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1. Carta de benvinguda de la Comissió de Docència 
 
          

 
 
Benvolgut/da resident, 
 
En nom de la Direcció i dels components de la Comissió de Docència et volem donar la més 
cordial benvinguda a l’Hospital de Granollers.  
Ens fa molta il·lusió que hagis confiat en el nostre centre per formar-te com a especialista. 
 
Amb la incorporació a la plaça que has obtingut inicies una important etapa en la teva 
formació professional. Aquesta época de la residencia té com finalitat formar-te com a 
especialista, exercint la professió seguint un model de supervisió decreixent que permetrà 
que al final de la residència assoleixis la màxima autonomia.  
En aquest procés t’ajudaran els teus companys i companyes residents, la resta de 
professionals del teu servei i, especialment, el teu tutor/a.  
 
En aquesta guia volem proporcionar‐te la informació i orientació bàsica que et faciliti l’inici 
de l’activitat.  Juntament amb la informació que et donarem en l’acte d’acollida, creiem que 
et proporcionarà una visió global de la nostra institució. 
 
Desitgem que la teva estada entre nosaltres sigui enriquidora i satisfactòria.  
 
Des de la Comissió de Docència quedem a la teva disposició i esperem comptar amb la teva 
col∙laboració i les teves aportacions que, de ben segur, ajudaran al creixement de la nostra 
institució.  
 
 
 
 
 
 
 
Dra. Mª José Canto Rivera 
Cap de l'Àrea de Docència 
Hospital General de Granollers 
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2. Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, hospital universitari 
 

2.1. Presentació de l’Hospital 
 

La FPHAG és un centre d’atenció sanitària, sociosanitària i social, integrat a la Xarxa Sanitària 
d’Utilització Pública i és l’hospital de referència del Vallès Oriental.  
La FPHAG està integrada per l’Hospital General de Granollers i pel Centre Geriàtric Adolfo 
Montañá Riera. L’Hospital general té una línia assistencial per a malalts aguts i una línia 
d’atenció sociosanitària. El Centre Geriàtric compta amb una residència per a gent gran amb 
capacitat per a 62 persones. També, a través de la Fundació Bertran de Seva, s’encarrega de 
la gestió de l’Hospital de Dia Sant Jordi, un centre per al tractament de malalts amb 
demències i trastorns cognitius, amb capacitat per a 40 persones. 
La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers té dos centres d’atenció d’urgències a la 
ciutat: 

Servei d’Urgències Centre: aquest servei està situat a l’Avinguda del Parc, núm. 9  de 
Granollers. El seu horari d’atenció és de dilluns a diumenges de 07.30 a 20.00 h. 
El centre i els serveis estan organitzats per atendre urgències de baixa complexitat i amb 
poca necessitat d’exploracions complementàries. És a dir, que en principi s’hi han d’adreçar 
aquelles persones amb percepció de malaltia no greu en les especialitats de Medicina 
Interna i Traumatologia. 

Servei d’Urgències de l’Hospital General de Granollers: el servei d’Urgències de l’Hospital 
General de Granollers presta atenció urgent les 24 hores del dia, tots els dies d’any. 
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2.2. L’Hospital i la docència 

La FPHAG és una fundació privada sense ànim de lucre, governada per un Patronat i 
integrada al Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT). La Fundació, 
en els seus Estatuts, considera la docència com un dels pilars institucionals. 

La FPHAG està acreditada per a formar metges especialistes pel sistema MIR des de l’any 
1983. L’any 1995 es va constituir formalment la Comissió de Docència Postgraduada d’acord 
amb el que mana l’Ordre ministerial de 22 de juny de 1995 per la qual es regulen les 
comissions de docència i l’avaluació dels especialistes en formació.  

Actualment la FPHAG té 12 especialitats acreditades pel Ministeri de Sanitat Política Social i 
Igualtat (anestesiologia i reanimació, cirurgia general i de l’aparell digestiu, cirurgia 
ortopèdica i traumatologia, farmàcia hospitalària, geriatria, infermeria obstètrico-
ginecològica (LLIRs), medicina intensiva, medicina interna, obstetrícia i ginecologia, 
oftalmologia, pediatria i radiodiagnòstic). Una de elles, (obstetrícia i ginecologia) està 
acreditada desde 2014 com a Unitat Docent Multiprofessional, formant especialistes metges 
d’obstetrícia i ginecologia i alhora infermeres matrones. 

A més, la FPHAG participa en la formació hospitalària de metges especialistes en formació de 
medicina familiar i comunitària i de psiquiatria en combinació amb l’Àrea Docent de 
Gerència Territorial Metropolitana Nord i la Unitat Docent Benito Menni. 

Així mateix, l’any 2008 la FPHAG va signar un acord amb la Universitat Internacional de 
Catalunya (UIC) per a la formació dels estudiants de medicina, esdevenint Hospital 
Universitari.  

La Comissió de Docència és, segons el RD 183/2008 i l’ordre SCO/581/2008, l’òrgan que 
gestiona i aprova el pla de qualitat docent, i en supervisa el seu compliment. Per tal de dur-
ho ha terme s’ha de col∙laborar amb els responsables assistencials i de gestió de qualitat. El 
Cap de l’Àrea de Docència és la figura en qui es concreta la responsabilitat efectiva de la 
supervisió del pla de qualitat docent. 
 
A la nostra institució s’aplica la Gestió per Processos, d’acord amb el model del “European 
Fundation Quality Managament” (EFQM) de qualitat, sent la docència un dels processos 
estratègics principals del mapa de processos de la FPHAG. Dintre del procés de docència i, 
concretament, de postgrau es desenvolupa la guia institucional que regula, genera i 
desenvolupa el Pla de Gestió de la Qualitat Docent (PGQD) que ha de permetre assegurar la 
qualitat de la FSE al nostre centre.  
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2.3. Missió, visió i valors 

La Institució té una missió, visió i valors a partir dels quals se n’extreuen els objectius 
estratègics. 

Missió docent: La FPHAG és un hospital formador, que considera la docència, l'assistència i 
la recerca tres branques inseparables de la mateixa missió. 

Formem especialistes en ciències de la salut en la majoria de camps. Participem en la 
formació d'estudiants de Grau mig i superior, universitaris de Grau i Postgrau i oferim 
formació continuada tant a professionals interns com externs. 

La missió de l’Àrea de Docència Pregrau, Grau i Postgrau de la Direcció General consisteix en 
gestionar, organitzar, coordinar i desenvolupar l’activitat docent dels professionals de la 
FPHAG que es dediquen a tutoritzar les pràctiques de particulars o centres orientats a 
l’educació i formació. 

Visió: La FPHAG aposta per la qualitat de la formació, la innovació en metodologia i gestió de 
la docència, cercant l'excel·lència. 

Volem que els professionals formats al nostre Centre siguin coneguts per la seva expertesa, 
els seus valors professionals i el seu compromís amb les persones. 

Valors: 

-  Professionalitat 
-  Compromís dels professionals amb la missió. 

-  Orientació a l’alumne / orientació al pacient. 

2.4.  Dades assistencials: l’Hospital en un dia 
 
Al nostre Hospital s’atenen, cada día:  
 
▪ 58 altes d’hospitalizació d’aguts 
▪    1.132 visites a consultes externes 
▪    69 intervencions quirúrgiques 
▪    308 urgències 
▪    4 parts. 



 
 

 

 

Direcció General. Àrea de Docència. Av. Francesc Ribas, sn. 08402 Granollers. T. 938 425 042. docencia@fhag.es 

 

 

 

9 

Guia del resident de la FPHAG  

2.5.    Equipaments de l’Hospital 
 

Hospitalització 

 Llits d’aguts: 295 

 Llits sociosanitaris: 40 

 Llits de psiquiatria (Benito Menni): 30 

Àrea quirúrgica 

 Quiròfans generals: 6 

 Quiròfans de cirurgia ambulatòria: 2 

 Quiròfans a sala de parts: 1 

 Places de cirurgia major ambulatòria: 10 

 Places de reanimació postquirúrgica: 7 

 Sales de part: 3 

Urgències 

Especialitats en presència física:  

 Anestesiologia i Reanimació  

Cirurgia General  

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia  

Geriatria  

Ginecologia i Obstetrícia    

 Medicina Interna  

Pediatria          

Unitat de Cures Intensives 

Urgències Mèdiques   

Urgències Centre 

Especialitats de baixa complexitat en presència física:  

Medicina Interna i Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 

Atenció ambulatòria 

Nombre de consultoris: 76 

Gabinets d’exploració: 21 

Places d’hospital de dia (tractaments): 34 

Places hospital de dia geriàtric: 30 

Places hospital de dia psicogeriàtric: 40 

Places cirurgia major ambulatòria: 10 
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2.6. Altres serveis 
 
A més dels serveis sanitaris que l’Hospital ofereix a la població, hi ha altres aspectes no 
relacionats directament amb l’assistència que també són a la disposició dels clients del 
centre: 
 
Treball social 
 Els treballadors socials del centre atenen els pacients i els seus familiars en tots els 
 problemes socials derivats de la malaltia i l’hospitalització. 
 
Atenció al client 
 La Unitat d’Atenció a l’Usuari s’encarrega d’atendre les reclamacions i els 
 suggeriments que puguin fer els usuaris, per tal de tenir-los en compte i millorar la 
 qualitat dels serveis de l’Hospital. 
 
Servei religiós 
 El servei religiós del centre ofereix atenció espiritual als malalts i familiars que ho 
 sol∙licitin. La voluntat és que l’assistència religiosa constitueixi una prestació que sigui 
 present i formi part de la terapèutica integral requerida per una atenció al malalt en 
 totes les dimensions afectades per la malaltia. Aquest servei col·labora, en la mesura 
 que això li és possible, en la tasca humanitzadora del centre. 
 L’Hospital disposa, diàriament, de serveis religiosos catòlics. El Servei Religiós se sent 
 a prop dels malalts d’altres confessions i els brinda la seva col∙laboració per poder ser 
 atesos espiritualment pels seus respectius ministres. 
 
Servei de mediadors i traductors  

L'Hospital disposa a través de la Unitat de Treball Social d'un servei de mediadors que 
 podeu localitzar quan necessiteu intermediació i traducció amb usuaris. Podeu fer-ho 
 contactant amb la Sra. Montse Ortiz (44319) o amb el Sr. Carles Bernabel (44438) de 
dilluns a divendres de 8 a 16 hores.  
L'horari dels mediadors és: dilluns, dimecres i divendres de 9:30 a 12:30 hores i els 
idiomes que interpreten són: àrab (Magreb), francès, amazigh (nord Marroc, berber), 
sarahule, wòlof, mandinga, fula (Gàmbia, Senegal). 
 En cas que necessiteu un traductor fora d'aquests horaris podeu consultar el llistat de 
 personal de la casa que voluntàriament s'hi ofereix. 

 
Biblioteca al malalt 
 Té com a objectiu proporcionar una estada als malalts el més gratificant possible i a la 
 vegada fomentar la difusió de l’hàbit de lectura, és possible gràcies al conveni marc 
 que es va establir entre l’Ajuntament de Granollers i l’Hospital l’any 1997.  
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2.7.  Com arribar-hi 
 

 
Si veniu en cotxe: 

 Autopista A-7 

 C-17 Puigcerdà (Autovia de l’Atmella) 

 C-251 a Girona 

 C-1415c a Mataró 

 C-1415b a Caldes de Montbui 

 BP-5002 al Masnou 

 BV-1432 Carretera de Lliçà d’Amunt 

 BV-1439 a Canovelles 

 C-35 a Montmeló 

 B-504 carretera de la N-152 a la C-1415 

 C-60 Autopista de Mataró-Granollers 

 C-352 Ronda Sud 

Si veniu en transport públic: 

 Estació de Les Franqueses del Vallès-Granollers Nord  

o Línia Sant Vicenç de Calders-Maçanet-Massanes 

 Altres estacions de ferrocarril a Granollers  

o Estació Granollers-Centre. Línia Sant Vicenç de Calders-Maçanet-Massanes 

o Estació Granollers-Canovelles. Línia l’Hospitalet de Llobregat-Vic 

 Podeu accedir-hi en autobús des de Barcelona, Vic, Mollet, Caldes de Montbui i 
principals poblacions de dins i fora de la comarca del Vallès Oriental. 

