguiment del compliment del m apa de processos 
La UD del Hospital de Palamós considera els següents indicadors: 

 

Element del Mapa Indicadors quantitatius Formulació Standard 

Gestió de la UD 
Nº. de reunions de la 

Comissió de Docència 
Nº reunions / any 6 / any 

Gestió de la UD 

Proporció de actes 
aprovades amb la firma 
del Cap d’ Estudis i de la 
Secretària de la Unitat 

Actes correctes / Actes 
totals 

100 % 

Gestió de la UD 
Assistència a la Comissió 

de Docència 
Nº total assistents reals / 
Nº assistents possibles 90 % 

Gestió de tutores i 
formadors 

Proporció de tutores amb 
acreditació externa 

Nº de tutors amb 
acreditació externa / Nº de 

tutors 
90 % 

Planificació de l’ oferta de 
places 

Mapa de capacitat docent 
de l’ Hospital de Palamós 

 Fet 

Planificació de la oferta 
de places 

Planificar la capacitat 
docent en una Unitat 

troncal que pot ofertar l’ 
Hospital de Palamós 

 Fet 

Planificació de la oferta 
de places 

Ampliació del programa 
de formació a altres 

especialitats 

Traumatologia, Diagnòstic 
per la imatge, Farmàcia 

clínica 
Fet 

Pla de comunicació 
Presència de la web de 
docència en el nostre 

entorn 

Nº visites any de la web de 
la Unitat Docència 

 

Pla de comunicació 
Presència del Facebook 
de la Unitat en el nostre 

entorn 

Nº persones a las que “els 
agrada” el Facebook de la 

Unitat Docent 
 

Pla de comunicació 
Presència del Twitter de 

la Unitat en el nostre 
entorn 

Nº persones que 
segueixen el Twitter de la 

Unitat Docent 
 

Acollida 
Residents amb manual d’ 

acollida 

Nº R1 amb manual de 
acollida / Nº total de nous 

Rs 
100 % 

Acollida 
Residents satisfets amb 

el pla d’ acollida. 

Nº R1 satisfets amb el 
programa d’ acollida / Nº 

total de nous Rs 
100 % 
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Planificació d’ itineraris i 
accions formatives 

Residents amb itinerari 
formatiu 

Nº R1 amb itinerari 
formativ / Nº total de nous 

Rs 
100 % 

Planificació de itineraris i 
accions formatives 

Pla individual de formació 
Nº de Rs amb pla 

individual de formació / Nº 
total de Rs 

100 % 

Sessions clíniques 
Presentació de sessions 

clíniques 

Nº de Rs que han 
presentat sessions 

clíniques / Nº total de Rs 
100 % 

Cursos i Congressos 
Presentació de 

comunicacions en 
congressos nacionals 

Nº de Rs que han 
presentat  una 

comunicació en un 
congrés nacional / Nº total 

de Rs 

 

Recerca 
Participació en 
publicacions 

Nº de Rs que han 
participat en una publicació 

/ Nº total de Rs 
 

Recerca 
Participació en projectes 

de recerca 

Nº de Rs que han 
participat en un projecte de 

recerca / Nº total de Rs 
 

Formació transversal 
Formació en suport vital 

bàsic 

Nº de Rs que han 
participat en formació de 

RCPb / Nº total de Rs 
tributaris 

100 % 

Formació transversal 
Formació en suport vital 

avançat 

Nº de Rs que han 
participat en formació de 

RCPa / Nº total de Rs 
tributaris 

100 % 

Formació transversal 
Formació en temes 

jurídics i d’ètica 

Nº de Rs que han 
participat en formació 

jurídica i ètica / Nº total de 
Rs tributaris 

100 % 

Formació transversal 
Formació en Seguretat 

del Pacient 

Nº de Rs que han 
participat en formació en 
Seguretat del Pacient / Nº 

total de Rs tributaris 

100 % 

Formació transversal 
Formació en habilitats 

comunicatives 

Nº de Rs que han 
participat en formació en 
habilitats comunicatives / 
Nº total de Rs tributaris 

100 % 

Formació transversal 
Formació en recerca 

bibliogràfica 
Nº de Rs que han 

participat en formació en 
recerca bibliogràfica / Nº 

100 % 



 

 

 
 
 
Pla de Qualitat Docent. Comissió de docència Hospital de Palamós- SSIBE    21
  

  

total de Rs tributaris 

Formació transversal 
Formació en lectura 

crítica 

Nº de Rs que han 
participat en formació en 
lectura crítica / Nº total de 

Rs tributaris 

100 % 

Formació transversal 
Formació en metodologia 

de la i recerca 

Nº de Rs que han 
participat en formació en 

metodologia de la recerca / 
Nº total de Rs tributaris 

100 % 

Formació transversal 

Grau de satisfacció de los 
residents amb el 

programa transversal d’ 
activitats 

Nº Rs satisfets amb el 
programa transversal / Nº 

total de Rs 
 

Avaluació formativa 
Entrevistes tutor / 

resident 

Nº tutores amb 4 
entrevistes anuals fetes 

amb cada Rs / Nº total de 
tutores 

 

Avaluació sumativa 
Avaluació al final de cada 

rotació 

Nº de Rs que son avaluats 
en menys de 15 dies quan 
acaba la rotació / Nº total 

de Rs 

100 % 

Avaluació de la estructura 
docent 

Valoració de la 
satisfacció del resident 

Nº enquestes sobre 
satisfacció del resident 

realitzades/ Nº total de Rs 
 

Avaluació de l ‘estructura 
docent 

Índex de satisfacció 
global dels residents 

Nº Rs satisfets amb la 
formació / Nº total de Rs 

 

 

5. METODOLOGÍA DE SEGUIMENT DEL PQGD            

− En les reunions de la Comissió de Docència s’ inclourà un punt de l’ ordre 
del dia de seguiment d’ indicadors.  

− De forma anual es fixaran objectius mesurables aprovats por la Comissió 
de Docència a proposta del cap d’ estudis. 


