
30 de març de 2023 - 8.30 h a 14.30 h

Jornada de Tutors i Tutores 
de Formació Sanitària EspecialitzadaJ

Primera

Programa

Codi 027275

La jornada es desenvoluparà en format híbrid. La primera part en línia 
per a tothom i la segona part presencial en els diferents territoris.
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Aquesta Primera Jornada de Tutors i Tu-
tores de l’ICS, organitzada per tots els i les 
caps d’estudis, està dirigida a professionals 
acreditats dins de la nostra institució que te-
nen la missió de planificar i col·laborar acti-
vament en l’aprenentatge dels coneixements, 
habilitats i actituds dels i les residents, a fi de 
garantir l’assoliment del programa formatiu 
de l’especialitat que han triat. 

Els tutors i tutores de la nostra institució 
són els referents dels i les nostres residents.  

La Jornada, que s’organitza per primera 
vegada a l’ICS, pretén ser un punt de trobada 
d’aquest col·lectiu per compartir idees inno-
vadores, per posar en valor el seu talent i, un 
punt molt important: que es puguin conèixer. 

La Jornada tindrà dues parts diferencia-
des. La primera part seran un conjunt de po-
nències en reproducció en línia (streaming), 
en directe per a tothom, mentre que en la 
segona part es realitzaran sessions específi-
ques a cada territori. Malgrat que la primera 
part serà en format virtual, en la segona part, 
d’àmbit territorial, servirà per conèixer per-
sonalment els companys i companyes amb 
qui només s’ha tingut contacte a través del 
Teams, el Zoom, el Meet, l’Skype....

Dins del primer bloc s’ha volgut posar en 
relleu les noves generacions. L’ICS presenta 
una plantilla molt heterogènia en quant a l’edat. 
Es poden trobar més de 3 generacions que 
conviuen en el mateix servei, centre, dispositiu 
(els boomers, la generació X, la Y, la Z). Cap 
d’aquestes generacions té la mateixa manera 
de treballar, la mateixa manera de fer, els co-
neixements i les circumstàncies vitals i laborals.  

Cada vegada més, les institucions són 
conscients d’aquestes diferències, però pot-
ser no s’ha aprofundit prou a conèixer les 
essències vitals i professionals de cada ge-
neració i sobretot les de les més joves. So-
vint sentim expressions com ara: “les noves 
generacions no venen a treballar sinó a viure 
una experiència professional que els satis-
faci; tenen una visió del món a través de la 
imatge i les xarxes; m’assabento abans d’un 
problema o d’una queixa per les xarxes que 
no perquè parli amb mi; no tenen interès a 
quedar-se aquí a treballar; l’any que ve vol 
marxar a Indonèsia i allà ja buscarà feina; li 
és difícil quedar-se més enllà de l’horari per-
què dona classes de guitarra a una escola de 
música...” 

Desconeixem quines són realment 
aquestes generacions més joves, i quina és 
la seva aportació de valor en l’àmbit labo-
ral. La Jornada doncs pretén posar el focus 
més enllà dels estereotips. Com enfocar la 
diversitat generacional serà el tema del pri-
mer bloc, des de la visió d’una experta fins 
a donar veu als joves que s’acaben d’incor-
porar a les organitzacions, i que fa poc van 
ser residents.

El segon bloc es farà simultàniament a 
cada territori amb un format més dinàmic, 
orientat a tallers i sessions grupals de treball. 
Cada territori ha triat aquelles temàtiques 
que més s’ajusten a les seves necessitats. 
Des de la motivació dels tutors/ores, la sín-
drome d’esgotament professional (burn-out) 
i fins al procés d’avaluació de residents, la 
comunicació o els exemples d’eines innova-
dores per a la millora de la pràctica docent, 
entre d’altres. 

Presentació
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Organització de sessions plenàries

Fernando Arméstar Rodríguez  Cap d’estudis de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Silvia Bielsa Martín  Cap d’estudis de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Eulàlia Dalmau Matarrodona Responsable de l’Oficina de Suport a la Docència 

Yolanda Silva Blas  Cap d’estudis de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

Celia Tajada Vitales  Cap d’estudis de  la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar  
 i Comunitària Metropolitana Nord

Organització a cada territori

Caps d’estudis

Judit Pertiñez Mena  Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària   
 Barcelona Ciutat 

Mónica Rodríguez Carballeira  Hospital Universitari Vall d’Hebron 

Laura Camps Vilà  Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar  
Joan Deniel Rosanas i Comunitària Catalunya Central   

Ferran Cordón Granados Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Girona 

