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1. Introducció 

D’acord amb l’article 11.2 del Real Decreto 183/2008 de 8 de febrer pel qual es determinen i classifiquen 

les especialitats en ciències de la salut i es desenvolupen determinats aspectes de sistema de formació 

sanitària especialitzada, les comissions de docència han d’aprovar els itineraris o guies formatives tipus 

que elaboraran els tutors de residents de cada unitat docent. 

 

 

2. Definició 

L’Itinerari docent és un manual informatiu que descriu la unitat docent on es realitzarà la residència per a 

l’especialitat en qüestió, identifica els docents i determina les rotacions anuals que realitzarà cada 

resident d’aquella unitat docent detallant-ne els seus objectius. 

 

 

3. Objectiu de l’Itinerari docent 

L’objectiu primordial d’aquesta guia és originar els plans individuals de formació de cada resident d’acord 

amb el programa de formació de l’especialitat i ajustat a les característiques pròpies de la unitat docent, 

independentment del número de residents que accedeixin a la formació cada any. Per tant, aquest 

itinerari ha de ser adaptable a la capacitat docent reconeguda de la unitat docent. 

 

Els plans individuals de formació de cada resident que se’n derivin, tindran com a objectiu que els 

residents disposin d’una guia docent personalitzada, detallant quines rotacions hauran de fer al llarg de 

la seva residència i quins són els objectius a assolir en cada una d’aquestes rotacions. 

 

 

4. Serveis i unitats que impliquen l’Itinerari docent 

Aquest apartat cobra sentit arran, un cop més, dels canvis introduïts pel Real Decreto 183/2008 en 

relació a la redefinició del concepte d’unitat docent. Així doncs, la unitat docent queda definida com a 

“conjunto de recursos personales y materiales, pertenecientes a los dispositivos asistenciales, docentes, 

de investigación o de cualquier otro carácter que, con independencia de su titularidad, se consideren 

necesarios para impartir formación reglada en especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de 

residencia, de acuerdo con lo establecido en los programas oficiales de las distintas especialidades”.  
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4.1 Serveis implicats del propi centre 

 

 Servei Director Tutors 

Principal Pediatria Dra. Llobet Dr. X. Codina 

Dra. M.T. Coll 

  

 

4.2 Unitats específiques 

   

Serveis  Unitats Responsable 

Pediatria Neonatologia / UCI neonatal Dr. Anquela 

Pediatria Materno-Infantil Dr. Bosch Castells 

Consultes Externes 

Especialitats 

Pediàtriques 

Nefrologia Pediàtrica 

Endocrinologia Pediàtrica 

Pneumologia Pediàtrica 

Hematologia Pediàtrica 

Gastroenterologia Pediàtrica 

Neurologia Pediàtrica 

Seguiment neonatal 

Cardiologia Pediàtrica 

Al.lergologia Pediàtrica 

Dra. Català 

Dra. Borràs 

Dr. Bosch Castells 

Dra. Coll Sibina 

Dra. Masiques 

Dra. Baide 

Dr. Anquela 

Dra. Perez 

Dra. Llobet 

Consultes Externes Cirurgia Pediàtrica Dra. Sanvicente 

Consultes Externes Ortopèdia Infantil Dr. Collado 

Consultes Externes Logopèdia  Dr. Subirana 

 

4.3. Rotacions internes en altres centres 

   

Rotació Centre Unitat Tutor 

UCI pediàtrica Hospital Sant Joan de Déu Intensius Pediàtrics Dr. 

Cambra 

UCI pediàtrica Hospital Vall d’Hebron Intensius Pediàtrics Dr. Balcells 

Atenció primària CAP Montornès Vallès 

CAP Montmeló 

 

CAP 

CAP 

Dra.Panadès 

Dra. Fernandez 

UCI Neonatal Hospital Sant Joan de Déu Intensius Neonatals Dr. Iriondo 
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5. Rotacions de primer any 

 

ROTACIÓ: Urgències 

  

Duració: 5 mesos  Facultatiu responsable: Dr. X. Codina 

  

Objectius competencials:  

 Conèixer el funcionament general d’un Servei d'Urgències de pediatria i les funcions generals del 
resident. 

 Conèixer el sistema de triatge.  

 Ús adequat de la història d'Urgències i del programa SAVAC. 

 Dominar l’anamnesi i l’exploració física del pacient pediàtric a urgències. 

 Aprendre a realitzar diagnòstics diferencials de les principals síndromes de pediatria. 

 Ser capaç de diagnosticar i tractar de forma adequada les malalties més freqüents que consulten a 
urgències, realitzant recerca bibliogràfica de revisió i elaborant sessions clíniques en que s'exposin 
els pacients visitats i es recullin els diferents punts de vista de l'equip mèdic del Servei. 

 Saber adaptar-se en les decisions que es prenen a Urgències a les particularitats socials i 
econòmiques de cada família. 

 Coneixer les habilitats en comunicació i resolució de conflictes 

 Aprende a utilitzar adequadament els circuits d'interconsulta a d'altres professionals del Servei. 

 Aprendre les habilitats manuals principals 

 

A) Actituds  

Durant la rotació per Urgències de Pediatria el resident continuarà la seva formació i capacitació en les 

actituds comunes a la resta d'àrees pediàtriques, exposades en el programa general de formació de 

l'especialitat i en els objectius generals de les rotacions. 

 

B) Habilitats teòriques generals 

 Aconseguir un grau de capacitació adient en les habilitats teòriques exposades en els objectius 
generals adaptades a la particularitats de funcionament, patologia, gravetat, edat i disponibilitat de 
mitjans tècnics i humans propis de l'Àrea.  

 

 Conèixer el funcionament general d’un Servei d'Urgències de pediatria i les funcions generals del 
resident. 

 Conèixer el sistema de triatge.  

 Ús adequat de la història d'Urgències i de la gràfica d’infermeria.  

 Dominar l’anamnesi i l’exploració física del pacient pediàtric a Urgències. 

 Aprendre a realitzar diagnòstics diferencials de les principals síndromes de pediatria. 

 Ser capaç de diagnosticar i tractar de forma adequada les malalties més freqüents que consulten a 
Urgències, realitzant recerca bibliogràfica de revisió i elaborant sessions clíniques en que s'exposin 
els pacients visitats i es recullin els diferents punts de vista de l'equip mèdic del Servei. 

 Saber adaptar-se en les decisions que es prenen a Urgències a les particularitats socials i 
econòmiques de cada família. 

 Aprende a utilitzar adequadament els circuits d'interconsulta a d'altres professionals del Servei. 

 

C) Habilitats manuals 

Haurà de realitzar els procediments suficients per a adquirir habilitat acceptable en les tècniques més 

freqüents a Urgències de pediatria:  

o Punció venosa perifèrica. 
o Inserció de via intraòssia.  
o Punció lumbar. 
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o Toracocentesi. 
o Tècniques d'oxigenoteràpia.  
o Punció/aspiració de moll d’òs. 
o Recollida de mostra d’orina (sondatge-punció vesical). 
o Sondatge gàstric. 
o Sutura simple de ferida. 
o Reducció de pronació dolorosa. 
o Extracció de cos estrany nasal. 
o Extracció de cos estrany de conducte auditiu extern. 
o Taponament nasal anterior. 
o Tractament tòpic de cremades. 
o Tècniques de mobilització i immobilització del pacient traumàtic. 
o Reducció d'hèrnia inguinal. 

 

D) Coneixements teòrics 

 

 Dominar els sistemes de valoració de gravetat a Urgències de les patologies més freqüents. 
Identificació i estabilització inicial del nen greu. 

 Conèixer el maneig i la dosificació dels antibiòtics d’ús més freqüent a urgències. 

 Conèixer les bases fisiològiques del dolor, la seva valoració i el seu tractament. 

 Conèixer el maneig d’oxigenoteràpia en les seves diferents formes (ulleres nasals, mascareta). 

 Conèixer el maneig de la corticoteràpia. 

 Conèixer el maneig dels fàrmacs broncodilatadors. 

 Conèixer el maneig de la sueroterapia.  

 Conèixer i interpretar el balanç hídric en el pacient pediàtric i la seva aplicació pràctica en la 
sueroteràpia. 

 Conèixer el maneig de les solucions de rehidratació oral.  

 Conèixer el maneig de les diferents insulines. 

 Conèixer el maneig de la teràpia tònico-diurètica en pediatria (digoxina, captopril, furosemida i 
espironolactona). 

 Ser capaç d’interpretar proves complementàries sol·licitades amb més freqüència a urgències: 
radiografia simple de tòrax, abdomen i crani. TC de tòrax, abdomen i crani. Hemograma, 
bioquímica, balanç renal, funció hepàtica, funció tiroïdal, funció renal i coagulació.  

 Patologia respiratòria. 
o Pneumònia adquirida en la comunitat. 
o Pneumònia complicada. 
o Tuberculosi pulmonar. 
o Asma. 
o Bronquitis. 
o Laringitis/Laringotraqueobronquitis. 
o Fibrosi quística.  

 Patologia hematològica.  
o Anèmia (coneixements bàsics de la talassèmia i de la drepanocitosi). 
o Plaquetopènia. 
o Leucopènia. 
o Trastorns de la coagulació. 

 Patologia digestiva.  
o Gastroenteritis aguda. 
o Malabsorció intestinal i diarrea crònica. 
o Restrenyiment/encopresi. 
o Al·lèrgies alimentàries. 
o Hepatitis. 
o Rectorràgia. 
o Reflux gastroesofàgic/gastritis/hemorràgia digestiva alta. 
o Traumatisme abdominal. 
o Malalties carencials: raquitisme … 
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 Patologia genitourinària.  
o Pielonefritis aguda. 
o Síndrome nefrític. 
o Síndrome nefròtica. 
o Fallo renal agut. 

 Trastorns hidroelectrolítics. 
o Deshidratació. 
o Hipo/hipernatrèmia.  
o Hipo/hiperpotassèmia. 
o Hipo/hipercalcèmia. 
o Acidosi/alcalosi metabòlica. 

 Patologia infecciosa.  
o Pneumònia. 
o Pneumònia complicada. 
o Tuberculosi. 
o Abscessos ORL. 
o Artritis séptica. 
o Osteomielitis. 
o Pielonefritis. 
o Cel·lulitis. 
o Meningitis/encefalitis. 
o Febre en el pacient immunodeprimit/neutropènic. 
o Coneixements bàsics de malalties tropicals freqüents en el nostre àmbit. 

 Patologia neurològica.  
o Epilèpsia. 
o Convulsió febril. 
o Atàxia. 
o Meningitis/encefalitis. 

 Patologia cardiocirculatòria.  
o Miocarditis. 
o Endocarditis. 
o Vessament pericàrdic. 
o Taquicàrdia paroxística supraventricular. 
o Fallo cardíac. 

