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Rotacions:
Calendari de rotacions previst que anirà variant en funció de l’any i serà individualitzat per a cada resident.
Guàrdies:
Calendari de guàrdies previst que variarà en funció de l’any i de les rotacions.
Programa tranversal comú:
Correspon a les activitats formatives programades des de la Unitat Docent i que són comunes a totes les especialitats.
Programa transversal específic:
Correspon a les activitats formatives programades des de la Unitat Docent específiques pels residents de l’especialitat.
Programa individual (docent/discent):
Correspon a les activitats realitzades individualment bé sigui com docent o com discent.
R1: Durant la rotació per AP presentarà 2 sessions: cas clínic i revisió d’una GPC o d’un protocol.
R2: Durant la rotació per AP presentarà 1 sessió de revisió d’un tema d’actualització.
R4: Durant la rotació per AP presentarà 1 sessió cada 2 mesos (aprox):2 bibliogràfiques, 1 cas clínic, 1 resum d’una Jornada/Congrés que hagi assistit
(preferentment d’actualització) el treball de recerca amb resultats i la sessió intercap.

Recerca:
Correspon a l’activitat de recerca programada i que variarà en funció de l’any.
R1 La participació en investigació podrà ser col·laborant (preferentment) en un treball iniciat o elaborant el seu propi a criteri del tutor.
R2: La participació en investigació podrà ser col·laborant (preferentment) en un treball iniciat o elaborant el seu propi a criteri del tutor.
R3: La participació en investigació serà elaborant el seu propi projecte d’investigació que presentarà al seu CAP.
R4: La participació en investigació serà elaborant el seu propi treball de recerca que presentarà en sessió conjunta per a la UD.
Entrevistes T-R:
Calendari d’entrevistes que seràn fixades entre el tutor i el resident.
Revisió PIF:
Calendari fixat entre el tutor i el resident per a realitzar variacions en el Programa Individual de Formació en funció de les avaluacions. Pot
coincidir amb el calendari d’entrevistes.
Avaluació formativa:
Calendari d’activitats i contingut en relació al portafoli.
R1: Portfoli: Incident crític (bioètica), cas per ordinador (maneig clínic), maniquis-simuladors (maneig clínic).
R2: Portfoli: cerca bibliogràfica (maneig clínic), presentació sessió al centre (docència), OEPC o video gravació (comunicació).
R3: Portfoli: self-audit patología aguda atesa a Ucies del CAP (maneig clínic), OEPC o video gravació (comunicació), incident crític (bioètica).
R4: Portfoli: treball de recerca (recerca), projecte comunitari (comunitària), presentació intercap (docència).PTCF: Programa Transversal Comú de Formació.

Avaluació anual:
Calendari de l’avaluació anual.
Avaluació final:
Calendari de l’avaluació final.
Altres activitats:
Calendari i contingut d’altres activitats formatives programades entre el tutor i el resident.