Yolanda Silva Blas  Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta 

Silvia Bielsa Martín  Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 

Josep Montserrat Capdevila  Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Lleida 

Fernando Arméstar Rodríguez Hospital Universitari Germans Trias i Pujol   

Celia Tajada Vitales  Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària  
 Metropolitana Nord  

Irene Cabello Zamora  Hospital Universitari de Bellvitge 

Margarita Mesa Marrero  Hospital de Viladecans 

Rosa Villafafila Ferrero  Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària  
 Costa de Ponent-Metropolitana Sud

Cristobal Añez Simon  Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona 

M. Cruz Fuentes Bellido  Unitat Docent Multiprofessional Atenció Familiar i Comunitària  
 Tarragona 

Neus Rodríguez Zaragoza  Hospital de Tortosa Verge de la Cinta 

Beatriz Satué Vallvé  Unitat Docent Medicina Familiar i Comunitària Tortosa Terres de l’Ebre 

Crèdits

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les professions sanitàries  
amb 0,6 crèdits, expedient 09/034318-MD

Organització
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Presencial en reproducció en línia, en directe per a tot el territori.

 8.30 Obertura 
Yolanda Lejardi Estévez, directora gerenta de l’ICS.
Marc Soler Fàbregas, director general de professionals de la salut. Departament de Salut.

 9:00 Ponència
Convivència generacional a les organitzacions.  
Què en sabem de les noves generacions?  

Dolors Reig i Hernández, llicenciada en Psicologia Social i especialista en Social media 
i Social Learning.

Modera:
Celia Tajada Vitales, metgessa especialista en medicina familiar i comunitària,  
cap d’estudis de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària  
Metropolitana Nord. 

Primera part

Posarem el focus en la veu d’una experta en temes generacionals: com són i quines són les 
recomanacions a les organitzacions en general i als tutors/ores en particular en relació amb afavorir la 
convivència generacional?

• Generació Z, generació Alpha, Milennials, conceptes i diferències bàsiques amb les generacions 
anteriors (X, Y).

• Diversitat, gènere, igualtat, justícia social, ecologisme, sostenibilitat, innovació com a valors de les 
noves generacions.

• Canvis cognitius, en la manera d´aprendre i gestionar la informació de les noves generacions. 

• Xarxes socials, vídeo, col·laboració: els “superpoders” de la generació connectada.

10.00 Ponència
L’aparició de conflictes per a la convivència generacional 

Cristina Abadía Castelló, metgessa especialista en medicina del treball. Col·laboradora 
docent de la Fundació Galatea. Responsable de Medicina del Treball del Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu. 

Modera:
Silvia Bielsa Martín, doctora, metgessa especialista en medicina interna, cap d’estudis 
de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

Més enllà dels estereotips, pensar que els joves s’han d’adaptar a una manera de fer establerta 
per les generacions més grans pot generar conflictes. Com podem establir eines de “convivència” 
entre generacions en el treball? Quines estratègies de negociació i de saber arribar a compromisos 
compartits entre tots podem trobar? A partir de diferents exemples es valorarà què suposa un 
problema generacional i què no ho és.
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10.45 Debat
Què reclamem les i els joves treballadors a les empreses en què comen-
cem a treballar

Ignasi Viñas Solans, metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària de l’EAP 
Montilivi-Vila Roja (Girona-3).
Cristina de la Fuente Montes, adjunta del Servei d’Hematologia de l’Institut Català 
d’Oncologia- Badalona-Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.
Raquel Planas Simon, infermera especialista en atenció familiar i comunitària de  
l’EAP La Serra de Sabadell.

Moderen:
Yolanda Silva Blas, doctora, metgessa especialista en Neurologia i cap d’estudis  
de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta.
Fernando Arméstar Rodríguez, doctor, metge especialista en medicina intensiva i cap 
d’estudis de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

Quina és la visió dels joves que van deixar la residència fa poc i que ara treballen en una organització?

Quines expectatives tenien a l’inici de la residència i quin ha estat el procés d’evolució des de l’inici 
fins al final de la residència? Ha canviat la seva visió de resident? 

Que n’esperen de l’empresa a on treballen? Com veuen el seu futur dins de l’empresa?

11.30 Descans 
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Territoris Lloc 12.00 a 14.30 h

Unitat Docent Multiprofessional 
d’Atenció Familiar i Comunitària 
Catalunya Central

Mas Urpina. Sant 
Salvador de Guardiola.

Xerrada motivacional 
Enric Bastardas Bonachi, Comunicador, coach, 
il·lusionador i provocador.

Taules participatives de reflexió en 
grups. 
Dirigides per Enric Bastardas, professional expert 
en la tècnica Pinterest i tècnica de la roda de 
competències.