 Patologia traumàtica. 
o TCE. 
o Traumatisme toràcic. 
o Traumatisme abdominal. 

 Ser capaç de diagnosticar i tractar el pacient en aturada cardiorespiratòria i reconèixer els signes 
predictius d'aturada cardiorespiratòria imminent. 

 Diagnòstic i tractament de les cremades. 

 Diagnòstic i tractament de les diferents intoxicacions. 

 Valoració del nen amb sospita de maltractaments.  

  

Metodologia: 

 Integrar-se en el dia a dia d’urgències acompanyat i acompanyant un adjunt d’urgències.   

 Passar visita amb un metge adjunt, aprenent a fer la feina requerida cada dia, fent 

l'exploració, la sol.licitud de proves complementàries i  la cerca de resultats. 

 Assistència a: 

o sessions clíniques del servei 

o sessions generals de l’hospital 

o canvi de guàrdia 

o comunicat  

 Realització de guàrdies a urgències de pediatria tutoritzades per l’adjunt de guàrdia. 

  



 

Direcció General. Àrea de docència. Av. Francesc Ribas, sn. 08402 Granollers. T. 938 425 042. 

docencia@fhag.es 
9 

Itinerari docent   Edició 3ª 

 

ROTACIÓ:   Planta I 

 

Duració: 5 mesos Facultatius responsables: Dra M. Teresa Coll i Dra Sonia Corral 

  

Objectius competencials: 

 Iniciar-se en el diagnòstic de les diferents patologies mèdiques a travers d'un bon ús de la història 

clínica amb l'anamnesi, exploració, exploracions complementàries... 

 Entrenament en el diagnòstic diferencial.  

 Coneixement de les indicacions i aplicacions de les mesures de prevenció de la infecció nosocomial.  

 Habilitats bàsiques: Anamnesi, exploració, valoració de les indicacions de proves complementàries i 

la seva interpretació.  

 Organització de la planta. 

 

A) Actituds  

 

Durant la rotació per la Planta d'Hospitalització el resident continuarà la seva formació i capacitació en 

les actituds comunes a la resta d'àrees pediàtriques, exposades en el programa general de formació de 

l'especialitat i en els objectius generals de les rotacions. 

 

B) Habilitats teòriques generals 

 

 Aconseguir un grau de capacitació adient en les habilitats teòriques exposades en els objectius 
generals adaptades a la particularitats de funcionament, patologia, gravetat, edat i disponibilitat 
de mitjans tècnics i humans propis de la Unitat.  

 

 Conèixer el funcionament general d’una Planta d’hospitalització de pediatria i les funcions 
generals del resident. 

 

 Ús adequat de la història clínica i de la gràfica d’infermeria.  
 

 Dominar l’anamnesi i l’exploració física del pacient pediàtric. 
 

 Aprendre a realitzar diagnòstics diferencials de les principals síndromes de pediatria. 
 

 Ser capaç de diagnosticar i tractar de forma adequada les malalties més freqüents ingressades a 
la Planta de Pediatria, realitzant recerca bibliogràfica de revisió i elaborant sessions clíniques en 
que s'exposin els pacients ingressats i es recullin els diferents punts de vista de l'equip mèdic del 
Servei. 

 

C) Habilitats manuals 

Haurà de realitzar els procediments suficients per a adquirir habilitat acceptable en les tècniques més 

freqüents de la Planta de pediatria:  

o Punció venosa perifèrica. 
o Inserció de via intraòssia.  
o Punció lumbar. 
o Toracocentesi. 
o Tècniques d'oxigenoteràpia.  
o Punció/aspiració de moll d’òs. 
o Recollida de mostra d’orina (sondatge-punció vesical). 
o Sondatge gàstric. 
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D) Coneixements teòrics 

 

 Conèixer el maneig i la dosificació dels antibiòtics d’ús més freqüent. 

 Conèixer les bases fisiològiques del dolor, la seva valoració i el seu tractament. 

 Conèixer el maneig d’oxigenoteràpia en les seves diferents formes (ulleres nasals, campana, 
mascareta). 

 Conèixer el maneig de la corticoteràpia. 

 Conèixer el maneig dels fàrmacs broncodilatadors. 

 Conèixer el maneig dels diferents sèrums: SG, SGS, RL, Bic 1M, Bic 1/6 M.  

 Conèixer i interpretar el balanç hídric en el pacient pediàtric i la seva aplicació pràctica en la 
sueroteràpia. 

 Conèixer el maneig de les solucions de rehidratació oral.  

 Conèixer el maneig de les diferents insulines. 

 Conèixer el maneig de la teràpia tònico-diurètica en pediatria (digoxina, captopril, furosemida i 
espironolactona). 

 Ser capaç d’interpretar proves complementàries freqüents en la planta d’hospitalització: radiografia 
simple de tòrax, abdomen i crani. TC de tòrax, abdomen i crani. Hemograma, bioquímica, balanç 
renal, funció hepàtica, funció tiroidea, funció renal i coagulació.  

 Patologia respiratòria. 
o Pneumònia adquirida en la comunitat. 
o Pneumònia complicada. 
o Tuberculosi pulmonar. 
o Asma. 
o Bronquitis/Bronquiolitis. 
o Laringitis/Laringotraqueobronquitis. 
o Fibrosi quística.  

 

 Patologia hematològica. 
o Anèmia (coneixements bàsics de la talassèmia i de la drepanocitosi).  
o Plaquetopènia. 
o Leucopènia. 
o Trastorns de la coagulació. 

 

 Patologia digestiva. 
o Gastroenteritis aguda. 
o Malabsorció intestinal i diarrea crònica. 
o Restrenyiment/encopresi. 
o Al·lèrgies alimentàries. 
o Hepatitis. 
o Rectorràgia. 
o Reflux gastroesofàgic/gastritis/hemorràgia digestiva alta. 
o Traumatisme abdominal. 
o Malalties carencials: raquitisme. 
 

 Patologia genitourinària. 
o Pielonefritis aguda. 
o Síndrome nefrític. 
o Síndrome nefròtica. 
o Fallo renal agut. 

 

 Trastorns hidroelectrolítics. 
o Deshidratació. 
o Hipo/hipernatrèmia.  
o Hipo/hiperpotassèmia. 
o Hipo/hipercalcèmia. 
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o Acidosi/alcalosi metabòlica. 

 

 Patologia infecciosa. 
o Pneumònia. 
o Pneumònia complicada. 
o Tuberculosi. 
o Abscessos ORL. 
o Artritis séptica. 
o Osteomielitis. 
o Pielonefritis. 
o Cel·lulitis. 
o Meningitis/encefalitis. 
o Febre en el pacient immunodeprimit/neutropènic. 
o Coneixements bàsics de malalties tropicals freqüents en el nostre àmbit. 

 

 Patologia neurològica. 
o Epilèpsia. 
o Convulsió febril. 
o Atàxia. 
o Meningitis/encefalitis. 

 

 Patologia cardiocirculatòria. 
o Miocarditis. 
o Endocarditis. 
o Vessament pericàrdic. 
o Taquicàrdia paroxística supraventricular. 
o Fallo cardíac. 

 

 Metodologia: 

 Integració en un equip de metges adjunts i residents, treball en equip centrat en el malalt. 

 Realització de la història clínica amb supervisió i correcció en el mateix equip. 

 Discusió amb l'equip del plantejament diagnòstic i terapèutic més adient.  

 Assistència a sessions clíniques intraservei i hospitalàries. 

 Realització de les tècniques habituals amb supervisió. 

 Preparar una sessió bibliogràfica/mes i una sessió clínica. 

 

 

 

ROTACIÓ: Assistència primària 

  

Duració:  2 mesos  Facultatiu responsable: Dra Panadès  

 

Objectius competencials: 

 

Conèixer el programa d’atenció del nen sa. 

Calendari de vacunació i la seva aplicació. 

Epidemiologia, pràctica i atenció primària de les malalties intercurrents pediàtriques. 

Criteris de derivació de la patologia pediàtrica. 

Atenció de pacients pediàtrics amb patologia crònica. 
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A) Actituds  

 

Durant la rotació pel Centre d'Assistència Primària el resident continuarà la seva formació i capacitació 

en les actituds comunes a la resta d'àrees pediàtriques, exposades en el programa general de formació 

de l'especialitat i en els objectius generals de les rotacions. 

 

B) Habilitats teòriques generals 

 

 Aconseguir un grau de capacitació adient en les habilitats teòriques exposades en els objectius 
generals adaptades a la particularitats de funcionament, patologia, gravetat, edat i disponibilitat de 
mitjans tècnics i humans propis de l'àmbit de l'Assistència Primària.  

 Conèixer el funcionament general d’un CAP i les funcions generals del resident. 

 Aprendre a valorar adequadament la gravetat de la patologia i les indicacions i circuits de derivació 
del pacient a les diferents especialitats pediàtriques. 

 Ús adequat de la història d'Assistència Primària.  

 Dominar l’anamnesi i l’exploració física del pacient pediàtric al CAP. 

 Aprendre a realitzar diagnòstics diferencials de les principals síndromes de pediatria. 

 Ser capaç de diagnosticar i tractar de forma adequada les malalties més freqüents que consulten al 
CAP, realitzant recerca bibliogràfica de revisió i elaborant sessions clíniques en que s'exposin els 
pacients. 

 Saber adaptar-se en les decisions que es prenen al CAP a les particularitats socials i econòmiques 
de cada família. 

 Ampliar la formació del resident en :  
o L’atenció al nen sa. 
o El seguiment del nen en el context familiar. 
o Habilitats en l’entrevista clínica i la història clínica a nivell del CAP. 
o Desenvolupament psicosocial del nen. 
o Prevenció i supervisió de la salut buco-dental. 
o Prevenció d’accidents. 
o Participació en grups de caràcter multidisciplinari. 

 

C) Habilitats manuals 

Haurà de realitzar els procediments suficients per a adquirir habilitat acceptable en les tècniques més 

freqüents utilitzades a Assistència Primària:  

o Sutura simple de ferida. 
o Reducció de pronació dolorosa. 
o Extracció de cos estrany nasal. 
o Extracció de cos estrany de conducte auditiu extern. 
o Reducció d'hèrnia inguinal. 
o Taponament nasal anterior. 
o Cures de ferides. 
o Tractament tòpic de cremades. 

 

D) Coneixements teòrics 

 

 Maneig extrahospitalari del nen amb malaltia crònica i amb minusvalia física i/o psíquica. Atenció 
integral a l'ex-prematur. 

 Creixement, maduració i desenvolupament en les diferents etapes de l’edat pediàtrica en estat de 
normalitat o en situació de malaltia. Creixement i desenvolupament somàtic del nen i de l’adolescent 
normal. Desenvolupament motor. Desenvolupament psicològic. 

