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INTRODUCCIÓ

El Llibre Del Resident té com a finalitat facilitar l’avaluació formativa i la tutorització
mitjançant l’autoavaluació de l’adquisició de competències descrites al Programa de
l’Especialitat.
Només és compartit amb el tutor d’atenció primària, que serà el responsable de guiar la seva
elaboració. A l’aplicatiu del Llibre del resident, cada tutor pot veure i compartir la informació
dels residents que tingui assignats, però cada resident només pot veure la seva i no la dels
altres residents.
El llibre disposa d’un conjunt d’activitats que permeten ajudar en el progrés competencial del
resident.
Es realitza mitjançant una plataforma moodle del Departament de Salut anomenada CAMPUS
DELTA. És accessible des de qualsevol dispositiu ja sigui ordinador, tablet o mòbil.

MARC LEGAL
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 especialitzada. Articulo 17 y 18.
http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/realDecreto183_2008.pdf

OBJECTIUS
-

Enregistrar les activitats clíniques, docents i de recerca que es portin a terme durant
la residència.
Facilitar un procés de reflexió personal al voltant de les activitats enregistrades per
posar de manifest aspectes millorables com punt de partida per a planificar la millora.
Servir d’instrument de interrelació a les entrevistes tutor-resident.
Promoure la planificació de la pròpia formació , formulant objectius concrets
d’aprenentatge mesurables i avaluables.
Millorar progressivament el procés d’aprenentatge.
Servir d’instrument d’avaluació del progrés competencial.
Estimular la creativitat de tutors i residents a través de la proposta de recursos
docents més adaptats a les necessitats i característiques del resident.
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NORMATIVA
-

-

-

-

Es el registre individual de totes les activitats d’aprenentatge de caràcter quantitatiu
i qualitatiu portades a terme durant cadascun dels anys formatius:
El resident hi registrarà rotacions, guàrdies, cursos i totes aquelles activitats que es
considerin oportunes.
Ha de servir per l’autoaprenentatge i la reflexió individual i conjunta amb el tutor per
tal de millorar progressivament:
El LEF no és només un registre d’activitats. Es imprescindible portar a terme un procés
de reflexió (individual o amb el tutor) al voltant de totes les activitats enregistrades per
posar de manifest aspectes millorables si n’hi haguessin.
Té caràcter obligatori.
Les dades de caràcter personal que contingui estaran subjectes a la legislació
aplicable sobre protecció de dades i de secret professional.
Es propietat del resident i l’ha d’omplir amb l’ajuda i supervisió del tutor.
El resident és qui enregistrarà les activitats i actualitzarà el LEF. El tutor, durant les
entrevistes, guiarà el resident en el procés de reflexió especialment si detecta
mancances o aspectes millorables en la formació o en el seu registre.
Ha de servir com un recurs de referència en les avaluacions junt a altres instruments
de valoració del progrés competencial.
Per tant, ha d’estar accessible a sol·licitud dels comitès d’avaluació.

(Tornar índex)
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ACCÉS AL CAMPUS DELTA
S’accedeix des del navegador, preferiblement google chrome o mozilla a la web de la Unitat
Docent:
https://ca.unitatdo centco stapo nent.com/espacio -perso nal -mfyc

Per accedir-hi la primera vegada:

USUARI: DNI/NIE(lletra minuscula)_prof exemple: 12345678a_prof
CONTRASENYA: DNI/NIE(lletra minuscula)_prof exemple: 12345678a_prof

Quan ja sou dins de la plataforma, a la secció ELS MEUS CURSOS heu d’entrar en el curs
anomenat:

Llibre del resident MFIC UD (el nom de la vostra
Unitat Docent)
(tornar índex)
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CONFIGURACIÓ DE PERFIL I NOTIFICACIONS
CONFIGURACIÓ DE PERFIL I NOTIFICACIONS
A la part superior dreta de la pantalla hi ha el nom de l’USUARI. Si ens posem a sobre, s’obre
un desplegable:

A través de l’apartat de PREFERÈNCIES es pot:




EDITAR EL PERFIL.
CANVIAR LA CONTRASENYA.
CANVIAR LES PREFERÈNCIES DE MISSATGERIA: podem activar i desactivar les
notificacions mitjançant avisos o correu electrònic.