 Totes les línies d’autobusus de transport urbà de Granollers tenen una parada propera a 
l’Hospital. Per a més informació podeu consultar el següent enllaç: 
www.busgranollers.cat  

http://www.busgranollers.cat/
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3. Organigrama de l’Hospital  
 

Equip directiu: 
 
Director General     Dr. Rafael Lledó Rodríguez 
Adjunta a la Direcció General   Dra. Eva Martín Sánchez 
Directora Mèdica     Dra. Mònica Botta Santasuana 
Directora d’Infermeria    Sra. Carme Tusquellas Oto 
Director de Persones      Sr. Carles Pla Poveda 
Directora Econòmica i de Serveis   Sra. Carme Padullés García 
Director de Qualitat i Planificació   Dr. Andreu Aloy Duch 
Directora de Gestió de Clients i Atenció   Dra. Marina Clarambo Semis 
a l’Usuari        
Director d’Organització i Sistemes    Dr. Ramón Romeu García 
d’Informació        
 

Comandaments de la Direcció Mèdica: 
 
Dra. Mònica Botta Santasuana  Directora Mèdica 
Dr. Miquel Vila Senante   Sotsdirector Mèdic  
 
Dr. Sergio Ariño Blasco   Director de Servei Sociosanitari 
Dr. Josep M Badia Pérez   Director de Servei de CG i Esp.  
Dra. Belen Gías   Directora de Servei de Psiquiatria 
Dr. Ferran Collado Saenz   Cap de servei d’Urgències  
Dr. Enric Cruz Olivé  Cap de Servei de COT  
Dr. Jordi Esquius Soriguera                   Director de Servei d’Anatomia Patològica 
Dr. Pau Garro Martinez   Cap de Servei d’UCI i SEM 
Dra. Mercè Guarro Miralles   Directora de Servei d’Oftalmologia 
Dr. Esteve Llargués Rocabruna             Director del Servei de Medicina Interna 
Dra. Pilar Llobet Agulló   Cap de servei de Pediatria 
Dra. Núria Rudi Sola   Cap de Servei de Farmàcia 
Dr. Miquel Nogué Aliguer   Cap de Servei d’Oncologia  
Dr. Felipe  Ojeda Pérez                            Director de Servei d’Obst i Ginecologi 
Dr. Xavier Pruna Comella                       Director de Servei  de Diagn per la  Imatge 
Dra. Regina Sopena Garcia   Cap de Servei d’Anestèsia i Reanimació 
Dra. M Carme Villà Blasco   Directora de Servei de Laboratori  
Dr. Jordi Serra Carreras   Cap mèdic de l’Àrea Quirúrgica 
Dra. Raquel Cuevas Pérez   Cap unitat Unitat Psicologia 
Dr. Enric Barbeta Sánchez  Cap de Secció de Pneumologia. 
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Dra. Raquel Benavent Boladeras  Cap de Secció de Geriatria. 
Dr. Ignasi Castells Fusté  Cap de Secció d’Endocrino i Nut. 
Dra. Dolores Cocho Calderón  Cap de Secció de Neurologia. 
Dr. Emili Cañete Carril  Cap d’Unitat de COT. 
Dr. Marc Crego Tapias  Cap de Secció d’Urologia. 
Dr. Albert Garcia Rodríguez  Cap de Secció de Digestiu. 
Dr. Antonio Guilabert Vidal  Cap de Secció de Dermatologia. 
Dr. Jaume Illa Gay  Cap de Secció de Cardiologia. 
Dra. Ester Sancho Ponce   Cap de Secció d’Hematologia  
Dr. Germà Morlans Molins  Cap de Secció de Cures Pal·liatives. 
Dr. Óscar Pastor Manrique  Cap de Secció de Cirurgia Vascular.  
Dra. Susana Redondo Diaz  Cap Clínic  d’Anestèsia i Reanimació 
Dr. Jordi Serra Carreras  Cap de Secció d’Otorinolaringologia. 
Dra. Anna Soler Sendra  Cap de Secció de Medicina Interna. 
Dr. Xavier Surís Armangué  Cap de Secció de Reumatologia. 
Sra. Dolors Dalmau Garcia                    Cap d’Àrea de Laboratori. 
Sra. Montserrat Rubio Rodríguez   Cap d’Àrea de SDI. 
 
 
 

Comandaments de la Direcció d’Infermeria: 
 
Sr. Josep Rodríguez Sadurni    Adjunt a la Direcció d’Infermeria 
Sra. Marian Martos Canto   Cap d’Àrea Malalt Quirúrgic  
Sra. Montserrat Massó Garolera   Cap d’Àrea d’Atenció Ambulatòria 
Sra. Eva Sánchez Molina    Cap d'Àrea Malalt Urgent  
Sra. Anna Pareja Martínez    Cap d'Àrea Maternoinfantil- Sala de Parts 
Sra. Gemma Perez Jiménez    Cap d'Àrea Malalt Mèdic 
Sra. Teresa Riu Albornà    Cap d'Àrea Bloc Quirúrgic 
Sra. Xènia Sist Viaplana    Cap d’Àrea Malalt Crític  
Sra. Teresa Riera Pagès Cap d’Àrea Àrea Sociosanitària i Geriatria 

i Directora tècnica Residència 
Sr. Carles Tolosa Muñoz    Cap d'Àrea RH d’Infermeria 
Sra. Agnès Bolaño Guri    Supervisora general de tarda 
Sra. Noelia Galera Linares    Supervisora general de nit 
Sra. Mar Lara Rodriguez    Supervisora general de nit 
Sra. Montserrat Ortiz Aycart    Cap Unitat Treball Social 
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4. Organització de la Formació Sanitària Especialitzada en la FPHAG 
 
La docència de la FPHAG depèn de la Direcció General (adjunt/a a la Direcció General) i el 
seu responsable és el Cap de l’Àrea de Docència de l’hospital, que alhora presideix la 
Comissió de Pràctiques, la Comissió de Docència i els Comitès d’avaluació de les Unitats 
Docents pròpies. 
Una branca important de la docència dins l’hospital és la Formació Sanitària Especialitzada 
(FSE). Aquesta es gestiona a través de la Comissió de Docència que és presidida pel Cap de 
l’Àrea de Docència. 
 

4.1.   Organigrama de la FSE a la FPHAG 
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4.2. Especialitats amb docència acreditada 

Actualment la FPHAG té 12 unitats docents acreditades pel Ministeri de Sanitat Política 
Social i Igualtat (una d'elles és una Unitat Docent Multiprofessional, la d’obstetrícia i 
ginecologia que forma especialistes metges d’obstetrícia i ginecologia i alhora infermeres 
matrones).   

Especialitats 
Places 

acreditades 

Anestesiologia i reanimació 2 

Cirurgia general i de l'aparell digestiu 1 

Cirurgia ortopèdica i traumatologia 2 

Farmàcia hospitalària 2 

Geriatria 3 

Infermeria obstetrico-ginecològica 4 

Medicina intensiva 1 

Medicina interna 2 

Obstetrícia i ginecologia 1 

Oftalmologia 1 

Pediatria 2 

Radiodiagnòstic 1 

A més, la FPHAG participa en la formació hospitalària de metges especialistes en formació de 
medicina familiar i comunitària i de psiquiatria en combinació amb l’àrea docent de Gerència 
Territorial Metropolitana Nord i la Unitat Docent Benito Menni.  

MFiC (UD Gerència Territorial Metrop Nord) 
36 
(8 a la FPHAG) 

Psiquiatria (UD Benito Menni) 
4 
(2 a la FPHAG) 
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4.3. Descripció de la estructura docent i funcions 

4.3.1. Direcció de l’Àrea de Docència:  

Adjunta a la Direcció General: Dra. Eva Martín Sánchez 
Funcions: 
▪ Dirigir la planificació, assessorar i valorar els projectes referents a docència 
Pregrau, Grau i Postgrau. 
▪  Validar i gestionar els objectius docents de la institució. 
▪  Coordinar amb el Cap de l’Àrea de Docència les iniciatives docents. 

4.3.2. Coordinació de l’Àrea de Docència:  

Cap de l’Àrea de Docència: Dra. Mª José Canto Rivera 
Funcions: 

 ▪ Planificar, organitzar, gestionar i supervisar les activitats de la docència 
Pregrau, Grau i Postgrau. 

  ▪  Presidir la Comissió de Pràctiques de Pregrau, Grau i Postgrau. 
▪ Ser l’enllaç visible per particulars i institucions que es plantegin fer 
pràctiques a la FPHAG. 

4.3.3. Suport a Docència:  

  Secretària de Docència: Sra. Mónica Garcia Mateo 
  Funcions:  

▪ Donar suport administratiu al Cap de l’Àrea de Docència en les tasques 
docents, des de la programació de reunions, sol·licitud de rotacions, i tota la 
documentació relacionada amb la docència postgraduada. 

  ▪  Ser la secretària de la Comissió de Docència. 
  ▪  Donar suport administratiu i de comunicació en relació al Programa de 
  Sessions Clíniques Generals. 
  ▪  Custodiar i organitzar la documentació relativa a la docència postgraduada. 

4.3.4. Representació dels residents: 

Cap de residents:     
Funcions:  
▪ Col·laborar amb el Cap de l’Àrea de Docència en totes aquelles tasques 
referents als residents que es consideri necessari. 
▪ Representar als residents en els actes acadèmics. 
▪ Informar al Cap de l’Àrea de Docència de situacions problemàtiques que 
succeeixin preservant si cal l’anonimat dels informants. 
▪ Polsar l’opinió dels residents en els temes que es considerin conflictius. 
▪ Mediar amb el Cap de l’Àrea de Docència en pro de la resolució de 
conflictes. 
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4.3.5. Tutors de Residents (MIR, LLIR i FIR): 

Els tutors són especialistes en servei actiu de l'especialitat corresponent a la 
formació del resident. Són proposats per la Comissió de Docència, previ 
informe del cap de la Unitat Assistencial de l'especialitat corresponent, entre 
professionals prèviament acreditats, que prestin serveis a la FPHAG i que 
ostentin el títol d'especialista que procedeixi. Compten amb un nomenament 
oficial efectuat per la Direcció General de l'Hospital i la Direcció de Docència. 
Aquest nomenament es notifica al Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, organisme competent de la comunitat autònoma. Les diferents 
unitats docents disposaran almenys d'un tutor per cada 5 residents. 
El Departament de Salut regula el procediment d'avaluació per a l'acreditació i 
reacreditació periòdica dels tutors. Els tutors que són acreditats pel 
Departament reben com a reconeixement per la seva acció tutorial una 
compensació econòmica. 
 
Funcions:  
Les funcions i responsabilitats dels tutors s'ajusten a l'establert en el Reial 
decret 183/2008. Com a responsabilitat global, correspon al tutor planificar, 
gestionar, supervisar i avaluar el procés de formació dels residents.  
 