 Característiques fisiològiques i patològiques de l’alimentació i de la nutrició en les diferents etapes de 
l’edat pediàtrica i valoració de l’estat de nutrició. Alimentació durant el primer any de vida. Nutrició del 
preescolar, escolar i adolescent. Patologia de la nutrició: malnutrició i obesitat. 
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 Psicologia fonamental: desenvolupament psicològic del lactant i del nen. Psicologia de l'adolescent. 
Relacions del pediatre amb el nen, adolescent i pares. Problemes psicològics més freqüents del nen 
i adolescent i pares: diagnòstic i tractament. Problemàtica psicològica del nen malalt crònic i del nen 
minusvàlid i de la seva família. 

 Adolescència: característiques biològiques, psicobiològiques i socials de l’adolescent.  

 Patologia més representativa relacionada amb la població immigrant: anèmies hemolítiques, 
infeccions produïdes per bacteris, protozous, helmints, virus i artròpodes. Problemes relacionats amb 
TBC, VHB i VIH. Patologia nutricional. Problemes d’adaptació psicosocial. Patologia relacionada amb 
altres cultures. 

 Pediatria preventiva. Alimentació i nutrició. Exàmens de salut del nadó, lactant, escolar i adolescent 
normals. Exploració i control del nen adolescent esportista. Higiene mental del nen i de l’adolescent. 
Identificació dels factors de risc, físics, psíquics i socials. 

 Supervisió de la salut infanto-juvenil: prevenció de malalties (immunitzacions, educació per la salut, 
detecció precoç sistemàtica). Identificació dels retrassos de creixement. Detecció de malalties 
genètiques i metabòliques, de l’ús de drogues, de l’anèmia i de m. cardiovasculars. Avaluació del 
llenguatge i de la parla. Cribatge d’audició i de visió. Cribatge psicosocial. Prevenció de la càries 
dental. Prevenció d’accidents, traumatismes i de la violència. Prevenció del consum de tabac, alcohol 
i drogues.  

 Pediatria social: indicadors de salut. Pediatria del desenvolupament. Programes de salut mare-fill. 
Programes de salut del nen, de l’escolar i de l’adolescent. Programes de salut pel nen amb malaltia 
crònica i/o minusvalia.  Programes de prevenció d’accidents i intoxicacions. Programes de prevenció 
i tractament del maltractament, la violència, l’abandonament, l’adopció, la guàrdia i custodia. 
Problemes dels nens i adolescents amb marginació social.  

 Estabilització inicial d'emergència del pacient que precisa atenció hospitalària. 

 Conèixer el maneig i la dosificació dels antibiòtics d’ús més freqüent a Assistència Primària. 

 Conèixer el maneig de la corticoteràpia. 

 Conèixer el maneig dels fàrmacs broncodilatadors. 

 Conèixer el maneig de les solucions de rehidratació oral.  

 Conèixer el maneig de les diferents insulines. 

 Conèixer el maneig de la teràpia tònico-diurètica en pediatria (digoxina, captopril, furosemida i 
espironolactona). 

 Ser capaç d’interpretar proves complementàries sol·licitades amb més freqüència al CAP: radiografia 
simple de tòrax. Hemograma, bioquímica, balanç renal, funció hepàtica, funció tiroïdal, funció renal i 
coagulació.  

 A més d'aquests coneixements específics de l'àmbit de l'Assistència Primària, el resident haurà 
d'aprendre a valorar i iniciar el tractament i les proves diagnòstiques segons disponibilitat de totes les 
patologies exposades als objectius docents teòrics de la rotació per Urgències Pediàtriques. 

 

 Metodologia: 

 Integració en un equip (metge i diplomada d’infermeria). 

 Participar en el treball en equip centrat en el malalt. 

 Treball en equip a nivell primari per promoure la salut bio-psico-social del nen. 

(pediatre, infermera, assistent social, psicòleg, educadors). 

 Realització de l’anamnesi i la exploració dirigida al quadre sindròmic. 

 Discusió amb l'equip del plantejament diagnòstic i terapèutic més adient. 

 Assistència a sessions clíniques intraservei. 
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6. Rotacions de segon any 

ROTACIÓ: Materno-infantil 

 

Duració: 1 mes           Facultatiu responsable: Dr.J. Bosch Castells 

 

 
Objectius competencials 

 Adquirir coneixements i habilitats per a l’atenció del nadó sa i el nadó de risc 
ingressat a la planta d’Obstetrícia.  

 Exploració física del nadó sa. 

 Conèixer les patologies més prevalents del nadó tractables sense la necessitat 
d’ingrés. 

 Signes d’alarma a l’exploració neonatal. 

 Criteris d’ingrés. 
 Alimentació del nadó normal. Promoció de la lactància materna.        

 

A) Actituds: 

Durant la rotació per la planta de  Materno-Infantil el resident continuarà la seva formació i capacitació en 

les actituds comunes a la resta d'àrees pediàtriques, exposades en el programa general de formació de 

l'especialitat i en els objectius generals de les rotacions. 

 

B) Habilitats teòriques generals: 

 

Adquirir coneixements i habilitats en el maneig del nadó normal i el nadó de risc ingressat a la Planta 
Materno-Infantil: 

o Exploració neonatal normal. 
o Problemes de la pell del nadó. 
o Alimentació del nadó normal. 
o Signes d’alarma a l’exploració neonatal. 
o Criteris d’ingrés. 
o Seguiment a Materno-Infantil del nadó de risc: 

 Risc d’infecció perinatal. 
 Fill de mare diabètica. 
 Fill de mare VIH. 
 Fill de mare amb patologia tiroidal. 
 Fill de mare amb patologia autoinmune. 
 Fill de mare amb patologia infecciosa. 
 Risc luxació congènita de maluc. 

Criteris de derivació a consultes externes, per seguiment postalta, de nadons de risc o amb patologia 
no completament resolta: baix pes, prematuritat, icterícia, fill de mare HIV positiva... 

 

C) Habilitats manuals neonatals 

o Adquirir un nivell de formació adient en RCP neonatal, tant a la Sala de Parts com a la 
Unitat, assumint responsabilitats i habilitats de forma progressiva fins a la seva completa 
capacitació.  

o Adquirir habilitat acceptable en les següents tècniques durant el període neonatal:  
 Punció lumbar.  
 Punció suprapúbica i sondatge uretral. 
 Canalització vena i artèria umbilicals.  
 Tècniques d'oxigenoteràpia. 
 Toracocentesi i drenatge pleural. 
 Sondatge gàstric. 

o Estabilització inicial del nadó crític. Presa de contacte amb les tècniques bàsiques: 
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 Sistemes de CPAP. 
 Ventiloteràpia convencional.  
 Administració de surfactant. 
 Administració d'inotròpics i sedants en infusió ev contínua. 

D) Coneixements teòrics 

 

Coneixements teòrics neonatals: adquirir coneixements pel maneig de les patologies ateses amb major 
freqüència a la Unitat: 

 

o Alteracions genètiques, cromosomopaties, fetopaties i malformacions congènites. 
Fisiologia bàsica i epidemiologia. Diagnòstic prenatal i consell genètic. 

o Gestació de risc: situacions i malalties maternes que afecten al fetus. Maneig prenatal i 
neonatal. 

o Assistència i reanimació a Sala de Parts. 
o Fisiologia i alteracions de l'adaptació neonatal.  
o Criteris d'ingrés.  
o Alteracions del creixement fetal: retard del creixement intrauterí i macrosomia fetal. 
o Característiques i cures específiques del nadó preterme i del nadó postterme. 
o Traumatismes obstètrics. 
o Criteris d'alta i indicacions de derivació a consultes externes del nadó ingressat. Criteris 

de seguiment al CDIAP del nadó de risc. 
o Transport neonatal. 
o Trastorns digestius més prevalents i alimentació del nadó.  

 Alletament matern. 
 Alimentació del nadó a terme i del nadó preterme.  
 Fórmules especials i suplements nutricionals i vitamínics.  
 Vòmits neonatals.  
 Obstrucció intestinal.  
 Maneig preoperatori de les malformacions congènites digestives quirúrgiques. 
 Icterícia i síndromes colestàsiques.  
 Interpretació de les proves d'imatge bàsiques en patologia digestiva neonatal. 

o Hematologia neonatal.  
 Anèmies i malaltia hemolítica neonatal.   
 Poliglobúlia. 
 Malaltia hemorràgica del nadó. 
 Plaquetopènia neonatal. 

o Patologia renal i genito-urinària.  
 Aspectes fisiològics.  
 Malformacions més freqüents.  
 Infeccions del tracte urinari.  
 Orientació inicial de l'ambigüitat genital. 

o Endocrinologia i metabolisme. 
 Errors congènits del metabolisme que es manifesten a l'etapa neonatal.  
 Hipoglicèmia i hiperglicèmia neonatals.  
 Nadó fill de mare diabètica.  
 Hipotiroidisme neonatal i actitud davant d'un fill de mare amb patologia tiroidal. 
 Síndromes adrenals congènites. 
 Panhipopitituarisme.  
 Hipocalcèmia neonatal. 
 Trastorns hidroelectrolítics: 

 Deshidratació 

 Hipo i hipernatrèmia. 

 Hipo i hiperpotassèmia. 
o Patologia infecciosa.  

 Epidemiologia de la infecció neonatal.  
 Malalties infeccioses de transmissió vertical. Fill de mare HIV positiu. 
 Bacterièmia, sèpsia i meningitis neonatal.  
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 Infeccions nosocomials. 
 Antibioteràpia neonatal. 

o Neurologia neonatal. 
 Exploració neurològica neonatal. 
 Malformacions del SNC més prevalents. 
 Seguiment del nadó de risc neurològic.  

o Cardiologia.  
 Fisiologia cardiològica normal durant el període de transició i durant el període 

neonatal. 
 Interpretació de l'electrocardiograma durant el període neonatal. 
 Valoració del buf monosimptomàtic neonatal.  
 Orientació inicial sindròmica i de les cardiopaties congènites més freqüents. 

o Dermatologia. 
 Lesions cutànies del nadó normal. 
 Cures de la pell del nadó.  
 Infeccions cutànies neonatals. 
 Malalties cutànies congènites amb implicacions clíniques durant el període 

neonatal. 
o Ortopèdia. 

 Luxació de maluc.  
 Malformacions i deformitats més freqüents del peu 
 Patologia per trauma obstètric. 

o Toxicomanies i síndrome d'abstinència neonatal. 
o Farmacologia neonatal. 
 

Metodologia: 

 Integració en un equip (metge i diplomada d’infermeria). 

 Realització de l’anamnesi (coneixement detallat de la història obstètrica) i l’exploració 

física neonatal. 

 Participar en el treball en equip centrat en el nadó. 

 Assistència a sessions clíniques perinatològiques setmanals. 