• Taula 1. El procés d’avaluació.
• Taula 2. Relació tutor/a – resident.
• Taula 3. Auxili: soc tutor/a!!!
• Taula 4. La comunicació amb els residents.
• Taula 5. Com captar el talent. Com fer visible 

la unitat docent.
• Taula 6. La tasca del tutor/a. Punts forts i 

punts febles.

Tancament i conclusions. 
Laura Camps Vilà, cap d’estudis.

Hospital Universitari Joan XXIII.

Unitat Docent Multiprofessional 
d’Atenció Familiar i Comunitària  
Tarragona.

Sala nova del
Parc Sanitari Joan 
XXIII.

Eines d’innovació per millorar la 
pràctica docent.
Francisco Javier Andrade, professor agregat 
de Química Analítica a la Universitat Rovira i Virgili 
(URV).

Tallers participatius.
Posteriorment es faran tallers participatius més 
petits, conduïts per: 

Francisco Javier Andrade (URV)
Pascal Blondeau, químic i emprenedor.
Pär Blanking, dissenyador industrial, innovador i 
emprenedor.

Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova

Unitat Docent Multiprofessional 
d’Atenció Familiar i Comunitària 
Lleida.

Sala d’actes de 
l’Hospital Arnau de 
Vilanova.

Aules de la Facultat de 
Medicina  
(Edifici Annex HUAV).

Treball en 4 grups. Temàtiques.
• Comunicació tutor/a-resident.
• Procés avaluatiu dels residents.
• Gestió dels conflictes tutor/a-resident.
• Noves generacions de residents. Un repte per 

al tutor/a.

Hi haurà 2 dinamitzadors/ores a cada grup. Un 
tutor/a d’hospital i un/a d’Atenció Primària. 

Exposició comuna i conclusions finals.
Al finalitzar els tallers es farà una taula rodona amb 
un representant de cada grup, que exposarà les 
impressions/conclusions a què ha arribat cada grup 
i es debatran  per arribar a identificar aspectes que 
cal treballar/millorar.

Segona part

12.00 a 14.30 Sessions simultànies a cada territori
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Territoris Lloc 12.00 a 14.30 h

Hospital Universitari  
Dr. Josep Trueta.

Unitat Docent Multiprofessional 
d’Atenció Familiar i Comunitària 
Girona.

Sala d’actes de 
l’Hospital Universitari 
Dr. Josep Trueta.

Paper dels tutors/ores en la resolució 
de conflictes.
Es faran 4 grups de treball on, a partir de la 
visualització de 4 vídeos diferents (elaborats per les 
unitats docents), es treballaran els següents temes:

• Esgotament professional (Burn-out) en tutors i 
residents (1).

• Conflicte tutors-residents (2).

• Assetjament sexual (1).

Exposició comuna i conclusions finals.
En finalitzar els grups de treball es farà una 
exposició comuna de les idees sorgides en aquests 
4 grups de treball i es faran unes conclusions 
guiades pel Grup de Mediació de l’ICS (UMICS) i de 
prevenció/UBP.

Hospital de Tortosa Verge de la 
Cinta.

Unitat Docent Medicina Familiar 
i Comunitària Tortosa - Terres de 
l’Ebre.

Aula Dr. Ferran Sala. 
Hospital de Tortosa 
Verge de la Cinta.

Xerrada motivacional.
Víctor Küppers (streaming), Coach i 
conferenciant.

Debrífing comú.
Al finalitzar la conferència, una part del grup de 
tutors/ores instructors/ores en simulació conduirà 
un debrífing comú amb tots els tutors i tutores, 
on s’exposaran totes les idees més rellevants 
sorgides de la xerrada motivacional i se’n extrauran 
conclusions i punts de millora.

Tutors/ores: 
Pablo Concha Martínez, metge especialista en 
Medicina Intensiva Hospital Verge de la Cinta.
Nereida Vidiella Sánchez, metgessa especialista 
en Pediatria de l’Hospital Verge de la Cinta.
Jorge Gentille Lorente, metge especialista en 
medicina familiar i comunitària del CAP Baix Ebre 
de Tortosa.
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Territoris Lloc 12.00 a 14.30 h

Hospital Universitari  
Vall d’Hebron.

Unitat Docent Multiprofessional 
d’Atenció Familiar i Comunitària 
Barcelona Ciutat. 

Sala d’actes  
planta 10. 

Hospital Universitari 
Vall d’Hebron.

Viure i sobreviure com a tutor al 
segle XXI.
Tractaran des de la introspecció temes com 
l’esgotament professional (burn-out).