Altres responsabilitats específiques són:  
▪ Planificar, gestionar, supervisar i avaluar tot el procés de formació del 
resident. 
▪ Proposar mesures de millora en l’aplicació del programa de formació, 
afavorint l’autoaprenentatge, l’assumpció progressiva de responsabilitats i la 
capacitat investigadora del resident. 
▪ Col∙laborar activament en l’aprenentatge dels coneixements, habilitats i 
actituds del resident. 
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Especialitat Tutor/a Dades de contacte 

Anestesiologia i 
reanimació 

Adrián Fernandez Castineira afernandezcastineira@fhag.es  

Cirurgia general i de 
l'aparell digestiu 

Xavier Mira Alonso xmira@fhag.es 

Cirurgia ortopèdica 
i traumatologia    

Gemma Alvarez Piñol 

Norma Trigo Bermúdez 

galvarez@fhag.es 

ntrigo@fhag.es 

Farmàcia hospitalària Albert Planas Giner aplanasg@fhag.es 

Geriatria Raquel Benavent Boladeras 

Oscar Duems Noriega  

rbenavent@fhag.es 

oduems@fhag.es 

Infermeria obstetrico-
ginecològica 

Margarida Manresa 
Lamarca 

Dolors Guix Llistuella  

mmanresa@fhag.es 

dirpassirg.mn.ics@gencat.cat 

Medicina intensiva Rayden Iglesias Rodríguez riglesias@fhag.es 

Medicina interna Rebeca Acal Arias 

Elisabet Deig Comerma 

racal@fhag.es 

edeig@fhag.es 

Obstetrícia i ginecologia Verónica Álvarez Cañadas valvarez@fhag.es 

Oftalmologia Laura Sararols Ramsay lsararols@fhag.es 

Pediatria Maite Coll Sibina 

Xavier Codina Puig 

mcoll@fhag.es 

xcodina@fhag.es 

Radiodiagnòstic Juan Carlos Aparicio López jcaparicio@fhag.es   

Medicina familiar i 
comunitària 

Gabriel Giménez Pérez ggimenez@fhag.es 

Psiquiatria Ferran Viñas Usan 

M. Isabel Guillamón Véliz 

fvinas.hbmenni@hospitalarias.es 

mguillamon.hbmenni@hospitalarias.es 

 

mailto:afernandezcastineira@fhag.es
mailto:xmira@fhag.es
mailto:galvarez@fhag.es
mailto:ntrigo@fhag.es
mailto:aplanasg@fhag.es
mailto:rbenavent@fhag.es
mailto:oduems@fhag.es
mailto:mmanresa@fhag.es
mailto:dirpassirg.mn.ics@gencat.cat
mailto:riglesias@fhag.es
mailto:edeig@fhag.es
mailto:valvarez@fhag.es
mailto:lsararols@fhag.es
mailto:mcoll@fhag.es
mailto:xcodina@fhag.es
mailto:jcaparicio@fhag.es
mailto:ggimenez@fhag.es
mailto:fviñas.hbmenni@hospitalarias.
mailto:mguillamon.hbmenni@hospitalarias.es
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4.3.6. Comités d’avaluació 
 
Els Comitès d’avaluació són els responsables de portar a terme l’avaluació anual dels 
especialistes en formació segons els requisits que estableix el Real Decreto 183/2008.  
La FPHAG té un Comitè d’avaluació per a cadascuna de les especialitats acreditades i que 
tenen programes formatius de residents. 
 
Els Comitès d’avaluació estan formats per: 
▪    El/la Cap de l’Àrea de Docència de l’Hospital. 
▪    El/la cap de la Unitat Docent (la majoria de les vegades és el Cap de Servei). 
▪    El tutor/a del resident. 
▪    Un/a especialista de la mateixa especialitat que el resident. 
▪    El/la vocal de la Comissió de Docència designat per la Comunitat Autònoma. 
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5. Comissió de Docència 
 

La Comissió de Docència és l’òrgan col∙legiat encarregat d’estructurar, supervisar i vetllar per 
a un correcte funcionament de la FSE en el nostre centre.  
 
5.1. Funcions: 
▪ Planificar  la  activitat  professional  dels residents en  el centre conjuntament  amb els 
òrgans de direcció d'aquest. 
▪ Organitzar la formació, supervisar la seva aplicació pràctica i controlar el compliment dels 
objectius que s'especifiquen en els programes formatius. 
▪ Facilitar la integració de les activitats formatives i dels residents amb l’activitat assistencial i 
ordinària del centre. 
▪ Organització i gestió de les activitats de formació per especialistes i control  del compliment 
dels objectius dels programes de formació. 
▪ Proposar l’oferta anual de places del centre. 
▪ Emetre informes a proposta dels ministeris competents o comunicació a les autoritats quan 
s’apreciïn infraccions de les disposicions vigents. 
 
5.2. Composició:  
▪  President (Cap de l’Àrea de Docència). 
▪  5 vocals representants de tutors. 
▪  5 vocals representants de residents. 
▪  Vocal representant en matèria de Planificació i Recerca en salut.  
▪  Vocal designat per la Direcció Mèdica. 
▪  Vocal representant de la Direcció de Persones. 
▪  Cap d’Estudis de la UDMFiC. 
▪  Presidenta de la subcomissió d´Infermeria Obstètrico-ginecològica. 
▪  Secretària. 
 
5.3. Règim de funcionament:  
La Comissió de Docència es reuneix quatre una vegades al any de forma ordinària, i les 
necessàries de forma extraordinària. La citació per a les reunions es realitza per correu 
electrònic amb una antelació mínima de dos dies abans de la seva celebració. La secretària 
redacta un acta de cada reunió en la qual es fan constar els assistents, lloc i hora de la 
reunió, ordre del dia, els punts principals de la deliberació i els acords adoptats. Les actes 
són aprovades en la següent reunió de la Comissió.  
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6. Planificació i desenvolupament de la FSE  
 

6.1.  Activitats genèriques de formació dels residents 
 
La Comissió de Docència organitza diverses activitats formatives genèriques per a residents, 
entre les quals cal destacar el Pla de Formació Transversal Comú i les Sessions Clíniques 
Generals de l’Hospital. 
 
El Pla de Formació Transversal Comú té l'objectiu d'incloure continguts docents comuns a 
totes les especialitats i és de caràcter complementari a la formació dels especialistes. El 
Departament de Formació col·labora en l'organització i dóna suport logístic en les activitats 
d'aquest pla de formació. 
 
Els cursos a realitzar, el seu contingut i objectius els podeu trobar al document Programa de 
Formació Comú per a residents 2016-2020 que podeu consultar a la Intranet (apartat de 
Docència) i a la Web de docència de la FPHAG.  
 
 
 
Esquemàticament:  
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Sessions Clíniques Generals de l’Hospital: Tenen una periodicitat setmanal i tracten temes 
generals que puguin ser d'interès tant per als metges de l’hospital com per als residents de 
les diferents especialitats. A més, els diferents Serveis ofereixen sessions clíniques i 
bibliogràfiques més específiques.  
Es fan tots els dijous de 8.15 a 9.00 h en l’Aula de Docència A. 
El calendari de Sesions Clíniques Generals el podeu consultar a través de la Intranet i a la 
Web de l´Hospital, apartat de Docència. 
 
Altres activitats formatives: El Departament de Formació, en el marc del Pla de Formació 
Continuada anual, i una vegada analitzades les necessitats formatives dels professionals de 
l'Hospital, organitza accions formatives transversals a tots els col·lectius. Els residents podeu 
sol·licitar, si així ho considereu oportú per al vostre desenvolupament professional, assistir a 
aquestes accions formatives.   
 
Activitats de recerca: Els caps de servei i tutors informan als residents sobre l'oferta 
investigadora i sobre aquells cursos, congressos, jornades, conferències, etc. que puguin ser 
del vostre interès, d'acord amb l'indicat al programa formatiu de cada especialitat. 
 
Calendari de guàrdies: Cada servei organitza les guàrdies de la seva pròpia especialitat i, a 
més, un responsable de l'àrea d'Urgències es responsabilitza de la distribució de totes les 
guàrdies dels residents de l'Hospital que roten per urgències. Aquest calendari de guàrdies 
és remès periòdicament a la Comissió de Docència.  
 

6.2. Itinerari formatiu tipus  
 
Consisteix en l'adaptació del programa formatiu oficial de l'especialitat a la unitat docent en 
el seu conjunt, la qual cosa equival al pla de formació de la unitat docent. La Comissió de 
Docència estableix i aprova el model per a l'elaboració dels itineraris formatius tipus de les 
unitats docents, amb la finalitat d'homogeneïtzar la seva estructura i contingut. Els tutors de 
les diferents especialitats han d'establir documentalment l'itinerari formatiu tipus de la 
unitat docent, prenent com a base els programes formatius aprovats per a cadascuna de les 
especialitats per les corresponents Comissions Nacionals de l'Especialitat. 
 

6.3.  Pla individual de formació 
 
El Pla individual de formació és la planificació temporal d'activitats formatives teòric-
pràctiques de cada resident. El Pla individual de formació ha d’incloure els següents 
aspectes: rotacions (indicant els objectius de la mateixa/ coneixements, habilitats i actituds), 
sessions, guàrdies, activitats de recerca i altres activitats formatives genèriques. 
El responsable d'elaborar el pla individual de formació de cada resident és el tutor, i 
s’elabora prenent com a base l'itinerari formatiu tipus de la unitat docent en la qual s'estigui 
formant el resident.  
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6.4.  Supervisió i responsabilitat progressiva del resident 
 
La supervisió del Resident és inherent al seu període de formació, sent reflectida aquesta 
importància en el Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i 
classifiquen les especialitats en Ciències de la Salut i es desenvolupen determinats aspectes 
del sistema de formació sanitària. 
El metge resident ha d'adquirir, durant els seus anys de formació, coneixements, habilitats i 
aptituds necessàries per oferir una cura integral del pacient. Tot això ha d'anar acompanyat 
d'una actitud oberta per part del resident, davant l'aprenentatge teòric i pràctic que se li 
proposa. Per a això, el resident ha de ser supervisat durant el seu període de residència, 
encara que el grau de supervisió anirà minvant a mesura que vagi avançant en la seva 
formació. 
La supervisió del resident implica dos aspectes fonamentals: 
- L'assumpció de cada vegada més responsabilitats 
- La disminució de la supervisió, a mesura que avança en l'adquisició de competències. 
 
D'altra banda, és fonamental la consideració que el resident no és un estudiant de medicina, 
sinó un metge, sent el seu dret el de rebre docència i supervisió i la seva responsabilitat la de  
prestar una labor assistencial. Malgrat aquest últim aspecte, sempre que tingui dubtes en 
l'exercici d'aquesta labor assistencial, haurà de recórrer al metge adjunt. 
Respecte a les guàrdies i rotacions a l'Hospital, la supervisió del resident serà a càrrec dels 
metges adjunts dels diferents serveis, d'acord amb els protocols de supervisió de les 
diferents entitats. 
 

 Aspectes  generals de supervisió: 
 
▪    La supervisió de residents de primer any és sempre de presència física. 
▪   Els R1 no poden signar cap alta sense visat per escrit d’un facultatiu especialista de l’àrea 
assistencial. 
▪    Ha d’existir un increment progressiu del grau de responsabilització del resident lligat a un 
decrement igualment progressiu de la seva supervisió. 
▪   Tot resident, sempre que ho consideri necessari, ha de tenir la possibilitat de consultar a 
un facultatiu especialista en el maneig dels pacients. 
▪   Els òrgans de Direcció del centre i el Cap del Servei d’Urgències plantejaran un model 
d’atenció a urgències, amb la dotació personal i material suficient i necessària per que es 
pugui desenvolupar de forma correcte la supervisió dels residents. 
 