(tornar índex)
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APARTATS I CONTINGUTS
Consta de diferents apartats/pestanyes:
1. Informacions d’interès general
2. ESPAI DEL RESIDENT Espai propi pel resident
3. ESPAI TUTOR-RESIDENT Espai compartit amb el tutor que conté:
•
•
•

Fòrum tutor-resident
Entrevistes tutor-resident
Informe anual d’avaluació del tutor

4. Pestanyes de Competències per problemes de salut (en color blau)
5. Pestanyes de Competències per grups poblacionals (en color verd)
6. Pestanyes de Competències transversals (en color vermell)
7. Pestanya d’Activitats optatives-complementàries (en color gris)

Cliqueu sobre la rodona amb ratlles si voleu augmentar el camp de treball.
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1. INFORMACIONS D’INTERÈS GENERAL
Clicant sobre aquesta pestanya accedirem a aquest apartat on trobarem informació genèrica
sobre el llibre del resident. Hi ha els següents apartats:
•
•
•
•
•
•

AVISOS I NOTÍCIES: notificacions i avisos de la UD.
ESPAI DE LA UNITAT DOCENT: informacions útils enviades des de la Unitat Docent.
ESPAI DE LA DIRECCIÓ GENERAL: notificacions i avisos de la direcció general.
ESPAI PER A TUTORS I TUTORES: conté un fòrum només visible i accessible als tutors
de la nostra UDM donats d’alta al LEF.
MANUAL D’ÚS DEL LLIBRE DEL RESIDENT.
Altres documents de la vostra Unitat Docent (opcionalment).

(tornar índex)
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2. ESPAI DEL RESIDENT Espai propi pel resident
En aquest espai el resident té un espai propi per penjar el seu propi itinerari formatiu,
cronograma de rotacions, guàrdies, activitats docents programades, de recerca i cursos i altres
documents que consideri importants per a la seva formació.
Aquest “Espai” consta de 2 parts fonamentals:



El Cronograma
L’Espai per penjar arxius del resident

A l’apartat del cronograma, es poden enregistrar totes les rotacions, guàrdies, cursos i altres
activitats:

El resident és el responsable de mantenir el registre, però la UD pot facilitar informació des de
l’ESPAI D’INFORMACIÓ D’INTERÈS GENERAL > ITINERARI FORMATIU o ESPAI DE LA UNITAT
DOCENT.
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Es pot accedir a cada apartat clicant-t’hi a sobre:

Per introduir una rotació/guàrdia/curs/activitat cal clicar: AFEGEIX UNA ENTRADA.
Per revisar les rotacions/guàrdies/cursos/activitats fetes cal clicar: VISUALITZA LLISTA.
Per veure una rotació/guàrdia/curs/activitat concreta cal clicar: VISUALITZA UNA ENTRADA.
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A través del “Espai per penjar documents del resident” que hi ha al final del tot, el resident
pot penjar documents que consideri importants per a la seva formació.
Per a fer-ho, cal fer “Afegir la TRAMESA” clicant sobre “ESPAI PER PENJAR DOCUMENTS”:

Això permet posar text (comentaris) i adjuntar arxius (màxim 20 arxius o 20MB). Les trameses
sempre es poden editar i modificar.

Les trameses d’aquest espai no es poden qualificar per tant sempre apareixeran “sense
qualificacions”.
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Cada tramesa feta pot ser editada per modificar-se quan vulgui el resident.

I els arxius només han de ser “capturats” i “arrossegats” a l’interior del requadre i “Desar els
canvis”:

El tutor pot veure els arxius que penja el resident perquè rebrà un avís per correu electrònic
per cada tramesa que faci el resident.

10

3. ESPAI TUTOR-RESIDENT
Aquest és un espai a compartir entre tutor i resident. En aquest espai hi ha un fòrum
privat, un enllaç per introduir les entrevistes trimestrals i un enllaç per a introduir
l’informe anual d’avaluació del tutor.