 

 

ROTACIÓ: Planta II 

 

Duració: 3  mesos   Facultatius responsables: Dra. S. Corral / Dra M. T Coll 

 

Objectius competencials 

 Incorporació plena i progressiva en el servei  assistint a les sessions clíniques i de passi de 

guàrdia i visitar i tractar els pacients ingressats a planta conjuntament amb un metge de staff. 

 Completar el coneixement diagnòstic i terapeútic de les patologies que per circunstàncies 

epidemiològiques no han desenvolupat a la rotació Planta I. 

 Entrenament en el diagnòstic diferencial.  

 Coneixement de les indicacions i aplicacions de les mesures de prevenció de la infecció 

nosocomial.  

 Habilitats bàsiques: Anamnesi, exploració, valoració de les indicacions de proves 

complementàries i la seva interpretació.  

 Treballar segons les recomanacions per aconseguir la seguretat del pacient i reconèixer i 

aprendre dels errors. 
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Metodologia:  

 Integració en un equip de metges adjunts i residents, treball en equip centrat en el malalt. 

 Realització de la història clínica amb supervisió i correcció en el mateix equip. 

 Discusió amb l'equip del plantejament diagnòstic i terapèutic més adient . 

 Assistència a sessions clíniques intraservei i hospitalàries. 

 Realització de les tècniques habituals amb supervisió. 

 Preparar: una sessió bibliogràfica/mes i una sessió clínica.  

 

 

ROTACIÓ: Unitat de Cures Intensives pediàtriques neonatals I 

  

 Duració: 5 mesos   Facultatiu responsable: I. Anquela 

  

 Objectius competencials: 

 

 Conèixer el funcionament de la unitat de Neonatologia.  

 Treball interdisciplinar. 

 Adquirir un nivell de formació en reanimació neonatal (sala de parts i unitat neonatal). 

 Conèixer l’assistència del  prematur i del nadó crític en les seves diferents patologies. 

 Conèixer les tècniques d’assitència respiratòria: 

 Ventilació convencional 

 CPAP 

 Conèixer el maneig hidroelectrolic i nutricional del gran prematur. 

 Conèixer l’estabilització hemodinàmica del pacient crític. 

 Ètica de les cures intensives neonatals. 

 Conèixer les principals patologies del nounat. 

 Aprendre a diagnosticar i tractar les malalties infeccioses del nounat. 

 Conèixer els fàrmacs i la seva utilització en cada cas per aconseguir la sedació, analgesia dels 

pacients en la UCI neonatal. 

 Saber fer el suport nutricional del pacient crític. Nutrició enteral i parenteral. 

 Maneig de la via aèrea amb el malalt en ventilació espontànea i intubat. 

 Col.locació de catèters venosos centrals, arterials. Catèter umbilical.  

              

A) Actituds  

 

Durant la rotació per la Unitat de Neonatologia el resident continuarà la seva formació i capacitació en les 

actituds comunes a la resta d'àrees pediàtriques, exposades en el programa general de formació de 

l'especialitat i en els objectius generals de les rotacions. 

 

B) Habilitats teòriques generals 

 

 Aconseguir un grau de capacitació adient en les habilitats teòriques exposades en els objectius 
generals adaptades a la particularitats de funcionament, patologia, gravetat, edat i disponibilitat 
de mitjans tècnics i humans propis de la Unitat.  

 Conèixer el funcionament general d’una Unitat de Neonatologia i les funcions generals del 
resident. 

 Ús adequat de la història clínica i de la gràfica d’infermeria.  
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 Ser capaç de diagnosticar i tractar de forma adequada les malalties més freqüents ingressades a 
la unitat, realitzant recerca bibliogràfica de revisió i elaborant sessions clíniques en que s'exposin 
els pacients ingressats i es recullin els diferents punts de vista de l'equip mèdic del Servei. 

 

C) Habilitats manuals neonatals  
 

o Haurà d'adquirir un nivell de formació adient en RCP neonatal, tant a la Sala de Parts com a la 
Unitat, assumint responsabilitats i habilitats de forma progressiva fins a la seva completa capacitació.  

 

o Haurà de realitzar els procediments suficients per a adquirir habilitat acceptable en les següents 
tècniques durant el període neonatal:  

 Intubació oro i naso-traqueal.  

 Punció lumbar.  

 Punció suprapúbica i sondatge uretral.  

 Canalització vena i artèria umbilicals.  

 Tècniques d'oxigenoteràpia. 

 Sistemes de CPAP. 

 Ventiloteràpia convencional i d'alta freqüència: indicacions i maneig fins al destete.  

 Toracocentesi i drenatge pleural. 

 Paracentesi. 

 Sondatge gàstric. 

 Administració de surfactant. 

 Administració d'òxid nítric. 

 Punció venosa i arterial. 

 

E) Coneixements teòrics neonatals 

 

   Biologia i patologia prenatal: 
o Alteracions genètiques, cromosomopaties, fetopaties i malformacions congènites. 

Fisiologia bàsica i epidemiologia. Diagnòstic prenatal i consell genètic. 
o Gestació de risc: situacions i malalties maternes que afecten al fetus. Maneig prenatal i 

neonatal. 

 Característiques anatòmiques i fisiològiques del nadó sa normal. 

 Assistència i reanimació a Sala de Parts. 

 Fisiologia i alteracions de l'adaptació neonatal.  

 Criteris d'ingrés.  

 Criteris de seguiment del nadó de risc no ingressat durant la seva estada a Planta. 

 Alteracions del creixement fetal: retard del creixement intrauterí i macrosomia fetal. 

 Característiques i cures específiques del nadó preterme i del nadó postterme.    

 Traumatismes obstètrics. 

 Criteris d'alta i indicacions de derivació a consultes externes del nadó ingressat. Criteris de 
seguiment al CDIAP del nadó de risc. 

 Transport neonatal. 

 Maneig de les situacions de limitació de l'esforç terapèutic. 

 Patologia respiratòria:  
o Fisiologia respiratòria normal del nadó. 
o Interpretació dels mètodes de monitoratge de la funció respiratòria: gasometria i 

pulsioximetria.  
o Interpretació de la radiografia de tòrax en el nadó. 
o Malformacions congènites respiratòries: hèrnia diafragmàtica congènita... 
o Pneumònia congènita. 
o Taquipnea transitòria i maladaptació pulmonar. 
o Apnea. 
o Síndrome de distres respiratori neonatal. 
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o Síndrome d'aspiració meconial. 
o Hipertensió pulmonar persistent del nadó. 
o Síndromes de fuga aèria. 
o Patologia pleural. 
o Malalties neuromusculars i esquelètiques que afecten a la funció pulmonar.  

 Trastorns digestius més prevalents i alimentació del nadó.  
o Alletament matern. 
o Alimentació del nadó a terme i del nadó preterme.  
o Alimentació parenteral. 
o Fórmules especials i suplements nutricionals i vitamínics.  
o Vòmits neonatals.  
o Obstrucció intestinal.  
o Enterocolitis necrotitzant. 
o Síndromes de budell curt. 
o Maneig pre i postoperatori de les malformacions congènites digestives quirúrgiques. 
o Icterícia i síndromes colestàsiques.  
o Interpretació de les proves d'imatge bàsiques en patologia digestiva neonatal. 

 Hematologia neonatal.  
o Administració d'hemoderivats. 
o Anèmies i malaltia hemolítica neonatal.   
o Poliglobúlia. 
o Malaltia hemorràgica del nadó. 
o Plaquetopènia neonatal. 

 Patologia renal i genito-urinària.  
o Aspectes fisiològics.  
o Malformacions més freqüents.  
o Infeccions del tracte urinari.  
o Orientació inicial de l'ambigüitat genital. 
o Insuficiència renal i mètodes de depuració extrarenal.  

 Endocrinologia i metabolisme. 
o Errors congènits del metabolisme que es manifesten a l'etapa neonatal.  

 Alteracions més freqüents del metabolisme dels carbohidrats. 
 Alteracions més freqüents del metabolisme dels lípids.  
 Alteracions més freqüents del metabolisme de les proteïnes i els aminoàcids. 
 Malalties de dipòsit. 

o Hipoglicèmia i hiperglicèmia neonatals.  
o Nadó fill de mare diabètica.  
o Hipotiroidisme neonatal i actitud davant d'un fill de mare amb patologia tiroidal. 
o Síndromes adrenals congènites. 
o Panhipopitituarisme.  
o Hipocalcèmia neonatal. 
o Trastorns hidroelectrolítics: 

 Deshidratació 
 Hipo i hipernatrèmia. 
 Hipo i hiperpotassèmia. 

 Patologia infecciosa.  
o Epidemiologia de la infecció neonatal.  
o Malalties infeccioses de transmissió vertical. Fill de mare HIV positiu. 
o Bacterièmia, sèpsia i meningitis neonatal.  
o Infeccions nosocomials. 
o Antibioteràpia neonatal. 

 Neurologia neonatal. 
o Exploració neurològica neonatal. 
o Interpretació bàsica de l'ecografia cerebral i la RMN cerebral. 
o Convulsions neonatals.  
o Asfíxia perinatal.  
o Nadó hipotònic. Malalties musculars i neuropaties neonatals.  
o Hemorràgia intracranial en el nadó a terme i preterme.  
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o Hidrocefàlia.  
o Malformacions del SNC més prevalents. 
o Seguiment del nadó de risc neurològic.  

 Cardiologia.  
o Fisiologia cardiològica normal durant el període de transició i durant el període neonatal. 
o Interpretació de l'electrocardiograma durant el període neonatal. 
o Interpretació bàsica de l'ecocardiograma neonatal.  
o Valoració del buf monosimptomàtic neonatal.  
o Orientació inicial sindròmica i de les cardiopaties congènites més freqüents. 
o Trastorns del ritme més freqüents. 
o Maneig del shock. 
o Tractament de la insuficiència cardíaca. 
o Indicacions de trasllat del nadó amb patologia cardiològica, estabilització inicial i 

preparació per al transport. 

 Dermatologia. 
o Lesions cutànies del nadó normal. 
o Cures de la pell del nadó.  
o Infeccions cutànies neonatals. 
o Malalties cutànies congènites amb implicacions clíniques durant el període neonatal. 

 Ortopèdia. 
o Luxació de maluc.  
o Malformacions i deformitats més freqüents del peu. 
o Patologia per trauma obstètric. 

 Toxicomanies i síndrome d'abstinència neonatal. 

 Farmacologia neonatal. 

 

ROTACIÓ: Consultes externes I 

 

Duració: 3  mesos    

Facultatius responsables:  

     Al.lergologia Pediàtrica  Dra. Llobet  

Cardiologia    Dra V. Perez 

Cirurgia pediàtrica  Dra Sanvicente 

Endocrinologia  Dra. V. Borrás 

Gastroenterologia  Dra. M.LL. Masiques 

Hematologia   Dra M.T. Coll 

Logopedia   Dr. X. Subirana 

Nefrologia   Dra M. Català 

Neonatologia   Dr. I. Anquela 

Neurologia    Dra. H. Baide 

Ortopedia infantil  Dr. Collado 

Pneumologia   Dr. J. Bosch 

 

 

Objectius competencials: 

 Coneixement del seguiment de les principals patologies de cada especialitat pediátrica. 