Podeu consultar el document” Normativa de Supervisió dels Metges Especialistes en 
Formació a l’Àrea d’Urgències” a la Intranet, apartat documents de Docència.  
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6.5. Rotacions externes  
 
Es consideren rotacions externes els períodes formatius que es realitzin en centres o 
dispositius no previstos en el programa de formació. L’autorització de rotacions externes 
requereix que siguin proposades pel tutor a la Comissió de Docència, especificant els 
objectius que es pretenen assolir. 
Aquests s’han de referir a l’ampliació de coneixements o l’aprenentatge de tècniques no 
practicades en el centre i que segons el programa de formació són necessàries o 
complementaries d’aquest. 
 
Les rotacions externes han de ser autoritzades per la Direcció General de Planificació i 
Recerca del Departament de Salut i per aquest motiu la seva sol·licitud ha de ser cursada al 
menys amb 3 mesos d’antelació.  
 
En les especialitats de durada igual o superior a quatre anys, la rotació externa no podrà 
superar els quatre mesos continuats dins de cada període d’avaluació anual ni 12 mesos en 
el conjunt del període formatiu de l’especialitat. En les especialitats de tres anys de durada, 
el període de rotació no podrà superar els set mesos en el conjunt del període formatiu de 
l’especialitat.  
 
El procediment per sol·licitar una rotació externa per a un resident de la FPHAG és el 
següent:  
Quan l’estada sigui en un centre estranger, és necessari obtenir prèviament una carta 
d’acceptació del centre. Si és tracta d’un centre espanyol, la sol·licitud es fa des de la 
Comissió de Docència.  
Tant per a estades en centres estrangers com nacionals, cal lliurar emplenat el “Formulari de 
sol∙licitud de rotació externa” a la Comissió de Docència amb una anticipació mínima de 3 
mesos, ja que el Departament de Salut exigeix disposar de l’aprovació de la Comissió de 
Docència 1 mes abans de la data d’incorporació.  
 
El centre en el que es realitzi la rotació externa emetrà el corresponent informe d’avaluació 
que serà signat pels responsables docents del centre extern. 
 
El formulari de sol·licitud de rotacions externes es pot trovar a la Intranet, apartat de 
documents de docència. 
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6.6. Llibre del resident 
 
El llibre del resident és l'instrument en el qual es registren les activitats que realitza cada 
resident durant el seu període formatiu. Per tant, és l'eina que serveix de suport per a la 
supervisió del tutor de l'adquisició de les competències del resident.  
El llibre és propietat del resident, i l’ha d’emplenar amb ajuda i supervisió del tutor. Les 
dades que contingui estaran subjectes a la legislació aplicable sobre protecció de dades de 
caràcter personal i secret professional. 
Quan es faci efectiva la vostra incorporació al Centre, la secretària de Docència us lliurará 
tota la documentació individualment (Guia del Resident, Llibre del Resident, Programa de 
Formació Comú per a Residents, Programa de Sessions Clíniques Generals de l’Hospital, Guia 
d’Actuació Ràpida a Urgències (GARU) i informació dels Cursos d’acollida, d’Urgències i de 
Suport Vital Avançat) en un pendrive.   
 

 
6.7. Avaluació de residents  
 
6.7.1. Avaluació formativa:  
 
L’avaluació formativa té com a objectiu avaluar l’aprenentatge del resident en relació  als 
objectius plantejats i identificar oportunitats de millora. 
  
Els instruments principals de l’avaluació formativa són:  
 

- Entrevistes periòdiques de tutor i resident, de caràcter estructurat i pactat, que   
afavoreixin l’autoavaluació i l’autoaprenentatge de l’especialista en formació.  
Aquestes entrevistes, en un nombre no inferior a quatre per cada any formatiu, es 
realitzaran en moments adequats, normalment a la meitat d’un àrea o bloc formatiu, 
en les quals comentareu els aspectes més rellevants de la vostra formació, els punts 
febles i els forts, i decidireu, en comú, com podeu millorar, per arribar a aconseguir 
una formació excel·lent. Aquestes entrevistes han de constar també al vostre Llibre del 
resident. El tutor o vosaltres mateixos podeu plantejar més temes o més reunions, si 
ho considereu necessari.  
Es fara servir el model normalizat Annex 1. 
 

- Llibre del resident.   
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6.7.2. Avaluació sumatòria (anual i final):  
 

Els Comitès d’avaluació són els responsables de portar a terme les avaluacions anual i 
 final dels especialistes en formació.   
 Les avaluacions anual i final les ha de portar a terme el Comitè d’avaluació 
 corresponent en els 15 dies anteriors a aquell en què conclogui l’any formatiu 
 corresponent. 
 
 6.7.2.1. Avaluació anual:  
 

 L’avaluació anual té la finalitat de qualificar els coneixements, habilitats i actituds de 
cada resident en finalitzar cada un dels anys que integren el programa formatiu de 
l’especialitat, segons model oficial del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat) 
(Annex 2). L’informe anual del tutor és l’instrument bàsic i fonamental per a la 
valoració del progrés anual del resident en el procés d’adquisició de competències 
professionals, tant assistencials com d’investigació i docència. 

Aquest informe ha de contenir: 
- les avaluacions de les rotacions (internes i externes) (Annex 3) 
- la participació en cursos, congressos, seminaris o reunions científiques 

relacionats amb el corresponent programa.  
- la qualificació per part del tutor basant-se en el grau d’assoliment dels 

objectius. 
El Tutor ha d’informar el resident del resultat obtingut en la seva avaluació. 
Addicionalment, des de Docència rebreu notificació per escrit d’aquesta avaluació.   

   
 6.7.2.2. Avaluació final:  
 
 L´avaluació final té com a finalitat verificar si el nivel de competències del resident al 
 final del període de formació li permet accedir al títol d´especialista. 
 

L’avaluació final té com a objecte verificar que el nivell de competències adquirit per 
l’especialista en formació durant tot el període de residència. Es realitzarà després de 
l’avaluació de l’últim any de residencia i es durà a terme pel comitè d’avaluació de 
l’especialitat que en cada cas correspongui (Annex 4). 
L’avaluació final positiva del període de residència donarà dret a l’obtenció del títol 
oficial d’especialista, per la qual cosa, una vegada notificada al Registre Nacional 
d’Especialistes en formació, el Ministeri de Sanitat i Consum procedirà al seu trasllat 
al Ministeri d’Educació i Ciència.  
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El Comitè d’avaluació elaborarà una Acta en la qual les qualificacions podran ser:  

 
POSITIVA: quan el resident ha adquirit el nivell de competències previst en el 
programa oficial de la seva especialitat, el que li permet accedir al títol d'especialista. 
La mitjana de les qualificacions del resident està entre 5 i 7,5. 
 
POSITIVA DESTACAT: quan el resident domina el nivell de competències previst en el 
programa oficial de la seva especialitat i ha destacat per sobre de la mitjana dels 
residents de la seva especialitat, de la seva promoció o de promocions anteriors. La 
mitjana de les qualificacions del resident és major de 7,5. 
 
NEGATIVA: quan el resident no hagi assolit el nivell mínim exigible perquè pugui 
obtenir el títol d'especialista. No es podrà avaluar negativament els especialistes en 
formació que hagin obtingut una avaluació positiva en tots els anys del període de 
residència. La mitjana de les qualificacions del resident és menor de 5. En els 
documents d'avaluació del resident que sigui avaluat negativament ha d'estar 
acreditada la manca d'aprofitament i les mesures que el tutor hagi posat en marxa per 
resoldre-i la seva manca de resultat. 
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6.7.3. Procediment de revisió de les qualificacions i possibles al.legacions  
 
Revisió de l’avaluació anual negativa no recuperable:  

 

En el termini de 10 dies a partir de la data d’inserció de la ressenya en el tauler d’anuncis, es 

pot sol∙licitar a la Comissió de Docència la revisió de l’avaluació anual negativa no 

recuperable. El resident ha de sol·licitar la revisió per escrit a la Comissió de Docència que, 

prèvia citació de l’interessat, es reunirà dins els 15 dies posteriors a la recepció de la 

sol∙licitud. A l’acte de revisió el resident hi podrà acudir acompanyat del seu tutor.  

El membres de la Comissió de Docència, a la vista de l’expedient de l’interessat i de l’Acta del 

corresponent Comitè d’avaluació, formularan les preguntes que considerin oportunes i 

decidiran, per majoria absoluta dels seus membres, la qualificació definitiva de l’any 

formatiu de que es tracti. En el cas que la Comissió acordi una avaluació positiva, es 

procedirà a la seva publicació en el termini de 5 dies comptats des de la data de revisió. Si 

l’acord fora mantenir l’avaluació negativa, en el mateix termini la Comissió ho notificarà al 

resident, mitjançant resolució motivada, i al gerent del centre per tal que es procedeixi a 

l’extinció de la relació laboral.  

 

Revisió de l’avaluació final negativa:  

 

En aquest cas l’interessat podrà sol∙licitar la seva revisió davant la Comisión Nacional de 

l’especialitat corresponent. El resident ha de dirigir un escrit a la Subdirección General de 

Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en el termini de 

10 dies des de la publicació de l’avaluació. Un cop rebuda la sol·licitud, la Comissió fixarà la 

data de la prova dins els 30 dies posteriors a la recepció de la sol·licitud, després de la qual 

es decidirà la qualificació per majoria absoluta.  

Si es mantingués l’avaluació negativa, l’interessat tindrà dret a la realització d’una prova 

extraordinària davant la Comissió, entre 6 mesos com a mínim i un any com a màxim a 

comptar des de la prova anterior. La Comissió notificarà a l’interessat la data amb un mes 

d’antelació. La qualificació es decidirà també per majoria absoluta i serà definitiva.  
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6.8. Enquestes de satisfacció dels residents 
 
Es disposa d’una enquesta per tal que el resident pugui donar la seva opinió sobre el tutor, 
les rotacions i la seva formació global durant la residència.  
L’obtenció de la informació és anònima i els qüestionaris es responen on line.  
També es disposa d’enquestes de valoració dels diferents cursos que pertanyen al Programa 
de Formació Comú de residents. Els resultats d’aquestes enquestes es presenten a la 
Comissió de Docència per tal d’establir accions de millora.  
 

6.9. Expedient acadèmic 
 
Des del moment de l’arribada al nostre centre, cada resident tindrà un expedient acadèmic 
on es recolliran les informacions següents: 
 ▪    Avaluacions de cada rotació. 
 ▪    Activitat formativa. 
 ▪    Activitat investigadora. 
 ▪    Informe anual del tutor. 
 ▪    Informe final del tutor. 
 ▪    Altres elements rellevants durant el període formatiu. 
En finalitzar el període de residència se’n guardarà una còpia a l’hospital, que es custodiarà i 
conservarà d’acord amb la normativa vigent. 
 

6.10. Incidències i reclamacions  
 
Tal com queda reflectit al document “Registre d’incidències i reclamacions de l’Àrea de 
Docència”, que podeu consultar a la Intranet, apartat de documents de Docència, els 
residents disposen d’una bústia per a la recepció de reclamacions, sugeriments o notificació 
d’incidències.  
 
Quan la Secretària de Docència rep una notificació, aquesta és registrada en una base de 
dades excel i es comunica al Cap de l’Àrea de Docència, qui la valora e instaura les mesures 
pertinents.  
Les reclamacions per part de pacients es tramiten mitjançant el Servei d’Atenció al Usuari 
qui, en cas d’implicació d’un resident ho comunica a la Direcció de Docència.  
El tractament d’aquestes reclamacions o incidències depèn de cada cas particular. 
 
El circuit per notificar una incidencia, sugeriment o reclamació es pot consultar a l’Annex 4. 
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6.11. Informació, documentació i canals de comunicació amb Docència 

 
La Direcció de Docència es troba a la 7ª planta. 
Teléfon de contacte:  93 8425042 
Email:  docencia@fhag.es 
Atenció de 9 a 15 h de dilluns a divendres. 
 