Fòrum privat per intercanviar missatges, informació, documents, etc.
Es recomana que el fòrum tutor-resident sigui el canal principal de comunicació i de
transmissió d’informació entre el tutor i el resident. Després el resident pot fer ús
d’aquesta informació i traslladar-la a l’espai que li convingui. Es recomana obrir debats
per diferents temes, això pot ajudar a mantenir la comunicació endreçada.

11

Quan s’envien missatges a través de qualsevol fòrum de Moodle, l’emissor del
missatge també el rep al seu correu personal com la resta de destinataris.
Si no volem rebre aquests missatges, existeix la possibilitat d’usar la funcionalitat de
“Missatges” del desplegable de la part superior dreta de la pantalla (sota el nostre
nom). Aquesta és una funció de correu estàndard redirigit al nostre correu personal
però que no permet “endreçar” els temes com el fòrum.



Registre de les entrevistes trimestrals obligatòries.
El tutor és el responsable d’introduir la informació de les entrevistes mitjançant una
ENTRADA en el formulari que ja està definit.
Per introduir una entrevista cal clicar: AFEGEIX UNA ENTRADA.
Per revisar les entrevistes fetes cal clicar: VISUALITZA LLISTA.
Per veure una entrevista concreta cal clicar: VISUALITZA UNA ENTRADA.
Des de la UD es poden extreure la part de les entrevistes que li pertoquen, per ser
revisades segons el que està estipulat.

12



Informe anual d’avaluació del tutor.
Al final de cada any acadèmic i coincidint amb la 4ª entrevista tutor-resident, el tutor
ha d’omplir l’informe anual. Aquest informe només el pot omplir el tutor i el resident
només els pot anar veient a mesura que el tutor els va omplint.

Per introduir un informe cal clicar: AFEGEIX UNA ENTRADA.
13

Per revisar els informe fetes cal clicar: VISUALITZA LLISTA.
Per veure un informe concret cal clicar: VISUALITZA UNA ENTRADA.

(tornar índex)
4. PESTANYES DE COMPETÈNCIES PER PROBLEMES DE SALUT (en color blau) (tornar)
5. PESTANYES DE COMPETÈNCIES PER GRUPS POBLACIONALS (en color verd) (tornar)
6. PESTANYES DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS (en color vermell) (tornar)
Cada pestanya és una àrea competencial definida dins del Programa de l’Especialitat. A
dins de cada àrea-pestanya hi pot haver:
A. Un qüestionari de les competències que s’han d’adquirir amb un espai per
l’autoreflexió.
B. Activitats obligatòries (en algunes pestanyes).
C. Activitats optatives.
D. Espai per penjar arxius.
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A. Qüestionari
El Qüestionari són preguntes de SI/NO sobre les competències que s’han d’adquirir
dins de cada àrea segons el Programa de l’especialitat. Estan ordenades segons
PRIORITATS D’APRENENTATGE:



Prioritat I: Indispensables: les competències han de ser adquirides per tots els
residents.
Prioritat II: Importants: les competències han de ser adquirides per la majoria
dels residents.

La darrera pregunta del qüestionari és un espai en blanc per l’AUTOREFLEXIÓ on el
resident i el tutor poden fer anotacions sobre l’adquisició de competències o el pla
d’aprenentatge.

El qüestionari es pot contestar i enviar tantes vegades com es vulgui, també es pot deixar
sense acabar. Les respostes sempre quedaran guardades i es podran tornar a editar.
Cada pregunta pot ser marcada amb un senyal d’una BANDERA a mode de recordatori per si
tenim alguna qüestió pendent relacionada amb la pregunta.
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Un cop acabat el qüestionari s’ha de “ENVIA i ACABA” si volem que el vegi el tutor. En
aquest cas es generarà automàticament una qualificació amb el % d’assoliment de
competències calculat en base a les respostes afirmatives del qüestionari que
apareixerà a la pantalla de Qualificacions.

17

Mentre el qüestionari no s’enviï i acabi, no serà visible pel tutor i no apareixerà a la
pantalla de qualificacions.
També podeu revisar els intents que heu fet entrant “REVISIÓ” a cada qüestionari .