Amanda Rodríguez Urrutia, adjunta del servei 
de psiquiatra de l’Hospital Universitari Vall Hebron 
(HUVH).
Aurora Rovira Fontanals, metgessa especialista 
en medicina familiar i comunitària del CAP La Pau 
de Barcelona Ciutat.

Treball en grups (aproximadament 4) amb 
preguntes concretes sobre 3 temes a debatre. Els 
temes sorpresa versaran sobre les dificultats que es 
troben el tutors per  gestionar les expectatives dels 
residents actuals i per tenir cura de si mateixos com 
a formadors.

Sessió de conclusions de cada grup  
i foto final.

Hospital Universitari Germans 
Trias i Pujol. 

Unitat Docent Multiprofessional 
d’Atenció Familiar i Comunitària 
Metropolitana Nord.

Sala d’actes de 
l’Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol.

Taula rodona de tutors: Avaluació de 
residents.
Lidia Blay Aulina, metgessa especialista de 
cirurgia i aparell digestiu. HUGTiP.
Juan Luis Becerra Cuñat, metge especialista en 
Neurologia. HUGTiP.
Victoria Medialdea Van Veyfeyken, metgessa 
especialista atenció familiar i comunitària. EAP 
Cerdanyola 1 (Serraparera).
Maria Carmen Segura Caballero, infermera 
especialista atenció familiar i comunitària. EAP 
Badia.

Modera:
Celia Tajada, cap d’estudis UD Multiprofessional 
AFiC Metropolitana Nord.

Taula rodona de tutors: 
Reacreditació tutors, perquè és 
necessària?
Anna Torrent, metgessa especialista hematologia 
i hemoteràpia. HUGTiP.
Marta Viciano, metgessa especialista en cirurgia i 
aparell digestiu. HUGTiP.
Esther Limon Ramirez, metgessa especialista 
atenció familiar i comunitària. EAP Ronda Prim 
Mataró. 
Anna Estafanell Celma, metgessa especialista 
atenció familiar i comunitària. EAP Granollers 4 
Sud (Sant Miquel).

Modera:
Fernando Arméstar, cap d’estudis de l’HUGTiP.
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Territoris Lloc 12.00 a 14.30 h

Hospital Universitari Bellvitge.

Hospital Viladecans. 

Unitat Docent Multiprofessional 
d’Atenció Familiar i Comunitària 
Metropolitana Sud.

Sala d’actes de 
l’Hospital Universitari 
Bellvitge.

Taula rodona de recerca en docència: 
Experiències.
Sofía Berlanga Fernández, Presidenta 
de la subcomissió d’infermeria de la UD 
Multiprofessional AFiC Metropolitana Sud.
Referent de recerca de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge.
Referent de recerca de l’Hospital de Viladecans.
Referent de recerca de la USR Metropolitana Sud.

Modera:
Margarita Mesa, cap d’estudis de l’HViladecans.

Taula rodona de metodologies 
docents: Experiències.
Simulació: 
Cristina Herranz, Coordinadora de residents de 
l’àrea d’urgències de l’Hospital de Viladecans.

Escape room: 
Irene Cabello, cap d’estudis de l’Hospital 
Universitari de Bellvitge.

Gamificació: 
Rosa Villafáfila, Cap d’estudis de la UD 
Multiprofessional AFIC Metropolitana Sud.

Modera:
Margarita Mesa, cap d’estudis de l’Hospital de 
Viladecans.

El camí de la motivació.
Núria Serrat Antolí, doctora en Pedagogia.  
Universitat de Barcelona.

Presentació. 
Pla de formació en docència dels tutors i 
tutores de Formació Sanitària Especialitzada 
de la Metropolitana Sud 2023

Gestió del Talent Metropolitana Sud.

Cloenda.

https://www.ics.intranet.gencat.cat/FO/Execucio/mntInscripcioAlumne.
aspx?ID=7vU5c62hXV9rx4x4PhNUBg%3d%3d

Inscripció:

Connexió en línia:

https://gencat.zoom.us/webinar/register/WN_RKITCqZmRbaWZqx8pVaSOQ

https://www.ics.intranet.gencat.cat/FO/Execucio/mntInscripcioAlumne.aspx?ID=7vU5c62hXV9rx4x4PhNUBg%3d%3d
https://www.ics.intranet.gencat.cat/FO/Execucio/mntInscripcioAlumne.aspx?ID=7vU5c62hXV9rx4x4PhNUBg%3d%3d
https://gencat.zoom.us/webinar/register/WN_RKITCqZmRbaWZqx8pVaSOQ