Normativa:  
La normativa més rellevant relacionada amb la formació de residents es troba a: 
▪ “REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las 
especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de 
formación sanitaria especializada”, BOE de 21 de febrer de 2008. 
▪ “REAL DECRETO 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral 
especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud”, BOE de 7 
d’octubre de 2006. 
 
Recursos informàtics i comunicació interna: 
En el moment de la vostra incorporació us facilitarem les claus informàtiques per accedir a la 
vostra sessió d’usuari i al correu electrònic, la Intranet, el Portal del professional i els 
aplicatius informàtics que necessiteu segons el vostre lloc de treball.  
L’email serà el mitjà utilitzat habitualment per transmetre la informació de la Comissió de 
Docència. 
Per a qualsevol dubte adreceu-vos al Servei d’Informàtica.  
 
Intranet Direcció de Docència:  
Hi ha un espai per a docència a la intranet de l’Hospital anomenat “Docència”. En aquest 
espai hi ha una àrea específica dedicada a RESIDENTS, on si pot trobar tota la informació 
rellevant relacionada amb la vostra formació que inclou, entre altres: els Itineraris 
Formatius, les GARU (guies d’actuació rápida en UCIES), el Programa de Formació Comú per 
residents, els Documents de Supervisió i Responsabilitat Progressiva, etc. 
 
Web:  
La pàgina web de l’Hospital és una eina bàsica i necessària on trobareu reflectida tota la 
informació i l’activitat institucional. Té un apartat per a Docència que inclou una secció 
exclusiva dedicada a residents.  
 
Accés des de l’exterior:  
A la plana web de l’Hospital hi ha un accés a la intranet. Les claus d’accés són les mateixes 
que les de la vostra sessió.  
 
Taulell d’anuncis:  
Està situat en la planta -1, i en ell s’insereixen les notificacions de la Comissió de Docència. 

mailto:docencia@fhag.es
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7. Drets i deures dels metges residents 
 
Els drets i obligacions dels residents estan regulats, fonamentalment, pel Reial Decret 
1146/2006, de 6 d’octubre. 
 
De tots aquets es dedueixen principis generals com a: 
 ▪   La doble vessant docent i laboral de la seva vinculació amb l’Hospital. 
 ▪   El dret i l’obligació de desenvolupar correctament el seu programa de formació. 
 ▪   La obligació de desenvolupar les tasques assistencials que li siguin encomanades 
     (segons el nivell de formació). 

▪   La possibilitat d’assistir a activitats de formació externa (congressos, cursos, etc). 
 ▪   La dedicació exclusiva de la seva activitat a la institució.      
 ▪   Acceptació dels mecanismes d’avaluació. 
 
Heu de:  
1. Fer servir l’adreça de correu electrònic que us donen a l’Hospital, ja que qualsevol 
informació institucional se us comunicarà per aquesta via.  
2. Escriure a la història clínica del pacient l’exploració física, les proves diagnòstiques 
sol·licitades i els resultats obtinguts, així com tots els comentaris de la seva evolució clínica 
que es considerin adients.  
3. Transmetre, per escrit, al personal d’infermeria les ordres mèdiques per a qualsevol 
malalt, tant si està al Servei d’Urgències com si està a les plantes d’hospitalització.  
4. Atendre qualsevol trucada o demanda de valoració/supervisió mèdica que calgui fer a un 
pacient, feta per a qualsevol company o pel personal d’infermeria.  
5. Mantenir la més estricta confidencialitat tant dintre com fora de l’hospital. 
 

 
7.1. Pautes generals d’actuació al Servei: 
  
Identificació: 

És obligatori que tots els residents portin la targeta d’identificació personal de 
manera visible, així com la indumentària que se’ls proporciona quan s’incorporen. 
Identificar-se correctament ajuda als pacients i familiars a saber qui els està atenent i 
orienta al pacient sobre la funció que desenvolupa. 

 
Arribada: 
 Un cop el resident arribi al Servei on ha de fer la rotació es presentarà al tutor 
 responsable, que el presentarà al Cap del Servei, i a la resta del personal facultatiu i 
 residents. El tutor li explicarà les tasques a desenvolupar i la seva progressió amb la 
 finalitat d’assolir les competències assignades. 
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Horaris: 
 Durant el seu període de residència, el resident s’incorpora en totes les activitats del 
 servei per on desenvolupi les diferents rotacions. Això inclou les sessions formatives i 
 informatives, les consultes de pacients i les seves accions derivades (procediments   
 diagnòstics i terapèutics). 
 
Relació amb els pacients: 
 ▪Tracte: s’ha de tractar el pacient amb respecte i amabilitat, de manera 
 personalitzada i mantenint una conducta ètica. L’ètnia, el sexe, la religió, la 
 classe social, l’orientació sexual, l’estat civil o l’aspecte físic, no poden ser 
 diferències en el tracte. No s’han d’utilitzar adjectius pejoratius per a referir-se a 
 pacients amb comportaments difícils, i evitar fer judici de valors de les persones. 
 ▪ Intimitat i confidencialitat: s’ha de preservar la intimitat i la confidencialitat de 
 les persones, així com donar oportunitat als pacients de comunicar-se en un 
 ambient de privacitat. La confidencialitat es refereix tant als registres clínics 
 (històries, informes) com a la informació personal i administrativa. 
 
Ús de protocols i guies de pràctica clínica: 

Els protocols i guies de pràctica clínica són un conjunt de recomanacions sobre els 
procediments diagnòstics i/o terapèutics més adequats per a l’abordatge d’un 
problema de salut concret, amb l’objectiu fonamental de millorar la qualitat 
assistencial en l’atenció als malalts. La seva funció és:   
Minimitzar les variacions en el maneig del problema / la patologia, orientant les 
decisions clíniques cap a la millor evidència científica aplicada al nostre entorn.  
▪ Ajudar en el procés de decisió clínica.  
▪ Potenciar el coneixement en les ciències de la salut cercant les millors pràctiques 
reconegudes per la comunitat científica i facilitant el seu accés a tots els 
professionals. 
▪ Proporcionar les bases necessàries per a l’educació i informació dels pacients.   
Podeu consultar tots els protocols, guies assitencials i procediments el·laborats a la 
FPHAG en l’apartat assistencial de la pàgina principal de l’intranet del nostre centre. 
 

Estudi: 
Recordeu que tan important com la pràctica mèdica diària és l’estudi constant en la 
nostra activitat professional. Organitzeu-vos per tal de reservar sempre unes hores 
setmanals a aquesta tasca fonamental per a la vostra formació.  

 
Presentació de treballs i comunicacions:  

Per presentar treballs (comunicacions a congressos, pòsters, publicacions, etc.), és 
necessari que estigueu supervisats per, almenys, un metge col·laborador docent o un 
tutor del vostre servei o del servei on estigueu fent el treball. Així mateix, haureu 
d’incloure el nom de l’hospital.  
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Participació en xarxes socials:   
Cal tenir en compte que, en ningún cas, es poden fer al·lusions, penjar imatges o 
enviar informació clínica de pacients a través del móvil o de xarxes socials. 

 

7.2. Normativa de guardies 
 
- La incorporació a la guardia ha de ser amb estricta puntualitat. 
- No presentar-se a la guardia es considera una falta greu. Es notificarà al cap de 

guàrdia de l’hospital. 
- El horari habitual de les guàrdies laborables és de 16h a 8.00h (17 hores) i de 8.00h 

a 8.00h en cas de guàrdies festives.  
 

7.3. Vacances i permisos  
 

 L’especialista en formació té dret a les mateixes vacances que el personal de plantilla 
 i a les baixes per malaltia que estableixen les normes vigents.  
 Malgrat aixó, les vacances han de ser consensuades amb els companys residents, 
 comunicades al tutor/a i autoritzades pel Cap de Servei amb suficient antelació.  
 A més, la peculiaritat que té la finalitat bàsica de la seva estada (la formativa), fa 
 que la norma  prevegi un màxim de temps en què el resident pugui estar absent de 
 les activitats formatives. 
 El temps màxim que un resident pot deixar de prestar serveis per causes justificades 
 (generalment baixa laboral) sense que hagi obligatòriament de ser avaluat 
 negativament, està estipulat en el 25% de la jornada anual. Això s’entén que 
 correspon a tres mesos de treball en un any docent, és a dir, des del mes en què 
 s’incorpora fins el mateix mes de l’any següent.  
 A més dels esmentats tres mesos, podran gaudir durant l’esmentat període del mes 
 de vacances i dels dies de lliure disposició. 
 
 Per justificar una baixa laboral serà necessari complir els requisits legals establerts, i 
 notificar documentalment el començament i la fi de la situació de baixa laboral a la 
 Direcció Mèdica. 
  

Les absències no justificades poden ser considerades una falta greu per 
abandonament del lloc de treball i tenir conseqüències importants.  

 
 Tant les vacances com els dies de lliure disposició s’han de sol·licitar mitjançant els 
 impressos oficials que trobarás en la Intranet.  
 
 Adjuntem l’Annex 5: Reial Decret 1146/2006 i Estatut dels treballadors on es fa 
 referencia a la normativa legal referent a vacances i permisos dels residents.  
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8. Llistat de comissions clíniques i del coneixement 

 

Comissions assistencials 

Comissió, Comitè o Grup             Responsable 
 

Comissió d'Infeccions Dr. Jordi Cuquet 

Comissió de Mortalitat Dr. José Luis Jimenez 

Comitè de Farmacoterapèutica Dra. Núria Rudi 

Comissió d'Hemoderivats Dra. Esther Sancho 

Comissió d'Oncologia Dr. Miquel Nogué 

Comissió de Suport Vital Dr. Pablo Velasco 

Comissió d'Obres Sr. Jordi Aragón 

Comissió de Nutrició Dra. Maria Sagalés 

Subcomissió de Dietes Dra. Assumpta Recasens 

Grups de Treball de Disfàgia Dra. Isabel Homs 

Grup de Treball de Tiroides Dr. Àngel Serrano 

Comissió de Nafres i Ferides Cròniques Sra. Teresa Riera 

Grup de Treball del Peu diabètic Dra. Olga Simó 

Comissió de Lactància Sra. Anna Pareja 

Comissió d'Adequació de la Pràctica Clínica Dra. Marta Pérez 

Comissió Central de Qualitat i Comité de Seguretat Sra. Rosa Sabater 
 

 

  

  

Comissions d'usuaris i d'ètica assistencial 

Comissió, Comitè o Grup      Responsable 

Comissió d'Atenció a l’Usuari      Sra. Mª Carmen Ferrer 

Comité d'Ètica Assistencial (CEA)      Sra. Raquel Cuevas 

 Comissions i comitès de Coneixement 

Comissió, Comitè o Grup      Responsable 

Comitè d'Ètica i Investigació (CEI)      Dr. Felipe Ojeda 

Comissió de Recerca      Dra. Diana Navarro 

Comissió de Biblioteca      Sra. Gemma Armengol 

Comissió de Formació      Sra. Monica Buqueras 

Comissió de Docència      Dra. Mª José Canto 

Comissió de Gestió del Coneixement 
     Dr. Andreu Aloy 
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9. Recursos de la biblioteca 
 

La biblioteca de l’Hospital de Granollers és una biblioteca especialitzada en Ciències de la 
Salut. L’objectiu principal és proporcionar la informació i la documentació científica, tant si 
es troba com sinó dins del seu fons documental, perquè els seus professionals puguin 
desenvolupar la seva activitat assistencial, investigadora i docent. 
 
L’accés és obert a tots els professionals de plantilla i especialistes en període de formació. 
 
