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COMPARTIM EXPERIÈNCIES       13 i 20 de març 

II JORNADA DE SANITAT 
 

L’equip ICE d’FP de la família de Sanitat ha organitzat la II Jornada de Sanitat de les comarques 

Gironines. Aquest vol ser un espai de trobada del professorat i una ocasió d’intercanvi de bones experiències d’aula 

al voltant de l’ensenyament professional per tal de millorar la motivació dels estudiants i la qualitat dels seus 

aprenentatges.  

Durant el transcurs de la jornada us proposem un conjunt de ponències que esperem que siguin útils per a la vostra 

tasca formadora de futurs professionals en l'àmbit sanitari. Segur que a partir de les experiències que avui 

compartirem amb vosaltres podreu realitzar una transferència eficient tant a l’aula com als centres assistencials on 

es duu a terme la formació pràctica. 

 
 
 

o Sra. Anna Canal Farrés (Ins La Garrotxa, Olot - Coordinadora Equip ICE Sanitat) 

o Sr. Jordi Capdevila i Olivas (Ins. S’Agulla, Blanes - Equip ICE Sanitat) 

o Sra. Ariadna Avendaño Pons (Ins La Garrotxa, Olot – Equip ICE Sanitat) 

o Sra. Imma Buiza Canals (Ins. Narcís Xifra i Masmitjà, Girona - Equip ICE Sanitat) 

o Sra. Laura Bertran Ferrer (Ins. Narcís Xifra i Masmitjà, Girona - Equip ICE Sanitat) 

o Sra. Jennifer Serarols Tarrés (ICQP - Equip ICE Sanitat) 

o Sra. Berta Chico Julià (ICE Josep Pallach) 

COMITÈ ORGANITZADOR 
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DISSABTE 13 de març 

A càrrec del Sr. Joel Piqué Buisan, farmacèutic i Doctor en Història de la Ciència. Responsable de formació, 
docència i investigació de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i la Sra. Fina Coromina Calm, 
professora de Processos Sanitaris als cicles formatius de Sanitat a l’Institut La Garrotxa. 

 

 
 
 
 

 
9 :00 BENVINGUDA INSTITUCIONAL . 

A càrrec de Dr. Juan San Molina (Degà de la Facultat de Medicina) 
           Sra. Esther Barceló (Assessora Tècnica Docent) 

          i Sra Sara Oliveras Prujà (Coordinadora d’FP a Girona) 

 9:15 PONÈNCIA MARC : “DIFERÈNCIES SEGONS SEXE EN L’ATENCIÓ A L’ICTUS AL TERRITORI CATALÀ”  

 

 A càrrec de la Dra. Yolanda Silva, Adjunta de Neurologia des del 2004. Unitat d’Ictus. Servei de  Neurologia. 
Hospital Dr. Josep Trueta de Girona 

 

L’ictus és una causa important de mortalitat al món occidental, especialment en les dones. En 
els propers anys, degut a l’envelliment i l’increment de l’esperança de vida de la població es 
preveu un increment de la incidència d’ictus en les dones. 
Els avenços en el tractament de l’ictus isquèmic dels darrers anys, han millorat l’evolució clínica 
dels pacients. Múltiples estudis demostren que les dones amb ictus presenten episodis de major 
gravetat, major mortalitat i pitjor situació funcional posterior a l’ictus. 
També s’han observat diferències en quant als factors de risc vascular i a aspectes fisiopatològics 
específics de les dones com l’embaràs, puerperi i teràpia hormonal. En alguns estudis s’ha 
mostrat com l’accés de les dones a l’atenció hospitalària i en les possibilitats de rebre 
tractament fibrinolític difereix de la dels homes. 
La identificació d’aquestes diferències en quant al sexe és un pas important en el 
desenvolupament d’estratègies terapèutiques personalitzades i efectives en el maneig de l’ictus. 