És recomanable respondre els qüestionaris abans i després de les rotacions, i repassar-ho
abans i durant les entrevistes trimestrals amb el tutor. Les competències transversals s’haurien
de repassar com a mínim anualment.
18

B. Activitats obligatòries.
En aquest apartat hi haurà les activitats obligatòries a realitzar dins de cada àrea. Es
poden fer al llarg de tota la residència.
En algunes àrees no hi ha activitats obligatòries.
Per a cada activitat hi ha un enllaç a un document explicatiu amb les instruccions de
l’activitat i un enllaç a un document d’autoavaluació de l’activitat.
Per introduir una reflexió cal clicar: AFEGEIX UNA ENTRADA.
Per revisar les reflexions fetes cal clicar: VISUALITZA LLISTA.
Per veure/avaluar(tutor)/comentar (tutor i resident) una reflexió concreta cal clicar:
VISUALITZA UNA ENTRADA.

19

Un cop desada la reflexió, el resident pot afegir-hi comentaris pel tutor a través del
requadre que apareix a l’extrem inferior esquerre:
Visió del resident:

I el tutor podrà emetre una avaluació i respondre/afegir comentaris pel resident tot
donant-li el feedback oportú.
Visió del tutor:

20

Tots els fulls de reflexió s’emmagatzemen en el mateix llistat de forma que,
independentment de la pestanya per on s’entri, la llista d’activitats és única (en
l’exemple podem fer una reflexió de l’ECG a través de la “pestanya” Diabetes o
Urgències però totes 2 reflexions fan cap al mateix llistat).
Per defecte, a l’entrar als fulls de reflexió (o indicadors operatius) apareix “Visualitza
llista”: és el llistat de totes les reflexions fetes al voltant d’aquella activitat
independentment de la “pestanya” d’entrada. Per “avaluar” o “afegir comentaris” s’ha
de fer a cada reflexió per separat a través de “Visualitza una entrada”.

Els documents extres que es generin de cada activitat realitzada s’han de penjar a
L’ESPAI PER PENJAR ARXIUS del final de la “pestanya” (excepte en el cas de les
presentacions orals i el self audit que podreu adjuntar el PP o el Word directament). En
ser penjat, automàticament s’efectuarà una TRAMESA que permetrà que el tutor rebi
un avís (al SOBRET de missatgeria de la línia superior de la pantalla) i pugui revisar.
El resident pot penjar arxius en aquest espai (fins a 20 arxius o 20 MB).El tutor, si vol
enviar arxius al resident, ho haurà de fer a través del fòrum tutor-resident.

21

C. Activitats optatives.
Des d’aquest apartat sempre es redirigeix al resident o al tutor a la Pestanya
d’Activitats optatives-complementàries (pestanya grisa)

22

D. Espai per penjar arxius.
En aquest espai es poden penjar arxius (màxim 20 o 20 MB) i documents relacionats amb
cada pestanya-àrea competencial i documents generats a les activitats proposades.
Per penjar documents cal fer una TRAMESA clicant sobre ESPAI PER PENJAR DOCUMENTS.
Això permet posar text i adjuntar arxius (màxim 20). Les trameses sempre es poden editar i
modificar.
El tutor pot veure els arxius que penja el resident perquè té avisos (al SOBRET de
missatgeria de la línia superior de la pantalla) per cada tramesa que faci el resident.
Les trameses d’aquest espai no es poden qualificar per tant apareixeran sempre sense
qualificacions.

(tornar índex)
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7. PESTANYA D’ACTIVITATS OPTATIVES-COMPLEMENTÀRIES (en color gris)
En aquest apartat hi ha diferents activitats proposades que es poden realitzar en
qualsevol moment de la residència, a proposta del tutor o del resident. Són
instruments que permeten una observació del progrés competencial del resident .
Cada activitat està enllaçada a un document explicatiu de l’activitat i a un document
d’autoavaluació de l’activitat:
•

Incident crític

•

Enregistrament de la consulta

•

Cerca bibliogràfica

•

Observació estructurada de la pràctica clínica

•

Presentació d’una sessió

•

Self audit

•

Projecte de millora de qualitat

•

Full de reflexió genèric

Al final s’ha afegit un “Full de reflexió genèric” que es pot usar a criteri del tutor o del
resident en cas de plantejar una activitat no recollida en el LEF. En aquest cas, aquest
full no té possibilitat de ser avaluat i no apareix a la pantalla de Qualificacions.