Ubicació i horari:  
Es troba ubicada al passadís de la planta baixa de l’edifici B. 
El seu horari és:  de dilluns a divendres de 09.00 h a 14.00 h 
També hi ha una sala de treball depenent de la biblioteca amb accés durant les 24 hores del 
dia. 
 
Personal:  
Bibliotecària: Sra. Gemma Armengol 
Telèfon: 93 842 50 00 ext. 2875 
Email: biblioteca@fhag.es  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:biblioteca@fhag.es
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10. Àrea de Recerca i Innovació 
 
La Unitat de Recerca i Innovació al nostre Hospital es va crear a finals del any 2007, amb 
l'objectiu d'estimular la recerca i l'activitat científica entre el nostre professionals. 
La Unitat de Recerca facilita la gestió de projectes de recerca, la realització d'assajos clínics i 
permet establir vincles de col·laboració amb altres hospitals en matèria de recerca. 
 
Durant la teva residència, tindràs l’oportunitat d’incorporar-te a alguna de les línies de 
recerca del nostre Centre.  
Si durant aquest període vols realitzar qualsevol projecte d’investigació, cal que tinguis en 
conte que:  
 

- Estudis on hi participen pacients del Centre o es fan servir dades de pacients de la història 
clínica i on l’ investigador principal (IP) sigui del nostre centre: cal que el projecte sigui 
avaluat en primera instancia per la Comissió de Recerca (CR). La CR avalua la qualitat 
científica de les propostes i estableix un nivell mínim, per sota del qual, la proposta no és 
considerada apte alhora que determina si cal l’aprovació del Comitè d’Ètica de la Investigació 
Clínica (CEIC). 
 

- Si es tracta d’estudis en els que NO hi participen pacients i no es fan servir dades de 
pacients de la Història clínica: no cal que siguin avaluats per la CR ni pel CEIC. 
 
En qualsevol cas, serà necessari que estiguis supervisat per, almenys, un metge  
col·laborador docent o un tutor del teu servei o del servei on estiguis fent el treball. 
 
Per qualsevol dubte pots contactar amb recerca@fhag.es  
 

  

mailto:recerca@fhag.es
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11. Àrea de Direcció de Persones  
 
Totes les gestions de personal es fan a través de la Direcció de Persones.  
El seu responsable és el Sr. Carles Pla. 
 

11.1. Què he de fer per signar el meu primer contracte?  

Us avisaran des de Recursos Humans durant la primera setmana de la vostra 
incorporació.  

  
Documentació necessària per la nova contractació:  

▪   Una fotografia mida carnet. 

▪   Dues fotocòpies del DNI o NIE. 

▪   Una fotocòpia de la targeta de la seguretat social o del certificat. 

▪   Dues fotocòpies del títol de graduat, o bé una fotocòpia i l'original (o el resguard  
     de sol·licitud de l'original). 

▪   Full original i fotocòpia d'adjudicació de la residència a la FPHAG. 

▪   Fotocòpia del carnet de col·legiat o certificat. 

▪   Dues còpies del currículum vitae (si el DNI no té les dades actualitzades, cal que 
      aquestes es facin constar al CV). 

▪   Fotocòpia de les dades bancàries (fotocòpia primera pàgina de la cartilla bancària  
     o fotocòpia d’un extracte del compte bancari (cal que sigueu el/la titular del      
     compte). 

▪   Certificat de signatura electrònica del Col∙legi Oficial de Metges. 

▪   Certificat d'estar exempt de delictes de naturalesa sexual 

 

11.2. Targeta identificadora  
La targeta que la Direcció de Persones et lliurarà serveix com a identificació i com a 
control d’accés al menjador. Aquesta targeta és personal i intransferible.  
Segons la normativa d’acreditació d’hospitals, és d’obligat compliment que el 
 personal vagi correctament identificat, per la qual cosa la targeta haurà d’anar 
 penjada en un lloc ben visible.  

 
Per qualsevol dubte podeu contactar amb acollidapersones@fhag.es 
 
 

 

 

 

 

mailto:acollidapersones@fhag.es
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12. Servei de Prevenció de Riscos Laborals  
 
La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals defineix la matèria de seguretat i salut. 
 
Funcions:  
 ▪ Garantir la salut dels treballadors/es i la seguretat de les condicions de treball 
 d’aquests. 
 ▪ Establir objectius que millorin les condicions laborals, afavorint la implementació 
 de mesures preventives i correctores adients. 

▪ Assessorar, informar, formar i sensibilitzar a tots els professionals per tal d’integrar 
la Prevenció de Riscos Laborals en el conjunt d’activitats i decisions de l’Hospital. 

 ▪ Controlar les condicions ambientals (temperatura, soroll, condicions estructurals de 
 treball, espais, dimensions d’aquests) i tots els factors que tinguin relació amb el 
 clima laboral i un entorn de treball no només segur sinó a la vegada sa. 
 ▪Prevenir determinades malalties (realització d’exàmens de salut, proves 
 específiques, cobertures vacunals...). 
 En definitiva, el servei de Prevenció de Riscos Laborals s’encarrega de tenir cura 
 dels treballadors/es que, en el nostre cas, es dediquen a curar. 
 

12.1. Revisió mèdica  
El metge resident contractat per la FPHAG, igual que la resta del personal de 
l’hospital, passarà la revisió mèdica pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals del 
 centre en el moment de l’ingrés.  

 És molt convenient que tot el personal sanitari estigui vacunat contra el virus de 
 l'Hepatitis B. En cas de no estar-ho, si us plau, feu-nos-ho saber de seguida.  
 

12.2. Què fer en cas de patir un accident 
 

 Quan es pateix un accident laboral, s’ha de notificar al/a la comandament directe, 
 sempre que la gravetat ho permeti. El/la comandament haurà d'omplir la Notificació 
 on-line d'accident de treball, malaltia professional o incident de treball.  
  
 Intranet -> Notificacions -> Notificacions d’accident, incident o malaltia professional 

 

 Si és biològic:  
 Una exposició a la sang o a qualsevol altre material biològic és una urgència mèdica. 
 Per tant, en tots els casos abans d’una hora ha de ser valorat i, si és el cas, tractat pel 
 servei mèdic específic.  
 A l’Hospital el punt de referència és a Admissions d'urgències, on es registrarà 
 l’accident. El personal sanitari del Servei d’urgències procedirà a les actuacions i 
 indicacions sanitàries corresponents, de valoració serològica, profilaxis immediata i 
 indicació de seguiment si s’escau.  
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En funció del resultat de les actuacions realitzades pel personal sanitari del Servei 
 d’urgències es procedirà a seguiment si precisa. Aquesta actuació es realitzarà:  
 De dilluns a divendres, a l’ Hospital de Dia Mèdic-quirúrgic (8.00-16.00 H).  

 
 Si NO és biològic: 

 En el supòsit que qualsevol persona treballadora pateixi un accident de treball o 
 malaltia professional, aquesta ho haurà de comunicar immediatament al/a la 
 comandament, si la gravetat dels fets no ho desaconsella, en el seu defecte s’haurà 
 d’informar un cop s’ha rebut la primera assistència mèdica. 
 
 En cas de patir un accident de treball que requereixi assistència mèdica, la primera 
 assistència es realitzarà al Servei d’urgències de la FPHAG.  
 Serà necessari recollir la petició d’assistència per l’àrea d’informació i acollida de la 
 Direcció de Persones  dins del seu horari d’atenció (07:30 a 17:30 hores de dilluns a 
 dijous, i divendres de 07:30 a 14:30). Fora d’aquest horari s’haurà de recollir al dia 
 següent hàbil i lliurar-lo a Admissions d’urgències. 
 Es facilitaran dues còpies del volant d’assistència, una primera per lliurar a dmissions 
 d’urgències i una altre per lliurar a la Mútua d’accidents, en cas que es requereixi 
 cursar  la baixa per contingències professionals o si es requereixen visites successives. 
 
 Si l’accident és in itinere (en el trajecte habitual d’anada i tornada a la feina) i no és 
 possible realitzar la primera assistència al Servei d’Urgències, es podrà sol·licitar a 
 l’àrea d’informació i acollida de la Direcció de Persones l’enviament d’una petició 
 d’assistència directament a la Mútua. 
 
 Per qualsevol dubte adresseu-vos a Prevenció de Riscos Laborals, a la Planta baixa del 
 Edifici A (edifici històric).  

Responsable: Sra. Olga Lecina 
 Telèfon 938425000 ext. 2777 
 prevencio@fhag.es  
 
  

mailto:prevencio@fhag.es
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13. Informació adicional  
 

13.1. Vestuaris i armariets  
Els armariets es troben ubicats a la planta S-2 del edifici C i estan distribuïts de la 
següent forma:  

 Dos vestuaris de dones.  
 Un vestuari d’homes.  

En cas de pèrdua o trencament de la clau de l’armariet, contacteu amb la secretaria 
de Serveis Generals al telèfon 938425000 ext. 2834.  

 

13.2. Servei de llenceria-bugaderia  
La bugaderia està situada a la planta -2 al costat dels vestuaris generals el que facilita 
l’agilitat i l’eficàcia en el lliurament dels uniformes.  

 Horari:  

El Servei de lliurament d’uniformitat estarà obert de dilluns a dissabte. Els intervals 
son els següents:  

 De dilluns a divendres:     Dissabtes:  

- de 6.00 a 9.00 hores     - de 6.30 a 9.00 hores 

- de 13.00 a 15.00 hores     - de 13.00 a 14.00 hores 

- de 17.30 a 18.00 hores  

 La recollida de la roba bruta s’efectuarà als vestuaris.   

 

13.3. Hospital sense fum. Regulació del consum de tabac 

Està prohibit fumar en tot el recinte hospitalari, tant en els edificis com als espais 
exteriors. Tanmateix, per raons de prevenció d’infeccions i d’higiene sanitària, no es 
pot fumar amb la  roba de treball, sent necessari canviar-se de roba en cas de 
sortir a fumar fora del recinte. L’incompliment podrà ser sancionable tal i com es 
contempla en la normativa legal vigent. 

 

13.4. Expedició del títol d’Especialista 

Estarà disponible a la Seu Electrònica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
 el procediment electrònic que permetrà als residents de l’últim any amb avaluació 
 final positiva, sol·licitar la Orden de Concesión del correspondiente Título de 
 Especialista en Ciencias de la Salud mitjançant accés electrònica través de la pàgina: 
 http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-
titulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles/ciencias-salud/especialistas-salud-
via-residencia-alumnado.html 
La tramitació i emissió de les corresponents Órdenes de Concesión de Especialistas en 
 Ciencias de la Salud serà realitzada de forma electrònica per la qual es necessari que 
 prèviament els interessats es donin d’alta com a usuaris de la Sede del MECD 
 emplenant un formulari amb les vostres dades personals.  

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles/ciencias-salud/especialistas-salud-via-residencia-alumnado.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles/ciencias-salud/especialistas-salud-via-residencia-alumnado.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles/ciencias-salud/especialistas-salud-via-residencia-alumnado.html
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A més, la Secretària de la Comissió de Docència us enviarà per mail un full de dades 
personals que figura com Anexo III. Aquest full és un document per al Ministerio de 
Sanidad, Servicios Socialesl e Igualdad que els residents heu de portar a la Secretaria 
de Docència una vegada emplenat.  

 El Ministerio de Sanidad no permet fer canvis en les dades del documents 
 d’identificació personal (DNI, Passaport o NIE) si prèviament a la finalització del 
 programa formatiu, no s’han comunicat expressament els canvis i s’ha presentat la 
 documentació que els justifiqui. 
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14.  Preguntes freqüents 
 
On puc localitzar la secretària de Docència?   I el/la Cap de l’Àrea de Docència? 
El despatx de la secretària de Docència i del Cap de l’Àrea de Docència és a la 7ª planta del 
edifici B. 
 