 Dominar l’anamnesi i l’exploració física de les patologies més habituals en les diferents 
especialitats pediàtriques.  

 Ampliar la formació del resident en els coneixements teòrics de les patologies més freqüents en 
cada subespecialitat. 
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A) Actituds  

Durant la rotació per Consultes externes el resident continuarà la seva formació i capacitació en les 

actituds comunes a la resta d'àrees pediàtriques, exposades en el programa general de formació de 

l'especialitat i en els objectius generals de les rotacions. 

B) Habilitats teòriques generals 

- Conèixer el funcionament general de les consultes externes de les diferents especialitats. 
- Dominar l’anamnesi i l’exploració física del pacient a consultes externes de les diferents especialitats. 
- Ampliar la formació del resident en les patologies més freqüents de les diferents especialitats. 

C) Habilitats manuals 

- Dominar les tècniques més freqüents en les diferents especialitats. 

D) Coneixements teòrics 

- Diagnòstic i tractament de les patologies més freqüents en cada especialitat. 

 

Metodologia: 

 Estudi teòric dels aspectes de cada especialitat pediátrica. 

 Integració amb el metge/s adjunt responsable de l’especialitat. 

 Realització de les tècniques habituals amb supervisió. 

 
 

7. Rotacions de tercer any 

 

 

ROTACIÓ: Unitat de Cures Intensives pediàtriques 

  

Duració: 4 mesos   Facultatiu responsable: Staff UCI del centre concertat 

  

Objectius competencials: 

 

 Conèixer l’assistència del pacient crític en totes les seves particularitats. 

 Conèixer l’estabilització hemodinàmica del pacient inestable. 

 Conèixer les tècniques d’assistència respiratòria: ventilació mecànica, pressió positiva. 

 Conèixer l’assistència del postoperat cardíac, toràcic i neuroquirúrgic. 

 Adquirir habilitats en tècniques invasives relacionades amb l’assistència del pacient crític: accesos 

vasculars, colocació de drenatges, maneig de la via aèria, sondatges, puncions diagnòstiques... 

 Adquirir habilitats en la presa de decisions del pacient crític i del treball interdisciplinari. 

 Adquirir habilitats en maniobres de reanimació en l’aturada caardiorespiratòria. 

 Conèixer aspectes ètics en l’assistència del pacient crític. 

 

A) Actituds  

Durant la rotació per la Unitat d’UCI-P el resident continuarà la seva formació i capacitació en les actituds 

comunes a la resta d'àrees pediàtriques, exposades en el programa general de formació de l'especialitat 

i en els objectius generals de les rotacions. 
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B) Habilitats teòriques generals 

 

 Aconseguir un grau de capacitació adient en les habilitats teòriques exposades en els objectius 
generals adaptades a la particularitats de funcionament, patologia, gravetat, edat i disponibilitat de 
mitjans tècnics i humans propis de la Unitat. 

 Conèixer el funcionament general d’una unitat d’UCI Pediàtrica i les funcions generals del resident. 

 Ús adequat de la història clínica i de la gràfica d’infermeria.  
 Ser capaç de diagnosticar i tractar de forma adequada les malalties més freqüents ingressades a la 

Unitat, realitzant recerca bibliogràfica de revisió i elaborant sessions clíniques en que s'exposin els 
pacients ingressats i es recullin els diferents punts de vista de l'equip mèdic del Servei. 

 

C) Habilitats manuals neonatals  

 

 Haurà d'adquirir un nivell de formació adient en RCP neonatal, tant a la Sala de Parts com a la 
Unitat, assumint responsabilitats i habilitats de forma progressiva fins a la seva completa capacitació.  

 

 Haurà de realitzar els procediments suficients per a adquirir habilitat acceptable en les següents 
tècniques durant el període neonatal:  

o Intubació oro i naso-traqueal.  
o Punció lumbar.  
o Punció suprapúbica i sondatge uretral.  
o Canalització vena i artèria umbilicals.  
o Tècniques d'oxigenoteràpia. 
o Sistemes de CPAP. 
o Ventiloteràpia convencional i d'alta freqüència: indicacions i maneig fins al destete.  
o Toracocentesi i drenatge pleural. 
o Paracentesi. 
o Sondatge gàstric. 
o Administració de surfactant. 
o Administració d'òxid nítric. 
o Punció venosa i arterial. 

 

D) Habilitats manuals a UCI-pediàtrica 

 

 Haurà d'adquirir un nivell de formació adequat en RCP bàsica i avançada, i assumir responsabilitats i 
habilitats de forma progressiva fins a la seva capacitació completa.  

 

 Haurà de realitzar suficients procediments per tal d'adquirir habilitat acceptable en les tècniques 
següents:  

o Maneig de la via aèria: intubació oro i nasotraqueal.  
o Punció lumbar.  
o Canalització de venes centrals. 
o Canalització arterial. 
o Inserció de via intraòssia. 
o Punció venosa i arterial. 
o Tècniques d'oxigenoteràpia. 
o Ventiloteràpia invasiva i no invasiva: indicacions i maneig fins al destete.  
o Toracocentesi i drenatge pleural. 
o Monitoratge de la pressió intracraneal. 
o Sondatge gàstric. 
o Sondatge uretral. 
o Doppler transcranial. 
o Mobilització i immobilització del pacient traumàtic. 
o Maneig del pacient portador de traqueostomia. 
o Cardioversió elèctrica. Maneig del desfibrilador. 
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E) Coneixements teòrics a UCI-P 

 

 Aturada cardiorespiratòria i RCP bàsica i avançada. 

 Criteris d'ingrés a UCI-P. 

 Valoració de la gravetat del pacient pediàtric. Scores de gravetat i criteris d'insuficiència dels 
diferents organs i sistemes. 

 Interpretació dels diferents sistemes de monitoratge. 

 Transport del malalt crític. 

 Patologia respiratòria. 
o Insuficiència respiratòria aguda i crònica. 
o Obtrucció de vies respiratòries altes. 
o Bronquiolitis. 
o Crisi asmàtica. 
o Síndrome de distres respiratori agut. 
o Pneumònia i vesament pleural. 
o Pneumotòrax. 
o Malalties neuromusculars i esquelètiques que afecten a la funció pulmonar. 

 Neurologia. 
o Interpretació bàsica de les proves d'imatge cerebral i sistemes de monitoratge de la 

funció cerebral. 
o Coma. 
o Maneig de la hipertensió intracranial. 
o TCE greu. 
o Lesió medular. 
o Quasi ofegament. 
o Estat epilèptic. 
o Meningitis i encefalitis. 
o Hemorràgies intracranials. 
o Intoxicacions. 
o Síndrome de Reye. 
o Mort encefàlica. 

 Cardiologia. 
o Interpretació de l'electrocardiograma pediàtric. 
o Interpretació bàsica de l'ecocardiograma. 
o Insuficiència cardíaca.  
o Shock. 
o Arítmies. 
o Cardiopaties congènites. 
o Hipertensió pulmonar. 
o Pericarditis. Taponament cardíac. 
o Miocardiopaties. 
o Hipertensió arterial. 
o Fàrmacs inotròpics i vasoactius. 

 Infecciós. 
o Sèpsia. 
o Infeccions al pacient inmunocompromès. 
o Infecció nosocomial. 

 Hematologia. 
o CID i diatesis hemorràgiques. 
o Anèmia aguda. 
o Complicacions hematològics del pacient oncològic. 
o Utilització d'hemoderivats. 

 Nefrologia. 
o Insuficiència renal aguda i tècniques de depuració extrarenal. 
o Crisis hipertensives. 

 



 

Direcció General. Àrea de docència. Av. Francesc Ribas, sn. 08402 Granollers. T. 938 425 042. 

docencia@fhag.es 
24 

Itinerari docent   Edició 3ª 

 Endocrinologia i metabolisme. 
o Cetoacidosi diabètica. 
o SIADH, diabetis insipida. 
o Maneig de la descompensació en pacients amb metabolopaties. 
o Crisi tirotòxica. 
o Insuficiència adrenal. 
o Trastorns del sodi, el potassi i el calci. 

 

 Gastroenterologia. 
o Insuficiència hepàtica aguda. 
o Hemorràgia digestiva. 
o Nutrició enteral. 
o Nutrició parenteral. 
o Maneig postoperatori del nen amb patologia quirúrgica abdominal. 

 Traumatologia, intoxicacions i accidents: 
o Politraumatisme. 
o Gran cremat. 
o Intoxicacions. 
o Anafilàxia. 

 Analgèsia, sedació i relaxació. 

 Hipotèrmia i hipertèrmia. 

 Donació d'organs: selecció i preparació del donant. 

 Cures paliatives i maneig de les situacions de limitació de l'esforç terapèutic. 

 Fonaments de rehabilitació. 

 Maneig a l'alta del nen tecnològicament depenent. 

          

Metodologia: 

 Incorporació a l’equip d’UCI amb supervisió per staff asignat. 

 Assistint a les sessions clíniques i de passi de guàrdia i visitar i tractar els pacients crítics 

ingressats a UCI conjuntament amb un metge de staff en cada període formatiu, portant 

íntegrament el pacient des de l’ingrés i amb supervisió.  

 Participar en totes les sessions del servei (bibliogràfiques, de revisió, de mortalitat, de casos 

clínics, de valoració conjunta dels pacients de UCI).   

 

 

ROTACIÓ: Consultes externes II 

 

Duració: 3 mesos 

Facultatius responsables:  

     Al.lergologia Pediàtrica Dra. Llobet  

Cardiologia      Dra V. Perez 

Cirurgia pediàtrica    Dra. Sanvicente 

Endocrinologia    Dra. V. Borrás 

Gastroenterologia    Dra. M.LL. Masiques 

Hematologia     Dra M.T. Coll 

Logopedia     Dr. X. Subirana 

Nefrologia     Dra M. Català 

Neonatologia     Dr. I. Anquela 

Neurologia      Dra. H. Baide 

Ortopedia infantil    Dr. Collado 

Pneumologia     Dr. J. Bosch 
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Objectius competencials: 

 Coneixement del seguiment de les principals patologies de cada especialitat pediátrica. 

 Dominar l’anamnesi i l’exploració física de les patologies més habituals en les diferents 
especialitats pediàtriques.  

 Ampliar la formació del resident en els coneixements teòrics de les patologies més freqüents en 
cada subespecialitat. 

A) Actituds  

Durant la rotació per Consultes externes el resident continuarà la seva formació i capacitació en les 

actituds comunes a la resta d'àrees pediàtriques, exposades en el programa general de formació de 

l'especialitat i en els objectius generals de les rotacions. 

