JORNADA DE
RECONEIXEMENT ALS TUTORS/ES EXTERNS/ES DE
PRÀCTIQUES DE FISIOTERÀPIA

FORMANT GRANS PROFESSIONALS
Adreçat a: Fisioterapeutes col·legiats

COMITÈ ORGANITZADOR

Durada: 3 h
Preu: Jornada bonificada al 100% pel
CFC

Sr. Ramon Aiguadé Aiguadé. Degà del Col·legi
de Fisioterapeutes de Catalunya

Calendari: 29 de maig de 2020.

Sra. Yolanda Sánchez Retamero. Vocal del
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Horari: Divendres de 16.00 h a 19.30 h
Seu: Sala d'Actes de Pavelló Docent de
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Pg. de
la Vall d'Hebron, 119-129 08035
Barcelona

PRESENTACIÓ

Sra. Consuelo Alvarez Lorenzo. Adjunta de la
Direcció d’infermeria . Atenció a l’Hospitalització
HTRiC i Rehabilitació. ) Hospital Universitari Vall
d’Hebron (HUVH).
Sra. Montserrat Martinez. Adjunta de la Direcció
d’infermeria . Gestió del Coneixement i Avaluació
HUVH.

Les estades clíniques són unes de les assignatures
clau en la formació de grau dels futurs
professionals, doncs, permeten integrar els
coneixements adquirits en l’àmbit universitari en
l’entorn professional, esdevenint un aprenentatge
altament significatiu per a l’alumnat.

Sra. Judith Sánchez Raya. Cap de Servei
medicina Física i Rehabilitació

Per tant, és indiscutible el paper que desenvolupa
el tutor/a de pràctiques en el procés formatiu dels
futurs fisioterapeutes.

Sra. Laura Yague Velasco. Supervisora de
UFiTO HUVH

Sr. Àlex Ginés Puertas. Coordinador de la Unitat
de Fisioteràpia i Teràpia Ocupacional (UFiTO) de
l’HUVH

Els tutors/es són professionals actius a nivell assistencial que faciliten als futurs professionals el desenvolupament
no només de les seves habilitats i competències tècniques sinó també de competències transversals com la
capacitat d’interrelació i treball en equip, la comunicació, l’empatia, l’escota activa i la relació amb els pacients que
asseguraran una formació de qualitat als futurs egressats.
Aquesta jornada neix amb la voluntat d’una banda, de fer un reconeixement als/a les tutors/es externs de
pràctiques de fisioteràpia per la seva tasca formativa, i de l’altra per esdevenir un punt de trobada on compartir
reflexions i coneixements que permetin enriquir la seva tasca.
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PROGRAMA
15.30 h
16.00 h

16.30 h
17.00 h

17.30 h
18.00 h

18.30 h

19.15 h

Acreditacions i entrega de documentació
Inauguració
Dr. Ramon Aiguadé Aiguadé . Degà del col·legi de fisioterapeutes de Catalunya
Sr. Albert Salazar Soler. Gerent/ director Assistencial de l’ Hospital Universitari Vall d’Hebron
Sra. Mª Àngels Barba Flores. Directora d’Infermeria l’HUVH .
L’ evolució del tutor extern de pràctiques.
Sr. Xavier Oliver
La funció del tutor extern en l’Avaluació Clínica Objectiva Estructurada (ACOE) com a part del
Pràcticum
Dr. Alberto Bermejo Franco Fisioterapeuta. Professor Doctor de la Universidad Europea des de
2015. Coordinador de practiques del Grau en Fisioteràpia.
Pausa- Cafè
Pràctiques clíniques sense fronteres. Construim pont amb d’altres pobles del mon
Dra. Carme Campoy Guerrero. Fisioterapeuta. Coordinadora de pràctiques en fisioteràpia i
Vicedegana Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida. Màster en cooperació
internacional i desenvolupament. Doctora en antropologia mèdica.
Taula Rodona Paper Clau del tutor de pràctiques en la formació dels fisioterapeutes
Moderadora: Isabel Martin Silva. Fisioterapeuta. Servei UFiTO HUVH. Especialitzada a l'àmbit de
Neurologia. Tutora de pràctiques des de fa més de 18 anys. Professora UAB 2015-2018. Activa en
projectes de innovació i investigación.
Ponents:
Sr. Alex Ginés Puertas. Supervisor servei UFiTO HUVH.
Sr. Jordi Cuartero Archs. Fisioterapeuta. Llicenciat en Psicologia. Supervisor de l’Àrea de Teràpia
del Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l’Hospital de Sant Pau. Professor Associat al Grau
de Fisioteràpia de la Universitat Aut`noma de Barcelona (UAB)
Sra. Olga Borao Soler. Fisioterapeuta. Doctora en Activitat Física i l’Esport. Coordinadora del
Pràcticum dels estudis de fisioteràpia de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa de la
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).
Sra Ester Mateos Pedreño. Fisioterapeuta i osteòpata. Professora i coordinadora de pràctiques
de Fisioteràpia. Coordinadora del màster d'Esports d'Equip. Facultat de Ciències de la Salut
Blanquerna-URL
Cloenda
Sra. Yolanda Sánchez Retamero. Vocal del Col·legi de fisioterapeutes de Catalunya
Dra. Judith Sanchez Raya. Cap de Servei de Medicina Fisica i rehabilitació HUVH
Sra. Montserrat Artigas Lage. Directora Corporativa de cures Institut Català de Salut (ICS)

RESUMS
L’ evolució del tutor extern de pràctiques.
Sr. Xavier Oliver
La funció del tutor extern en l’ECOE l’Avaluació Clínica Objectiva Estructurada com a part del Pràcticum
Dr. Alberto Bermejo Franco
Durant el prácticum, l’alumne podrá, amb el suport del seu tutor, desenvolupar competències com ara la
comunicació interpersonal, habilitats tècniques, o raonament crític. El tutor extern serà el seu referent i li
ensenyarà la manera d'exercir des de la pràctica real per arribar a ser un bon professional. L’avaluació es
concreta en una ECOE, en la que a través de les diferents estacions en les quals ha d'afrontar situacions
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relacionades amb l'abordatge i tractament del pacient, utilitzant les competències adquirides durant el
Practicum.
Pràctiques clíniques sense fronteres. Construim pont amb d’altres pobles del mon
Dra. Carme Campoy Guerrero
Des de l’any 2014 alumnes de fisioteràpia de la UdL realitzen pràctiques clíniques a un àrea rural de Gàmbia.
Aquesta activitat els permet desenvolupar competències pròpies de les assignatures de pràcticum i treballar la
interculturalitat, al temps que estableixen xarxes informals amb estudiants i professionals de la fisioteràpia
d’aquest país.