Els documents extres que es generin de cada activitat realitzada s’han de penjar a
L’ESPAI PER PENJAR ARXIUS. En ser penjat, automàticament s’efectuarà una TRAMESA
que permetrà que el tutor rebi un avís (al SOBRET de missatgeria de la línia superior de
la pantalla) i pugui revisar.

(tornar índex)
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RESUM DE COMPLIMENT I QUALIFICACIONS
L’aplicatiu permet veure una visió global del compliment del Llibre amb:




Les qualificacions obtingudes a cada qüestionari i al total de Qüestionaris
(AUTOAVALUACIÓ)
L’avaluació del tutor al procés d’Aprenentatge reflexiu (RETROACCIÓ/FEEDBACK)
Les Àrees competencials que van sent assolides a criteri del tutor (PROGRÉS
COMPETENCIAL)

A la part superior dreta de la pantalla hi ha el nom de l’usuari. Si ens posem a sobre, s’obre un
desplegable i cal clicar sobre l’apartat QUALIFICACIONS:

Els residents entrareu directament al resum de les vostres “Qualificacions”.
Els tutors amb més d’un resident assignat, haureu de seleccionar-los al desplegable.

25

A la pantalla de QUALIFICACIONS hi ha 3 categories d’avaluació:
1. Categoria Qüestionaris:
A la primera categoria trobarem el % d’assoliment del LEF a criteri del resident
(AUTOAVALUACIÓ) amb un % final.

Des d’aquí també pot entrar a qualsevol qüestionari, clicant-hi a sobre, per veure les respostes
del darrer intent però també podreu accedir a tots els intents.

26



Visió del tutor:



Visió del resident:

Al final d’aquesta categoria apareix el % d’assoliment del LEF segons criteri del resident
(autoavaluació).

27

2. Categoria Aprenentatge reflexiu:
Dona accés a totes les reflexions fetes pel resident, a les avaluacions fetes pel tutor i als
comentaris d’ambdós. Les avaluacions es poden canviar i al final apareix la mitja de totes les
que s’hagin avaluat.

Visió del tutor:
A cada activitat per separat el tutor podrà fer comentaris i emetre una qualificació en un
desplegable d’escala (per sota/dintre/per sobre del que s’espera en funció de l’any de
formació). El més important, però , són els comentaris ja que constitueixen l’autèntic feed
back.

No fa falta avaluar amb escala totes les reflexions fetes pel resident ja que només avaluant-ne
una d’elles, ja apareixerà a la pantalla de “Qualificacions”. Si és aconsellable donar feed back.
28

En el cas que s’hagin avaluat amb escala vàries reflexions de vàries activitats, la nota que
apareixerà a la pantalla de “Qualificacions” sempre serà la millor de totes elles.

Visió del resident:
El resident tindrà accés als comentaris (feed back) del tutor i podrà dialogar amb ell, però no
veurà l’avaluació per escala de cada reflexió aïlladament. Només veurà la que apareixerà a la
pantalla de “Qualificacions” i que sempre serà la millor de totes les emeses pel tutor en
aquella activitat concreta.

3. Categoria Àrees competencials assolides:
A continuació, el tutor tindrà totes les àrees competencials (tantes com pestanyes, un total de
37).

29

Com donar per “assolida” una àrea competencial?
Un cop el tutor consideri que el resident ha assolit una àrea, clicant a sobre d’ella accedirà a la
seva “Qualificació”:

El sistema us permetrà accedir indistintament a “Visualitza/Qualifica les trameses” o
“Qualificació”. De qualsevol manera aconseguireu el mateix objectiu: donar per assolida la
competència i afegir un comentari, si voleu, que apareixerà a la pantalla de Qualificacions.


Per Visualitza/Qualifica les trameses:

Es aconsellable que tingueu
“clicats” tots els títols
excepte “Nom/Cognoms”,
“Qualificació” i
“Comentaris de la
retroacció”, així reduireu el
camp de treball.
Si ho feu una vegada,
servirà per sempre.