 

B) Habilitats teòriques generals 

- Conèixer el funcionament general de les consultes externes de les diferents especialitats. 
- Dominar l’anamnesi i l’exploració física del pacient a consultes externes de les diferents especialitats. 
- Ampliar la formació del resident en les patologies més freqüents de les diferents especialitats. 
 

C) Habilitats manuals 

- Dominar les tècniques més freqüents en les diferents especialitats. 
 

D) Coneixements teòrics 

- Diagnòstic i tractament de les patologies més freqüents en cada especialitat. 

 

 

Metodologia: 

 Estudi teòric dels aspectes de cada especialitat pediátrica. 

 Integració amb el metge/s adjunt responsable de l’especialitat. 

 Realització de les tècniques habituals amb supervisió. 

 

 

 

ROTACIÓ: Urgències II 

  

Duració: 2 mesos  Facultatiu responsable: X. Codina 

  

Objectius competencials:  

 Completar el coneixement diagnòstic i teraèutic de les patologies no desenvolupades a la rotació 
Urgències I. 

 Dominar l’anamnesi i l’exploració física del pacient pediàtric greu a urgències. 

 Completar la formació teorico-pràctica de l’atenció urgent. 

 Aprendre a realitzar diagnòstics diferencials de les principals síndromes de pediatria. 

 Ser capaç de diagnosticar i tractar de forma adequada les malalties més freqüents que consulten a 
urgències, realitzant recerca bibliogràfica de revisió i elaborant sessions clíniques en que s'exposin 
els pacients visitats i es recullin els diferents punts de vista de l'equip mèdic del Servei. 

 Coneixer les habilitats en comunicació i resolució de conflictes. 

 Perfeccionar les habilitats manuals principals no adquirides. 

 Iniciar tasques de docència dels residents de pediatria i metges de familia i comunitaria. 
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Metodologia 
 

 Integrar-se en el dia a dia d’urgències.   

 Responsabilitzar-se de l’assistència integra del pacient. 

 Assistència a: 

o sessions clíniques del servei 

o sessions generals de l’hospital 

o canvi de guardia 

o comunicat  

 

ROTACIÓ: Optativa 

 

Duració: 3  mesos   Facultatius responsables: Staff unitat Hospital destí 

 

Objectius competencials 

 Incorporació plena i progressiva en el sevei  assistint a les sessions clíniques i de passi de 

guàrdia i visitar i tractar els pacients ingressats a planta conjuntament amb un metge de staff. 

 Completar el coneixement diagnòstic i terapeútic de les patologies propies de la 

subespecialitat. 

 Habilitats bàsiques: Anamnesi, exploració, valoració de les indicacions de proves 

complementàries i la seva interpretació.  

 
 

Metodologia:  

 Integració en un equip de metges adjunts i residents, treball en equip centrat en el malalt 

 Realització de la història clínica amb supervisió i correcció en el mateix equip 

 Discusió amb l'equip del plantejament diagnòstic i terapèutic més adient  

 Assistència a sessions clíniques intraservei i hospitalàries. 

 Realització de les tècniques habituals amb supervisió 

 

 

8. Rotacions de quart any 

ROTACIÓ: Assistència primària 

  

Duració:  1 mes  Facultatiu responsable: Dra Panadès  

 

Objectius competencials: 

Epidemiologia, pràctica i atenció primària de les malalties intercurrents pediàtriques. 

Criteris de derivació de la patologia pediàtrica. 

Atenció de pacients pediàtrics amb patologia crònica. 

 

A) Actituds  

 

Durant la rotació pel Centre d'Assistència Primària el resident continuarà la seva formació i capacitació 

en les actituds comunes a la resta d'àrees pediàtriques, exposades en el programa general de formació 

de l'especialitat i en els objectius generals de les rotacions. 
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B) Habilitats teòriques generals 

 

 Aconseguir un grau de capacitació adient en les habilitats teòriques exposades en els objectius 
generals adaptades a la particularitats de funcionament, patologia, gravetat, edat i disponibilitat de 
mitjans tècnics i humans propis de l'àmbit de l'Assistència Primària.  

 Conèixer el funcionament general d’un CAP i les funcions generals del resident. 

 Aprendre a valorar adequadament la gravetat de la patologia i les indicacions i circuits de derivació 
del pacient a les diferents especialitats pediàtriques. 

 Ús adequat de la història d'Assistència Primària.  
 Dominar l’anamnesi i l’exploració física del pacient pediàtric al CAP. 

 Aprendre a realitzar diagnòstics diferencials de les principals síndromes de pediatria. 

 Ser capaç de diagnosticar i tractar de forma adequada les malalties més freqüents que consulten al 
CAP, realitzant recerca bibliogràfica de revisió i elaborant sessions clíniques en que s'exposin els 
pacients. 

 Saber adaptar-se en les decisions que es prenen al CAP a les particularitats socials i econòmiques 
de cada família. 

 Ampliar la formació del resident en :  
o L’atenció al nen sa. 
o El seguiment del nen en el context familiar. 
o Habilitats en l’entrevista clínica i la història clínica a nivell del CAP. 
o Desenvolupament psicosocial del nen. 
o Prevenció i supervisió de la salut buco-dental. 
o Prevenció d’accidents. 
o Participació en grups de caràcter multidisciplinari. 

 

C) Habilitats manuals 

Haurà de realitzar els procediments suficients per a adquirir habilitat acceptable en les tècniques més 

freqüents utilitzades a Assistència Primària:  

o Sutura simple de ferida. 
o Reducció de pronació dolorosa. 
o Extracció de cos estrany nasal. 
o Extracció de cos estrany de conducte auditiu extern. 
o Reducció d'hèrnia inguinal. 
o Taponament nasal anterior. 
o Cures de ferides. 
o Tractament tòpic de cremades. 

 

D) Coneixements teòrics 

 

 Maneig extrahospitalari del nen amb malaltia crònica i amb minusvalia física i/o psíquica. Atenció 
integral a l'ex-prematur. 

 Creixement, maduració i desenvolupament en les diferents etapes de l’edat pediàtrica en estat de 
normalitat o en situació de malaltia. Creixement i desenvolupament somàtic del nen i de l’adolescent 
normal. Desenvolupament motor. Desenvolupament psicològic. 

 Característiques fisiològiques i patològiques de l’alimentació i de la nutrició en les diferents etapes de 
l’edat pediàtrica i valoració de l’estat de nutrició. Alimentació durant el primer any de vida. Nutrició del 
preescolar, escolar i adolescent. Patologia de la nutrició: malnutrició i obesitat. 

 Psicologia fonamental: desenvolupament psicològic del lactant i del nen. Psicologia de l'adolescent. 
Relacions del pediatre amb el nen, adolescent i pares. Problemes psicològics més freqüents del nen 
i adolescent i pares: diagnòstic i tractament. Problemàtica psicològica del nen malalt crònic i del nen 
minusvàlid i de la seva família. 

 Adolescència: característiques biològiques, psicobiològiques i socials de l’adolescent.  

 Patologia més representativa relacionada amb la població immigrant: anèmies hemolítiques, 
infeccions produïdes per bacteris, protozous, helmints, virus i artròpodes. Problemes relacionats amb 
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TBC, VHB i VIH. Patologia nutricional. Problemes d’adaptació psicosocial. Patologia relacionada amb 
altres cultures. 

 Pediatria preventiva. Alimentació i nutrició. Exàmens de salut del nadó, lactant, escolar i adolescent 
normals. Exploració i control del nen adolescent esportista. Higiene mental del nen i de l’adolescent. 
Identificació dels factors de risc, físics, psíquics i socials. 

 Supervisió de la salut infanto-juvenil: prevenció de malalties (immunitzacions, educació per la salut, 
detecció precoç sistemàtica). Identificació dels retrassos de creixement. Detecció de malalties 
genètiques i metabòliques, de l’ús de drogues, de l’anèmia i de m. cardiovasculars. Avaluació del 
llenguatge i de la parla. Cribatge d’audició i de visió. Cribatge psicosocial. Prevenció de la càries 
dental. Prevenció d’accidents, traumatismes i de la violència. Prevenció del consum de tabac, alcohol 
i drogues.  

 Pediatria social: indicadors de salut. Pediatria del desenvolupament. Programes de salut mare-fill. 
Programes de salut del nen, de l’escolar i de l’adolescent. Programes de salut pel nen amb malaltia 
crònica i/o minusvalia.  Programes de prevenció d’accidents i intoxicacions. Programes de prevenció 
i tractament del maltractament, la violència, l’abandonament, l’adopció, la guàrdia i custodia. 
Problemes dels nens i adolescents amb marginació social.  

 Estabilització inicial d'emergència del pacient que precisa atenció hospitalària. 

 Conèixer el maneig i la dosificació dels antibiòtics d’ús més freqüent a Assistència Primària. 

 Conèixer el maneig de la corticoteràpia. 

 Conèixer el maneig dels fàrmacs broncodilatadors. 

 Conèixer el maneig de les solucions de rehidratació oral.  

 Conèixer el maneig de les diferents insulines. 

 Conèixer el maneig de la teràpia tònico-diurètica en pediatria (digoxina, captopril, furosemida i 
espironolactona). 

 Ser capaç d’interpretar proves complementàries sol·licitades amb més freqüència al CAP: radiografia 
simple de tòrax. Hemograma, bioquímica, balanç renal, funció hepàtica, funció tiroïdal, funció renal i 
coagulació.  

 A més d'aquests coneixements específics de l'àmbit de l'Assistència Primària, el resident haurà 
d'aprendre a valorar i iniciar el tractament i les proves diagnòstiques segons disponibilitat de totes les 
patologies exposades als objectius docents teòrics de la rotació per Urgències Pediàtriques. 

 

 Metodologia: 

 Integració en un equip (metge i diplomada d’infermeria). 

 Participar en el treball en equip centrat en el malalt. 

 Treball en equip a nivell primari per promoure la salut bio-psico-social del nen 

(pediatre, infermera, assistent social, psicòleg, educadors). 

 Realització de l’anamnesi i la exploració dirigida al quadre sindròmic. 

 Discusió amb l'equip del plantejament diagnòstic i terapèutic més adient.  

 Assistència a sessions clíniques intraservei. 

 

 

ROTACIÓ: Unitat de Cures Intensives pediàtriques neonatals II 

  

 Duració: 4 mesos   Facultatiu responsable: I. Anquela 

  

 Objectius competencials: 

 

 Completar el coneixement de l’assistència del  gran prematur i del nadó crític en les seves diferents 

patologies 

 Conèixer les tècniques d’assitència respiratòria: 

 Ventilació convencional 

 Ventilació alta freqüència 
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 CPAP 

 ECMO 

 Conèixer el maneig hidroelectrolic i nutricional del gran prematur. 

 Conèixer l’estabilització hemodinàmica del pacient crític. 