Secretària: Sra. Mónica Garcia Mateo 
Telèfon: 938425042 
Email:  docencia@fhag.es 
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 15 h. 
 
Cap de l’Àrea de Docència: Dra. Mª José Canto Rivera 
Email: mjcanto@fhag.es 

 
On puc trobar la Direcció Mèdica i la Direcció d’Infermeria? 
Els despatxos de Direcció Mèdica i de Direcció d’Infermeria es troben a la primera planta del 
edifici A (edifici històric). 
 
On puc localitzar la Direcció de Persones? 
La Direcció de Persones es troba al edifici A (edifici històric) i el seu horari d’atenció és: 

- De dilluns a dijous de 7.30 a 17.30 h 
- Divendres de 7.30 a 14.30 h.  
Telèfon: 938425000 ext. 2845. 

 
On puc consultar les meves dades laborals (nòmines, dades personals...)? 

Intranet -> Portal Profesional  
accedint amb el teu codi d’usuari i contrasenya. 

 
Quin sou cobraré? 
Us podrà informar el vostre comandament i també a la Direcció de Persones.  
 
Quin dia del mes cobraré la nòmina? 
El dia 30 del mes en curs. 
 
Què faig si perdo la targeta identificativa o no funciona? 
Has de dirigir‐te a la Direcció de Persones. 
 
Quin és el sistema de pagament del menjador? 
Es paga mitjançant la targeta identificativa, i el valor es descompta de la nòmina del mes 
següent. 

mailto:docencia@fhag.es
mailto:mjcanto@fhag.es
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Annex 1. Model d’entrevista tutor-resident.  
 
ENTREVISTA TUTOR-RESIDENT  
(Avaluació trimestral) 
 
 
UNITAT DOCENT: 
 
RESIDENT: 
       
ANY RESIDÈNCIA:     DATA DE L’ENTREVISTA:   
 
TUTOR:         
 
 
ROTACIONS REALITZADES EN EL ÚLTIM TRIMESTRE (internes i externes):  
-  
- 
- 
- 
 
ACTIVITATS REALITZADES (assistència a cursos, sessions, comunicacions a congresos, publicacions…) 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIUS ASSOLITS DES DE L’ENTREVISTA ANTERIOR: 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIUS QUE FALTEN PER ASSOLIR: 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMES / INCIDÈNCIES EN EL PERÍODE (rotacions, guardies…): 
 
 
 
 
 
 
COMENTARIS, SUGGERIMENTS DE MILLORA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA PRÒXIMA ENTREVISTA: 
 
SIGNATURA DEL TUTOR:     SIGNATURA DEL RESIDENT:  
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Annex 2. Informe d’avaluació anual del tutor 
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INSTRUCCIONS DE L'INFORME D'AVALUACIÓ ANUAL DEL TUTOR 
   

 
       La Qualificació Global Anual del Resident inclourà la ponderació dels informes de 

rotacions, activitats complementàries i la qualificació del tutor, basada en les seves 
conclusions de l'avaluació formativa del període anual (entrevistes trimestrals i llibre del 
resident) i, excepcionalment, d'informes de caps assistencials que puguin requerir-se. 

 Una avaluació negativa dels ítems de l'apartat A de l'Informe d'avaluació de rotació, 
comportarà necessàriament una proposta d'avaluació negativa per insuficient 
aprenentatge (recuperable o no). L'avaluació negativa dels ítems de l'apartat B de 
l'Informe d'avaluació de la rotació pot recuperar-se a les rotacions consecutives de l'any 
de formació que correspongui o poden donar lloc a una proposta d'avaluació negativa 
(recuperable o no). 
 

A.  ROTACIONS (65%):       
La qualificació obtinguda en cada rotació es ponderarà d'acord a la seva durada 
mitjançant la següent fórmula: 

    DURADA (en mesos) x QUALIFICACIÓ DE LA ROTACIÓ 

  
  

                           
11 MESOS     

 

B.  SUMATORI D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES (10%) amb els següents criteris de 
puntuació 

  
Nivell   Publicacions Comunicació Oral Pòster 

  Internacional 0,3 0,2 0,1 

  Nacional 0,2 0,1 0,05 

  Autonòmica 0,1 0,05 0,02 

  
    

  

Assistència 
curs/taller 

(mínim 10 hores) 

Ponent curso/taller 
(mínim 2 hores) 

Ponent en Sessions Participació en 
projectes 
d'investigació 

          

  
0,02- 0,1 Fins a 0,2 (valorar 

durada i 
complexitat) 

*Al servei/unitat: fins a 
0,01 

0,05-0,2 (avaluar 
implicació i tipus 

de projecte) 

  

(valorar durada i 
complexitat) 

*Generals/Hospitalàrias: 
fins a 0,02 
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C. QUALIFICACIÓ DEL TUTOR (25%): 

    

Quantitativa  
(1-10) 

    Qualitativa 

1-2 Molt insuficient. Lluny d'assolir els objectius anuals. S'han d'indicar àrees 
de millora en l'apartat corresponent. 

    

3-4 Insuficient. No arriba a tots els objectius anuals, però podrien aconseguir 
-se amb un període complementari amb un període complementari de  
formació. 

5 Suficient. Aconsegueix els objectius anuals.     

6-7 Bé.  Aconsegueix els objectius anuals, demostrant un nivell superior en 
alguns d'ells 

    

8-9 Molt bé. Dominatots els objectius anuals.   

10 Excel·lent. Molt alt nivell d'acompliment durant l'any formatiu. 

Només arriben a aquesta qualificació un nombre limitat de residents.  
Es valorarà d'acord amb l'experiència del tutor amb els resultats de la  
promoció o amb altres promocions anteriors de residents, qualificats de  
molt bo. 

 
 
 
- Quan la suma dels períodes de suspensió de contracte sigui major del 25% de la jornada 
anual, el tutor haurà de proposar al Comitè d'Avaluació l'AVALUACIÓ ANUAL NEGATIVA 
RECUPERABLE o, si el període de suspensió és superior a 6 mesos podrà proposar la 
repetició de l'any de formació. 

  
- Es qualificarà de rotació la formació teòric-pràctica establerta al POE de les especialitats 
d'I. del Treball, I. Obstètric-Ginecològica (Matrones), M. Treball, M. Preventiva i Salut 
Pública. A la resta de les especialitats, els cursos i tallers de formació teòrica es valoraran 
en l'apartat B d'Activitats complementàries. 

 
 

 - La Comissió de Docència pot determinar si l'activitat en les Guàrdies s'avalua com a part 
d'una rotació o es valora com una rotació específica. En aquest últim cas, de les Guàrdies, 
haurà d'incloure un informe de rotació. 

 
 

     - Requereix informe de la Comissió de Docència i Resolució favorable del Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. 
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Annex 3. Criteris per a la avaluació de les rotacions. 
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INSTRUCCIONS PER EMPLENAR L'INFORME D'AVALUACIÓ DE LA ROTACIÓ
  
En l'avaluació d'aquestes competències es tindrà en compte els resultats de les proves 
objectives aplicades, que s'adjuntaran a aquest informe (exàmens escrits, audit, observació 
estructurada, 360º, portafoli).   
       
CONEIXEMENTS ADQUIRITS         
Demostra que ha integrat els conceptes teòrics necessaris per al compliment dels objectius 
en virtut d'un estudi i comprensió previ.      
Exemple, per a les especialitats mèdiques: coneixements de l'anatomia, fisiologia, història 
natural d'una malaltia / procés o dels principis i els mecanismes d'acció d'un tractament.
  
RAONAMENT / VALORACIÓ DEL PROBLEMA      
Integra la informació disponible per a arribar a una valoració del problema de salut o de la 
situació assistencial.          
Exemple, per a les especialitats mèdiques: Informació de la situació clínica, obtinguda a 
través de l'anamnesi, exploració i proves complementàries, per a un correcte diagnòstic 
diferencial o per a la resolució d'un problema o situació clínica.  
 
CAPACITAT PER PRENDRE DECISIONS     
Selecciona un pla d'actuació, pla de cures o tractament adequat, basant-se en el seu 
coneixement i comprensió del problema, l'anàlisi del context en què es produeix i la 
valoració de les diferents alternatives disponibles i les seves conseqüències.  
Maneja amb prudència la incertesa inherent a la pràctica clínica, coneix les seves limitacions 
i demana ajuda quan la situació ho requereix.    
 
HABILITATS           
Demostra destresa en la realització de procediments diagnòstics i terapèutics per al seu any 
de formació.  
        
ÚS RACIONAL DE RECURSOS         
Realitza un ús adequat dels medicaments i productes sanitaris, així com de les proves 
diagnòstiques i terapèutiques.         
 
SEGURETAT DEL PACIENT         
Contribueix a garantir la seguretat del pacient i aplica les guies de pràctica clínica. 
 
MOTIVACIÓ          
Demostra interès pel seu treball i per assolir els objectius formatius. S'implica en l'activitat 
del servei / unitat. És proactiu en la recerca d'informació i estudi d'un problema i reflexiona 
sobre la seva pràctica professional modificant el seu comportament en conseqüència 
(autoaprenentatge). 
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PUNTUALITAT / ASSISTÈNCIA         
És puntual i compleix amb la jornada laboral. No hi ha faltes d'assistència sense justificar. 
 
COMUNICACIÓ AMB EL PACIENT I LA FAMÍLIA      
Demostra habilitats de relació interpersonals i de comunicació necessàries per a un eficaç 
intercanvi d'informació, oral o escrita, per la presa de decisions compartides amb els 
pacients, familiars o representants legals, relativa a qualsevol aspecte del procés assistencial.  
 
TREBALL EN  EQUIP         
S'integra en les activitats del Servei / Unitat i participa amb la resta de professionals en la 
resolució de problemes i presa de decisions.  
      
VALORS ÈTICS I PROFESSIONALS        
Té com a principal objectiu la cura i benestar del pacient. Respecta els valors i drets dels 
pacients, així com la seva autonomia en la presa de decisions.  Respecta la confidencialitat i 
el secret professional. Identifica els problemes / conflictes ètics i proposa solucions 
raonades. Demana ajuda en situacions complexes o rellevants. Compleix el Reglament de la 
institució sanitària.   
 

ESCALA DE QUALIFICACIÓ         

Quantitativa (1-10)  Qualitativa        
1-2 Molt insuficient. Lluny d'assolir els objectius de la rotació. S'han d'indicar àrees de 
millora en l'apartat corresponent.      
3-4 Insuficient. No arriba a tots els objectius de la rotació, però podrien aconseguir-se un 
període complementari de formació. Han de proposar àrees de millora en l'apartat 
corresponent i suggerir la durada del període complementari.  
5 Suficient. Aconsegueix els objectius de la rotació.    
6-7 Bé. Assoleix els objectius de la rotació, demostrant un nivell superior en alguns d'ells. 
8-9 Molt bé. Domina tots els objectius de la rotació.    
10 Excel·lent. Molt alt nivell d'acompliment, pel que fa als objectius de la rotació. Només 
arriben a aquesta qualificació un nombre limitat de residents. Es valorarà d'acord amb 
l'experiència del col·laborador docent amb els resultats de la promoció o amb altres 
promocions anteriors de residents, qualificats de molt bo.  
NA No s'aplica d'acord amb els objectius plantejats.     
      