El tutor podrà donar per assolida la competència a través del desplegable i afegir un
comentari, si vol, a “Comentaris de la retroacció”. Aquest comentari apareixerà a la pantalla de
qualificacions i es pot modificar en tot moment.

30

Es important que tinguem activada la Qualificació ràpida (si ho fem una vegada, quedarà
activada per sempre) i en acabar “Desem els canvis de la qualificació ràpida”.

31



Per Qualificació:

A la dreta us apareix el desplegable amb les opcions i l’apartat de “Comentaris de la
retroacció”.
En acabar heu de “desa els canvis”.

El resident , tot i que a la seva pantalla de qualificacions veu les “qualificacions” i els
comentaris de les àrees assolides, no té accés a qualificar-se a ell mateix.

(tornar índex)

32

RECOMANACIONS DE BONA PRAXI DURANT LA RESIDÈNCIA

Per orientar sobre quins qüestionaris cal revisar a cada rotació, curs o activitat docent, es
disposa d’una guia de RELACIÓ ENTRE ACTIVITATS DOCENTS I ÀREES COMPETENCIALS que es
pot trobar a l’ESPAI DE LA UNITAT DOCENT.

Recomanacions a l’inici de la residència, i a l’inici de cada any de residència:
•
•

Actualitzar i revisar els cronogrames de rotacions a l’Espai del Resident.
Actualitzar i revisar els cursos programats a l’Espai del Resident.

Recomanacions abans i després de cada rotació:
• Repassar les competències a adquirir en els qüestionaris de les àrees o pestanyes que
pertoquin. Pot ser d’ajuda la guia de relació entre rotacions i competències per saber
quines són les àrees a revisar.
• Repassar les competències que s’han adquirit després de la rotació i anotar, en el full
d’autoreflexió del final del qüestionari, que és el que ens falta per aprendre per
comentar-ho amb el tutor.
Recomanacions abans i durant les entrevistes tutor-resident:
•

•
•

•

Abans de les entrevistes, repassar els qüestionaris de les rotacions fetes durant el
darrer trimestre, sobretot els fulls d’autoreflexió on hem anotat què ens falta
aprendre.
Durant l’entrevista, repassar amb el tutor el que ens falta aprendre i fer un pla
d’aprenentatge sobre com i on ho aprendrem.
Durant l’entrevista, valorar amb el tutor la possibilitat de fer alguna activitat,
obligatòria o optativa, que ens pugui ajudar en l’autoavaluació o en el procés
d’aprenentatge.
Durant les entrevistes amb el tutor anar valorant, un cop l’any, cada competència
transversal.

Recomanacions al final de cada any de residència:
• Fer una valoració de les competències adquirides en les àrees transversals.
• Fer una valoració de l’informe anual del tutor.

(tornar índex)
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Annexes:
1. CONVERTIR LA PANTALLA DE QUALIFICACIONS, LES ACTIVITATS, LES ENTREVISTES O
L’INFORME DEL TUTOR O LA MEMORIA DE L’ACCIÓ TUTORIAL EN PDFs:
Al final de la residència (o en qualsevol moment) el resident (o el tutor) poden convertir la
pantalla de qualificacions, les activitats, les entrevistes, els diferents apartats del cronograma
o els informes anuals del tutor en PDFs que es poden guardar o imprimir a mode de
currículum personal.
El Llibre del resident es mantindrà actiu durant tota la residència però els residents seran
donats de baixa al desembre de l’any natural en que hagin acabat la formació (R4), per la
qual cosa aquesta opció és interessant si no es vol perdre la informació.
Des de qualsevol d’aquests apartats (qualificacions, activitats, entrevistes, cronograma...)
clicarem sobre el botó dret del ratolí. S’obrirà un quadre de diàleg amb vàries opcions entre
les que hi haurà “imprimir”.
La pantalla es convertirà en un PDF que es podrà imprimir o guardar on vulguem.
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Els arxius que hagin estat “penjats” als diferents “Espais per penjar arxius” s’hauran de
recuperar a part.
Els arxius que hagin estat “penjats” a l’activitat reflexiva “presentacions de sessions orals”
hauran de ser recuperats de forma individual a través de “visualitza una llista” o “visualitza
una entrada”.
(tornar índex)
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