 Ètica de les cures intensives neonatals. 

 Conèixer els fàrmacs i la seva utilització en cada cas per aconseguir la sedació, analgesia dels 

pacients en la UCI neonatal. 

 Col.locació de catèters venosos centrals, arterials. Catèter umbilical . 

 

 

 Metodologia: 

 Incorporació al equip de UCI amb supervisio per staff assignat. 

 Assistint a les sessions clíniques i de passi de guàrdia i visitar i tractar els pacients crítics 

ingressats a UCI conjuntament amb un metge de staff en cada període formatiu, portant 

íntegrament el pacient des de l’ingrés i amb supervisió.  

 Participar en totes les sessions del servei (bibliogràfiques, de revisió, de mortalitat, de casos 

clínics, de valoració conjunta dels pacients de UCI).   

 

 

ROTACIÓ: Unitat cures intensives neonatals  

 

Duració 3 mesos      Facultatius responsables : Staff centre concertat 

 

Objectius competencials 

 

 Completar el coneixement de l’assistència del  gran prematur i del nadó crític en les seves diferents 

patologies 

 Conèixer les tècniques d’assitència respiratòria: 

 Ventilació convencional 

 Ventilació alta freqüència 

 CPAP 

 ECMO 

 Conèixer el maneig hidroelectrolic i nutricional del gran prematur. 

 Conèixer l’estabilització hemodinàmica del pacient crític. 

 Ètica de les cures intensives neonatals. 

 Conèixer els fàrmacs i la seva utilització en cada cas per aconseguir la sedació, analgesia dels 

pacients en la UCI neonatal. 

 Col.locació de catèters venosos centrals, arterials. Catèter umbilical.  

 

 

 Metodologia: 

 Incorporació al equip de UCI amb supervisio per staff assignat. 

 Assistint a les sessions clíniques i de passi de guàrdia i visitar i tractar els pacients crítics 

ingressats a UCI conjuntament amb un metge de staff en cada període formatiu, portant 

íntegrament el pacient des de l’ingrés i amb supervisió.  

 Participar en totes les sessions del servei (bibliogràfiques, de revisió, de mortalitat, de casos 

clínics, de valoració conjunta dels pacients de UCI).   
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ROTACIÓ: Planta III 

 

Duració: 4  mesos   Facultatius responsables: Dra S. Corral / Dra. M. T. Coll  

 

Objectius competencials 

 Incorporació plena i progressiva en el sevei  assistint a les sessions clíniques i de passi de 

guàrdia i visitar i tractar els pacients ingressats a planta conjuntament amb un metge de staff. 

 Completar el coneixement diagnòstic i terapeútic de les patologies que per circumnstàncies 

epidemiològiques no han desenvolupat a la rotació Planta I. 

 Entrenament en el diagnòstic diferencial . 

 Coneixement de les indicacions i aplicacions de les mesures de prevenció de la infecció 

nosocomial.  

 Habilitats bàsiques: Anamnesi, exploració, valoració de les indicacions de proves 

complementàries i la seva interpretació.  

 Treballar segons les recomanacions per aconseguir la seguretat del pacient i reconèixer i 

aprendre dels errors. 

 

 

Metodologia:  

 Integració en un equip de metges adjunts i residents, treball en equip centrat en el malalt. 

 Realització de la història clínica amb supervisió i correcció en el mateix equip. 

 Discusió amb l'equip del plantejament diagnòstic i terapèutic més adient . 

 Assistència a sessions clíniques intraservei i hospitalàries. 

 Realització de les tècniques habituals amb supervisió. 

 Preparar: una sessió bibliogràfica/mes i una sessió clínica.  
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9. Planning de l’Itinerari docent de Pediatria  

 

Lloc rotació           Mesos 

Urgencies I           
 5 

Urgencies II     
    2 

Planta I           
 5 

Planta II       
 

  

3 

Planta III         

  

4 

NN HGG           
 5 

NN HGG II         
  4 

Materno   
     1 

Primària       
   3 

CCEE I       
   3 

CCEE II       
   3 

UCIp          
  4 

Optativa       
   3 

NN ext.       
   3 

  
      

  

Totals parcials 
     

  

Planta 
      

12 

Urgències 
      

7 

Materno 
      

1 

CCEE 
      

6 

NN 
      

9 

Atenció Primària 
     

3 

Rotacions externes 
    

10 

Total             48 
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  R1 R2 R3 R4 

Juny Ucies PlantaII CCEE NN HGG II 

Juliol Ucias Planta II CCEE NN HGG II 

Agost Ucias CCEE CCEE Planta III 

Setembre Ucias CCEE Ucias II Planta III 

Octubre Ucies CCEE Ucias II Primària II 

Novembre Planta Materno I UCIp NN ext 

Desembre Planta NN HGG I UCIp NN ext 

Gener Planta NN HGG I UCIp NN ext 

Febrer Primària NN HGG I UCIp NN HHG II 

Març Primària I NN HGG I Optativa NN HHG II 

Abril Planta NN HGG I Optativa Planta III 

Maig Planta Planta II Optativa Planta III 

 

 

 

Abreviatures 

 

Ucies Urgències   

NN HGG Unitat neonatal HGG 

CCEE Consultes externes 

UCIp Unitat cures intensives pediàtriques 

Materno Unitat materno-infantil 
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10.    Grau de supervisió  

 

Habilitats R1 R2 R3 R4 

Relitzar anamnesis       1 1 1 1 

Relitzar història clínica       1 1 1 1 

Exploració física       1-2 1 1 1 

Valoració gravetat pacient       1-2 1 1 1 

Realització diagnòstic diferencial     1-2 1 1 1 

Orientació diagnòstica       1-2 1-2 1 1 

Sol.licitar exploracions complementàries bàsiques    1-2 1 1 1 

Sol.licitar exploracions complementàries complexes o de risc    2 1-2 1 1 

Realitzar exploracions diagnòstiques-terarapèutiques  simples o sense risc  1-2 1 1 1 

Realitzar exploracions diagnòstiques-terarapèutiques  complexes o de risc  3 2 1 1 

Interpretació exploracions complementàries bàsiques     1-2 1 1 1 

Interpretació exploracions complementàries complexes     2 1-2 1 1 

Informació pacient/ família de pacient no greu     1-2 1 1 1 

Informació pacient/ família de pacient greu     3 2-3 1 1 

Realització  informes d'alta de planta     1-2 1 1 1 

Realització  informes d'alta d'urgencies     1-2 1 1 1 

Realització  informes d'ingrés       1-2 1 1 1 

Realització de consultes externes d'especialitat   3 3 2 1 

Realització de consultes externes de pediatria general   3 3 2 1 

Realització de RCP bàsica       2 1-2 1 1 

Realització de RCP avançada       2-3 1-2 1 1 

Realització de RCP neonatal       3 2-3 2 1-2 

Coneixement i ús dels monitors     1-2 1 1 1 

Indicar tractament pacient no greu     1-2 1 1 1 

Indicar tractament pacient greu     2 1-2 1 1 

Sol.licitud interconsultes       1-2 1 1 1 

 

Nivells de responsabilitat 

Nivell 1 Major responsabilitat. Supervisió mínima. Resident autònom         

  Acitivitat realitzada directament pel resident sense necessitat de supervisió directa       

  El resident executa i posteriorment informa (supervisió opcional o a demanda)       

Nivell 2 Responsabilitat intermitja. Supervisió mitjana. Resident semi depenent         

  
Activitats realitzades directament pel resident, sota la supervisió directa del facultatiu responsable o d’un  
resident autònom. 

Nivell 3 Menor responsabilitat. Supervisió alta. Resident depenent         

  Activitats realitzades directament pel facultatiu especialiste observades i/o assistides  pel resident     

  El resident no té responsabilitat i exclusivament actua com observador o assistent.       
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11. Serveis prestats en concepte d’atenció continuada/guàrdies 

 

La prestació de serveis en concepte d'atenció continuada té caràcter formatiu, és un element central en 

la formació del resident que també contribueix al costat dels professionals del staff, a garantir el 

funcionament permanent dels centres assistencials. 

Els serveis prestats en concepte d'atenció continuada, amb nivells creixents de responsabilitat, es 

realitzaran amb caràcter obligatori des del primer any de residència i seran supervisats, sense perjudici 

del seu seguiment general pel tutor del resident i pels especialistes de les unitats en les quals es 

realitzin. La supervisió dels residents de primer any serà de presència física (article15 del Reial 

decret183/2008, de 8 de febrer). 

 

Amb la realització de les guàrdies es pretén, d'una banda que el resident aprengui importants camps de 

la clínica que es presenten gairebé exclusivament en els serveis d'urgència i, per un altre, fomentar el 

sentit de la responsabilitat i la capacitat de decisió del resident. 

 

Es recomana la realització d'entre quatre i cinc guàrdies al mes.  

 

12.   Activitats docents i d’investigació 

 
Els residents de Pediatria realitzen els cursos del Programa de Formació Comú per a Residents. 

El Servei de Pediatria fomenta l'elaboració d'un currículum científic durant la residència mitjançant 

estudis, presentacions, publicacions i participacions en congressos, tant de l'àmbit nacional com a 

internacional. 

 

• Calendari de sessions clíniques del servei: 

 

  La Unitat Docent haurà d'establir un programa de sessions i reunions clíniques diàries que han  
  d'incloure: 
 

1. Reunió clínica diària. 

Es comentaran les incidències de la guàrdia i es discutiran els ingressos. Es realitzarà diàriament 
a primera hora del matí (8h). 

2. Sessió de residents. 

Sessió presentada per adjunts o residents de temàtica variada (casos clínics, protocols, revisió 
d'Històries Clíniques...). Es realitzarà 1 cop per setmana després de la reunió clínica diària. 

3. Reunió setmanal de casos clínics o revisió de temes del departament d'interès docent o 
complexes. 

Serà de realització setmanal i s'hi discutiran els casos més interessants. Principalment els 
presentarà el resident, sota supervisió del metge adjunt responsable del pacient.  

4. Sessió mensual del Curs de Formació Continuada en Pediatria (9 sessions).   

5. Revisió de protocols i actualització en temes d'interès en Pediatria.  

6. Sessió mensual radiològica. 

7. Sessió setmanal bibliogràfica. 

Es comentaran setmanalment articles d'interès aportats per adjunts i/o residents.  

8. Sessions de Perinatologia amb el Servei d'Obstetricia (setmanal). Resident en rotació a unitat 
neonatal. 
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9. Sessions Generals de l'Hospital. 

Sessions de periodicitat setmanal d'assistència obligada per als residents de l'Hospital de totes 
les especialitats. Es realitzaran revisions de temes d'interès mèdic general exposats pels 
diferents Serveis del Centre. 