 

 
10:45 PAUSA CAFÈ 

 
11:00 CRÈDIT DE SÍNTESI BASAT EN REPTES I L’ ÚS DE TECNOLOGIES DIGITALS 

 A càrrec del Sra. Ariadna Avendaño i Sra. Anna Canal, professores d’FP del CFGM de Cures Auxiliars 
d’Infermeria a l’ Institut La Garrotxa. 

L’objectiu d’aquest crèdit de síntesi és que els alumnes del CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria 
assoleixin totes les competències professionals de l’auxiliar resolent reptes transversals dels 
diferents crèdits del cicle treballant en equip i emprant eines digitals. Els ponents ens 
exemplificaran la seva experiència docent. 

Avui es farà una introducció i es deixarà reflexionar i treballar durant una setmana als docents. 
En la propera sessió es posaran en comú els dubtes, explicacions i aclariments pertinents. 

 
 

11:25 APRENENTATGE A TRAVÉS DE L’ERROR REFLEXIU 
 

RELACIÓ DE PONÈNCIES 
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La docència i la innovació són dos dels punts estratègics de la Fundació Hospital d'Olot i 
Comarcal de la Garrotxa a diferents nivells acadèmics; des de la formació en l’àmbit universitari 
en ciències de la salut fins a la formació en els cicles formatius en camps relacionats amb la salut 
i el benestar. En aquest sentit, la històrica col·laboració amb l’Institut Garrotxa ens ha permès 
compartir una experiència docent innovadora basada en dos conceptes claus, l’aprenentatge a 
través de l’error i el “learning by doing”, i una metodologia innovadora: la Simulació. 
 

 
12:00 CLOENDA 1r DIA 

 
 
 

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament i mobilitat del professorat de 

formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu 
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DISSABTE 20 de març 

 
 

 

 
9 :00 BENVINGUDA  

 
 

9:10 EXPERIÈNCIA AMB LA FP DUAL AL CICLE FORMATIU DE FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA 
 

A càrrec del Sra. Susanna Roigé Ferrer, professora d’FP del CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia a l’Institut de 
Palamós  

 

A molt professorat ens manquen referents de centres amb cicles de la família de sanitat que 
tinguin en marxa el sistema DUAL. Des de l’institut de Palamós ens expliquen la seva experiència 
i visió al respecte.  
 

 
10:00 CRÈDIT DE SÍNTESI BASAT EN REPTES I L’ ÚS DE TECNOLOGIES DIGITALS 

 A càrrec del Sra. Ariadna Avendaño i Sra. Anna Canal, professores d’FP del CFGM de Cures Auxiliars 
d’Infermeria a l’ Institut La Garrotxa. 

L’objectiu d’aquest crèdit de síntesi és que els alumnes del CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria 
assoleixin totes les competències professionals de l’auxiliar resolent reptes transversals dels 
diferents crèdits del cicle treballant en equip i emprant eines digitals. Els ponents ens 
exemplificaran la seva experiència docent. Continuació del primer dia. 

 

 
10:45 PAUSA CAFÈ 

 
11:00 GAMIFICACIÓ A L’AULA 

A càrrec de: 
 

 la Sra. Verónica Ortega Segura, llicenciada en pedagogia i psicopedagogia per la UB i la UOC, docent 
en la família de Serveis a la Comunitat a l’institut S’Agulla (Blanes) 

 el Sr. Xavier Prujà Madrenys professor tècnic d’FP de la família de Sanitat. 

 la Sra. Yolanda Cruz Muñoz, llicenciada en pedagogia per la UB, docent de la família de Serveis a la 
Comunitat a l’Institut Vallvera (Salt) 

 

Els diferents ponents ens presentaran diverses activitats de gamificació (Genially, Mentimeter, 
Escape Room, WIX,...) i com les utilitzen a l’aula. 

 
12:30 CLOENDA INSTITUCIONAL 

 A càrrec del Dr. Josep Duran. Director de l’ICE Josep Pallach, UdG. 

 

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament i mobilitat del professorat de 

formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu 

 