Activitats complementàries         
La Comissió de Docència pot determinar si l'activitat en les Guàrdies s'avalua com a part 
d'una rotació o es valora com una rotació específica. En aquest últim cas, s'ha d'incloure un 
informe de rotació de les Guàrdies.  
Els resultats de les proves objectives d'avaluació s'inclouran en l'expedient del resident i 
seran custodiades per la Comissió de Docència del Centre. 
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Annex 4. Informe d’avaluació final del Comité d’avaluació  

  

Durada de 

l'especialitat
Any de formació

R1

R2

R1

R2

R3

R1

R2

R3

R4

R1

R2

R3

R4

R5

MITJA PONDERADA DE LES AVALUACIONS ANUALS

MITJA PONDERADA DE LES AVALUACIONS ANUALS

MITJA PONDERADA DE LES AVALUACIONS ANUALS

MITJA PONDERADA DE LES AVALUACIONS ANUALS

QUALIFICACIÓ FINAL DEL PERÍODE DE RESIDÈNCIA PEL COMITÈ D'AVALUACIÓ

Segell del centre docent

OBSERVACIONS

QUANTITATIVA

QUALITATIVA

EL PRESIDENT DEL COMITÈ D'AVALUACIÓ:                                                                               

Signat:

Lloc i data:

AVALUACIÓ FINAL DEL PERÍODE DE RESIDÈNCIA PEL COMITÈ D'AVALUACIÓ

TITULACIÓ:

DNI/PASSAPORT:

ANY RESIDÈNCIA:

NOM I COGNOMS:

CENTRE DOCENT:

TUTOR:

ESPECIALITAT:

Ponderació de l'avaluació anual

2 anys

Nota anual

3 anys

4 anys

5 anys
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 INSTRUCCIONS DE L'AVALUACIÓ FINAL DEL PERÍODE DE RESIDÈNCIA 
PEL COMITÈ D'AVALUACIÓ 

 

       El Comitè d'avaluació decideix la qualificació final del resident d’acord amb els 
resultats de les Avaluacions Anuals. 
 
Es ponderaran les avaluacions anuals per al càlcul de l'avaluació final d'acord a la 
progressiva assumpció de les responsabilitats inherents a l'exercici professional de 
l'especialitat que el resident assumeix a mesura que progressa en la seva formació. 
Per calcular la mitjana ponderada s'utilitzaran els següents criteris: 

       
Durada de l'especialitat 

Any de 
formació 

Ponderació de l'avaluació 
anual 

2 anys 
R1 40% 

R2 60% 

  

3 anys 

R1 20% 

R2 30% 

R3 50% 

          
 

  

4 anys 

R1 10% 

R2 20% 

R3 30% 

R4 40% 

  

5 anys 

R1 8% 

R2 12% 

R3 20% 

R4 25% 

R5 35% 
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La qualificació de l'avaluació final del Comitè d'Avaluació serà: 
 
POSITIVA: quan el resident ha adquirit el nivell de competències previst en el 
programa oficial de la seva especialitat, el que li permet accedir al títol 
d'especialista. La mitjana de les qualificacions del resident està entre 5 i 7,5. 
 
POSITIVA DESTACAT: quan el resident domina el nivell de competències previst en 
el programa oficial de la seva especialitat i ha destacat per sobre de la mitjana dels 
residents de la seva especialitat, de la seva promoció o de promocions anteriors. La 
mitjana de les qualificacions del resident és major de 7,5. 
 
NEGATIVA: quan el resident no hagi assolit el nivell mínim exigible perquè pugui 
obtenir el títol d'especialista. No es podrà avaluar negativament els especialistes en 
formació que hagin obtingut una avaluació positiva en tots els anys del període de 
residència. La mitjana de les qualificacions del resident és menor de 5. En els 
documents d'avaluació del resident que sigui avaluat negativament ha d'estar 
acreditada la manca d'aprofitament i les mesures que el tutor hagi posat en marxa 
per resoldre-i la seva manca de resultat. 
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Annex 5. Avaluació de les rotacions per part del resident 
 
Avaluació de Rotacions -   Servei de     ___________ 
 
         Data: 

Metge resident: 
 

R- 

Període de la rotació: 
 

        

Especialitat: 
 

Metge adjunt responsable: 
 
 

Lliura aquesta avaluació en el termini de 7 dies al tutor. Cal avaluar amb el màxim 
d'objectivitat. 
 

Valoració de la rotació  
 

Acollida al servei i, en general, actitud dels professionals cap al resident i la seva formació 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dolenta Bona 
 

Acompliment dels objectius docents 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cap, ni un Tots 
 

Nivell d’activitat assistencial i formació de l'especialista 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Molt poca Molta 
 

Protocolització d’activitat assistencial 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gens Molta 
 

Grau d’organització de les activitats 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Molt baix molt alt 
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Interès docent del professional responsable 

           
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Baix Alt 
 

Qualitat docent rebuda 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Molt dolenta Molt bona  
 

Grau de supervisió a la labor assistencial, seguiment  i recolzament personalitzat 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gens, ni mica Molt alt 
 

Està controlada la teva responsabilitat pel/s facultatiu/s d’staff? 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Molt poc Molt 
 

La teva valoració de la formació assistencial rebuda és 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Molt dolenta Molt Bona 
 

La teva valoració de la formació docent rebuda és 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Molt dolenta Molt bona 
 

Valoració de les activitats docents (sessions clíniques, bibliogràfiques, presentacions, comunicacions,..) 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Molt dolenta Molt bona 
 

Les possibilitats de desenvolupar treballs de recerca han estat? 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Escasses Moltes 
 

La teva valoració de la formació ètica  rebuda és 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Molt dolenta Molt bona 
 

Utilitat de la rotació per la teva formació 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Molt baixa Molt alta 
 

Grau d'acompliment de les expectatives de la rotació 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Molt dolenta Molt bona 
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Observacions i propostes per millorar la rotació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Data:    Signat: 
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Annex 6. Circuit d’incidències i reclamacions del Àrea de Docència. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INCIDÈNCIA 

Notificació a practiquesdocencia@ fhag.es 

Bustiadelresident@fhag.es 

Docència  

Análisi incidència 

Registre base de 

dades 

Cap d´Estudis 

FINAL 

Resposta no satisfactòria 

Accions pertinents 

Àrea de Docència 

Pregrau, Grau i Postgrau 

RESPOSTA
A 

Registre base de 

dades 
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Annex 7. Reial Decret 1146/2006 i Estatut dels treballadors. 
 
Real Decreto 1146/2006 
Artículo 6. Fiestas, permisos y vacaciones. 
1. El personal residente disfrutará de las fiestas, permisos y vacaciones conforme a lo 
regulado en el artículo 37, apartados 2, 3, 4, 4 bis, 5, 6 y 7 y 38 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
2. Los residentes que presten servicios en las entidades titulares docentes dependientes del 
Sistema Nacional de Salud disfrutarán además, de los mismos días de libre disposición que el 
personal estatutario de cada servicio de salud. 
3. El disfrute de las vacaciones anuales retribuidas y fiestas de los residentes se fijarán 
atendiendo al cumplimiento de los programas de docencia y a las necesidades asistenciales, 
de acuerdo con la programación funcional del centro. 
 
 
Estatuto Trabajadores 
Artículo 37. Descanso semanal, fiestas y permisos. 
2. Las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder 
de catorce al año, de las cuales dos serán locales. En cualquier caso se respetarán como 
fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de mayo, como Fiesta 
del Trabajo, y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España. 
Respetando las expresadas en el párrafo anterior, el Gobierno podrá trasladar a los lunes 
todas las fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre semana, siendo, en todo caso, 
objeto de traslado al lunes inmediatamente posterior el descanso laboral correspondiente a 
las fiestas que coincidan con domingo. 
Las comunidades autónomas, dentro del límite anual de catorce días festivos, podrán señalar 
aquellas fiestas que por tradición les sean propias, sustituyendo para ello las de ámbito 
nacional que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, las que se trasladen a 
lunes. 
Asimismo, podrán hacer uso de la facultad de traslado a lunes prevista en el párrafo 
anterior. 
Si alguna comunidad autónoma no pudiera establecer una de sus fiestas tradicionales por no 
coincidir con domingo un suficiente número de fiestas nacionales podrá, en el año que así 
ocurra, añadir una fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de catorce. 
3. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a 
remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 
a) Quince días naturales en caso de matrimonio. 
b) Dos días por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, 
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, 
de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el 
trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. 
c) Un día por traslado del domicilio habitual. 
d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 
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público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una 
norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que esta disponga en 
cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica. 
Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación 
del trabajo debido en más del veinte por ciento de las horas laborables en un periodo de tres 
meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada 
en el artículo 46.1. 
En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo, 
perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera 
derecho en la empresa. 
e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos 
establecidos legal o convencionalmente. 
f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de 
preparación al parto y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y 
para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración 
de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la jornada de 
trabajo. 
4. En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d), para la lactancia del menor hasta que este 
cumpla nueve meses, los trabajadores tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, 
que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará 
proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento múltiples. 
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su 
jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los 
términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el 
empresario respetando, en su caso, lo establecido en aquella. 
Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero 
solo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen. 
5. En el caso de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban 
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a 
ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de 
trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario. Para el 
disfrute de este permiso se estará a lo previsto en el apartado 7. 
6. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o 
una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá derecho a 
una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario 
entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. 
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta 
el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o 
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. 
El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor permanente tendrá 
derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del 
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salario de, al menos, la mitad de la duración de aquella, para el cuidado, durante la 
hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer 
(tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que 
implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado 
directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del servicio público de salud u 
órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como 
máximo, hasta que el menor cumpla los dieciocho años. Por convenio colectivo, se podrán 
establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá 
acumular en jornadas completas. 
Las reducciones de jornada contempladas en este apartado constituyen un derecho 
individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores 
de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario 
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la 
empresa. 
7. La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia 
y de la reducción de jornada, previstos en los apartados 4 y 6, corresponderán al trabajador, 
dentro de su jornada ordinaria. No obstante, los convenios colectivos podrán establecer 
criterios para la concreción horaria de la reducción de jornada a que se refiere el apartado 6, 
en atención a los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del 
trabajador y las necesidades productivas y organizativas de las empresas. El trabajador, salvo 
fuerza mayor, deberá preavisar al empresario con una antelación de quince días o la que se 
determine en el convenio colectivo aplicable, precisando la fecha en que iniciará y finalizará 
el permiso de lactancia o la reducción de jornada. 
Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la 
determinación de los periodos de disfrute previstos en los apartados 4, 5 y 6 serán resueltas 
por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social. 
8. Los trabajadores que tengan la consideración de víctimas de violencia de género o de 
víctimas del terrorismo tendrán derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a la 
asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con disminución 
proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación 
del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo 
de trabajo que se utilicen en la empresa. 
Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos concretos se 
establezcan en los convenios colectivos o en los acuerdos entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores, o conforme al acuerdo entre la empresa y los 
trabajadores afectados. En su defecto, la concreción de estos derechos corresponderá a 
estos, siendo de aplicación las reglas establecidas en el apartado anterior, incluidas las 
relativas a la resolución de discrepancias. 
 
Artículo 38. Vacaciones anuales. 
1. El periodo de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación económica, 
será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso la duración será 
inferior a treinta días naturales. 
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2. El periodo o periodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y el 
trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en los convenios colectivos sobre 
planificación anual de las vacaciones. 
En caso de desacuerdo entre las partes, la jurisdicción social fijará la fecha que para el 
disfrute corresponda y su decisión será irrecurrible. El procedimiento será sumario y 
preferente. 
3. El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. El trabajador conocerá las fechas 
que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute. 
Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que  
se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada 
del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato de 
trabajo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 48, se tendrá derecho a disfrutar las 
vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso 
que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión, 
aunque haya terminado el año natural a que correspondan. 
En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por 
contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador 
disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador 
podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de 
dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