 

• Activitats de recerca: 

 

 S'estimularà la participació del metge resident en algun dels projectes de recerca que s'estiguin 

 duent a terme en el Servei de Pediatría durant els seus anys de residència. Al seu torn, els 

 investigadors responsables de cada projecte procuraran implicar al resident en totes les 

 fases de l'estudi, des del disseny inicial fins a la recollida de les dades i l'anàlisi dels mateixos i la 

 divulgació dels resultats. 

    Oferta de recerca per als residents: 

     A. Originals /Revisions/Capítols de llibre. Publicacions nacionals. Publicacions internacionals. 

   B. Casos clínics/cartes. Publicacions nacionals Publicacions internacionals. 

   C. Congressos/Simposium/Altres reunions (amb participació activa). Àmbit nacional/local. Àmbit 
   internacional.  
   D. Altres ofertes: col·laboració en la docència pregraduada i postgraduada del servei (impartir  
   classes de pràctiques, seminaris, etc). 
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13.  Annexos  
 

 

Programa de formació comú per residents 2016-2020 

 

Introducció 

 

Seguint el Model Estratègic d’Organització de la Fundació Hospital Asil de Granollers, els objectius de la 

Comissió de Docència pel que fa a la formació comuna per a tots els especialistes en ciències de la salut 

en formació, es basa en la formació en aspectes humanístics, ètica de la professió, tècniques de 

comunicació, recerca mèdica o formació en eines per la gestió assistencial. Creiem que aquests cursos 

s’han de realitzar de forma obligatòria durant la seva formació. 

 

Fora d’aquests objectius enumerats, hi ha uns aspectes bàsics en suport vital que creiem han de rebre 

tots els residents quan comencen la seva formació a la nostra institució. En alguns casos, aquesta 

formació es veurà complementada per ensenyament en suport vital avançat i maneig de via aèria. 

 

El programa de formació comú per a residents (PFC) requereix necessàriament la imbricació d’aquesta 

formació amb l’activitat assistencial quotidiana dels metges residents. Això, dóna un complement 

inestimable que fa créixer al resident en aspectes no contemplats fins a dia d’avui, en el programa oficial 

de les diverses especialitats de les que disposem Unitat docent en el nostre centre. 

 

Els residents de Medicina de Família i Comunitària ja disposen del seu propi programa de formació, que 

es superposa plenament amb aquest i per tant, només faran el curs d’acollida, d’urgències i de suport 

vital immediat. 

 

En resum, la Comissió de Docència de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers fa una proposta 

conseqüent i compromesa amb la formació del nostres residents implicant a tots els estaments de la 

Institució. 

 

 

Objectius estratègics del Programa de formació comú per a residents 

 

Els objectius estratègics del PFC són: 

 

1. Proveir els coneixements i habilitats comuns per a qualsevol professional de la salut i necessaris 
per a oferir una assistència sanitària complerta, humana, de màxima qualitat i socialment 
responsable. 

2. Potenciar l’adquisició de coneixements lingüístics, iconogràfics, tècnics i de metodologia per tal 
de promoure la recerca bàsica i clínica, així com la posterior transmissió dels resultats obtinguts, 
en publicacions i reunions científiques. 

 



 

Direcció General. Àrea de docència. Av. Francesc Ribas, sn. 08402 Granollers. T. 938 425 042. 

docencia@fhag.es 
37 

Itinerari docent   Edició 3ª 

Objectius generals, particulars i activitats  

 

Curs de Suport Vital Immediat (Coordinació Dr. Pablo Velasco i Pau Garro) 

1. Dotar al resident, des de l’inici de la seva formació especialitzada, de coneixements teòrics i 
habilitats pràctiques per a dur a terme la reanimació cardiopulmonar bàsica i desfibril·ladors 
externs automàtics 

2. Conèixer quina és l’actuació, en equip i amb material, davant d’una emergència vital, per fer la 
detecció i sol·licitar ajuda. 

3. Prevenir l’aturada amb la metodologia ABCDE 

 

Curs d’Acollida (Coordinació Dra. Mª José Canto Rivera) 

4. Conèixer estructura i funcionament de l’hospital. 
5. Facilitar les eines i protocols bàsics d’actuació. 

 

Curs d’Urgències (Coordinació Dr. Albert de Luís) 

6. Dotar al resident, des de l’inici de la seva formació especialitzada, de coneixements teòrics i 
habilitats pràctiques en l’atenció de la patologia urgent. 

 

Curs d’Habilitats Comunicatives (Coordinació Dr. Joan Serra) 

7. Conèixer els principis fonamentals de la comunicació humana aplicats a la relació metge/ malalt i 
a les relacions interprofessionals. 

8. Aprendre tècniques i habilitats que afavoreixen la comunicació i la relació amb els pacients i amb 
altres professionals. 

9. Facilitar recursos de comunicació per aconseguir un impacte major en l’audiència 

 

Curs de Bioètica (Coordinació: membres del comitè d’ètica assistencial) 

10. Adquirir una actitud respectuosa vers la dignitat de tota persona malalta, defensant els seus 
drets humans. 

11. Identificar els múltiples dilemes morals que cal afrontar en la pràctica professional. 
12. Examinar els conceptes bàsics de la Bioètica 

 

Curs de Introducció a la recerca: gestió, metodologia i aspectes ètics i legals (Coordinació Dra. 

Diana Navarro) 

13. Adquirir nocions bàsiques a tenir en compte a l’hora d’iniciar un projecte de recerca, des del seu 
plantejament fins al disseny del mateix 

 

Curs de Gestió clínica i salut pública (Coordinació Dr. Andreu Aloy) 

14. Aconseguir que en l’assistència sanitària es contempli la millora contínua de la qualitat, 
l’eficiència i l’equitat 

15. Conèixer i utilitzar les eines metodològiques necessàries per facilitar la posada en marxa i 
seguiment de les activitats d’avaluació i millora de la qualitat 

 

Curs de Maneig de la via aèria (Coordinació Dra. Lluïsa Martínez) 

16. Adquirir coneixements teòrics i pràctics del maneig de la via aèria: indicacions, material i tècnica 
en adults i nens 

 

Curs de Suport Vital Avançat (Coordinació Dr. Pau Garro i Dr. Pablo Velasco) 

17. Conèixer els fonaments teòrics i les habilitats pel tractament de l’aturada cardíaca amb maneig 
de la via aèria, accessos venosos, monitoratge i desfibril·lació i cures postressucitació 
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Guies d’actuació Ràpida a Urgències per a residents (GARU) (Coordinació Dr. Albert de Luís i Dr. 

Marco Bustamante) 

18. Aprofundir en patologia específica d’atenció urgent 
19. Establir criteris d’actuació davant patologia urgent freqüent 

 

Curs d´electrocardiografia a urgències (Coordinació Dra. Meritxell Lloreda i Miquel Espriu) 

20. Adquirir competències bàsiques i coneixements per interpretar un ECG   
21. Realitzar una valoració correcte de l’ electrocardiograma per enfocar un diagnòstic i un 

tractament adequats 

 

Curs de seguretat del pacients (Coordinació Dr Aloy) 

22. Adquirir coneixements bàsics en pràctica d’higiene de mans, ús segur de medicació d’alt risc, 
conciliació de la medicació al alta, aplicació de la llista de verificació quirúrgica, notificació 
d’incidents/esdeveniments adversos. 
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Cronograma dels Cursos 

 

 

Residents Cursos Cronograma 

R1 

 
o Curs d’Acollida o Maig 

R1* o Curs d’Urgències o Maig 

R1 o Curs de Suport Vital Immediat o Maig  

R2, R3, R4,R5 
o Curs d´Electrocardiografia a Urgències** o Juny 

R3, R4, R5 o Curs de Gestió clínica i Salut pública o Novembre 2016 i 2018 

R1 i R2 o Curs d’introducció a la Recerca: gestió, metodologia, i 
aspectes ètics i legals 

o Abril  

R1 o Curs d’Habilitats Comunicatives o Octubre 

R2 i R3 o Curs de Bioètica o Novembre 2017 i 2019 

R2 o Lectura crítica de revisions sistemàtiques i metanàlisis 
o Curs Online, dates a 

confirmar 

R2* (UCI, MI, G, A) o Curs de Suport Vital Avançat o Maig 

R1* 

(MI, MFiC, G, UCI) 
o GARU* o Segons programació 

R2 i R3 * (UCI i A) 

R3, R4, R5 * (MI, G, 

CIR,COT) 

o Curs de Maneig de Via aèria ** o Octubre 

R1 o Curs autoformatiu de radioprotecció multiprofessional 
“CARAM” 

o Curs Online, juny 

R3, R4 i R5 

i Tutors de FSE 
o Curs de Seguretat dels Pacients o Setembre 

 

*  no totes les especialitats 

** Curs no obligatori (recomanat) 

 

Abreviacions: UCI - Unitat cures intensives; A – Anestesiologia i Reanimació; MI – Medicina Interna; G – 

Geriatria; MFiC – Medicina Familiar i Comunitària; CIR – Cirurgia General i Aparell Digestiu; COT -  

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 
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Informacions a destacar 

 

El curs d’urgències només el realitzaran aquells residents de les unitats docents que roten per Urgències 

de Medicina, Cirurgia i Traumatologia. És a dir, estan exempts de fer aquest curs els residents 

d’obstetrícia i ginecologia, infermeria obstetricoginecològica, oftalmologia, farmàcia hospitalària i 

radiodiagnòstic, a no ser que els responsables docents de la unitat ho considerin convenient. 

 

Es realitza un curs complementari de patologia d’urgències (GARU), que complementarà el bàsic 

realitzat durant l’acollida. 

 

El curs autoformatiu de radioprotecció multiprofessional “CARAM” és un curs totalment online i de 

caràcter obligatori per a residents de medicina, farmàcia i infermeria. 

 

En aquells casos en que el número de residents excedeixi el número màxim admissible per a una bona 

realització del curs, obligarà a crear una segona edició, o s’ocuparan places del mateix curs realitzat per 

a professionals de l’hospital. 

 

El curs de seguretat dels pacients està dirigit a residents i tutors de FSE.  

 

 

Programa de formació comú tipus 

 

En la figura que segueix s’esquematitza la programació dels cursos de formació comú que faria un 

especialista en formació al llarg de tota la seva residència. 

 

A destacar que el curs de Bioètica i el de Gestió Clínica i Salut Pública són biennals i per tant serà 

variable l’any de residència en què es realitzarà. 
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14. Webs d’interés 

 
Webs d’interès pediàtric: 
 
- Societat Catalana de Pediatria: www.scp.cat 
- Asociación Española de Pediatría: www.aeped.es 
- Sociedad Española de Urgencias de Pediatría SEUP: www.seup.org 

Els programes de formació de les diferents especialitats els podreu trobar a l’adreça: 

http://www.msc.es/profesionales/formacion/guiaFormacion.htm 

http://www.aeped.es/
http://www.msc.es/profesionales/formacion/guiaFormacion.htm

