
 
 
 
 
 

 Annex 3                                                                                                                                 
 
Criteris per avaluar l’acreditació dels tutors de formació sanitària especialitzada 

 
PERFIL CLÍNICOASSISTENCIAL Explicació CRÈDITS 
    Mínim 

Activitats específiques de la pràctica clínica 
Treball en equip (diferents professionals de la mateixa especialitat): 0,5 crèdits. Treball en equips 
multidisciplinaris (amb professionals d'altres especialitats): 1 crèdit. Cal que consti a l'informe del/de la 
responsable assistencial.  

  Atenció continuada 1: crèdit.   

  

Unitats o consultes monogràfiques, referent, tècniques especials (cirurgia menor, crioteràpia, etc.), grups 
de pacients, salut comunitària: 0,5 crèdits per activitat.                                                            

  Participar com a referent de projectes de qualitat i/o seguretat dels pacients: 1 crèdit per cadascun. 1  

Participació i autoavaluació 
Comissió, comitè o grup estable al mateix centre i de la mateixa especialitat: 0,5 crèdits;  
Grup transitori (temporalitat < 1any): 0,5 crèdits; Grup interdisciplinari estable i/o territorial: 1crèdit.                                                                                                     
                                                                                                          

  

  
Coautor/a de protocols: 0,25 crèdits per cadascun. Coautor/a de protocols interdisciplinaris o  
guies clíniques: 0,5 per cadascun.   

  Self-audit: deficient: 0 crèdits; millorable: 1 crèdit; correcte: 2 crèdits.   

      

Formació continuada en l'especialitat 
Cursos, tallers, seminaris:  a) Si estan acreditats per un organisme oficial, s'han de computar els crèdits 
reconeguts en l’acreditació. b) Si no estan acreditats oficialment, s'ha de computar 1 crèdit per a cada 10 
hores de formació.  

  Màster: 2 crèdits; diplomatura: 1 crèdit. Vàlid per 10 anys     2  
Informe del/de la responsable assistencial Atenció primària: director/a de centre; Hospital: cap de servei. Informe positiu: 1 crèdit.     1 
Altres mèrits Prova d'avaluació de la competència (ACOE) (vàlid per 10 anys): 1 crèdit.  Activitats en societats 

científiques (membre de les juntes o de grups estables de treball) i de l’Administració sanitària 
(Departament de Salut, Ministeri de Sanitat, altres organismes de l’Administració): 1 crèdit per 
cadascuna; Moderador/a de taula amb contingut clínicoassistencial: 0,10 crèdits per taula; Activitats de 
cooperació: 0,5 per activitat amb informe del cap o la cap d'estudis. 

  

Crèdits necessaris perfil assistencial   5 
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Criteris per avaluar l’acreditació dels tutors de formació sanitària especialitzada 

 
PERFIL DOCENT   Explicació CRÈDITS 
    Mínim 
Formació continuada en l'àrea docent i 

en competències transversals 
Cursos, tallers, seminaris: a) Si estan acreditats per un organisme oficial, s'han de computar els 
crèdits reconeguts en l’acreditació. b) Si no estan acreditats oficialment, s'ha de computar  
1 crèdit per a cada 10 hores de formació. 

  

  Màster: 2 crèdits. Diplomatura: 1 crèdit. Vàlid per 10 anys   
Informe qualitatiu del/de la cap d'estudis Informe positiu: 1 crèdit. 

    1 

Activitats com a docent Professor/a en cursos, seminaris, tallers, amb el suport d’institucions de reconegut prestigi 
sanitari, societats científiques o de l’entorn acadèmic:  0,1 crèdits per hora      

Si els cursos són específics per a residents: 0,2 crèdits per hora. Exclou la docència pròpia de  
la formació de grau en el contracte com a titular/associat. 

  

Activitats com a docent en clínica 
Supervisió d'estudiants de grau, postgrau o estades formatives: 0,2 crèdits/mes 
Supervisió de residents interns o externs: 0,3 o 0,4 crèdits /mes. 
 

  

  

Supervisió d'estades formatives: 0,3-0,4 /mes.                                            
  

Altres mèrits Membre de comitè docent de l’empresa o societat científica, membre CNE: 1 crèdit per any; 
Substitució temporal de tutor/a: 0,5  crèdits/6 mesos. Moderador/a de taula amb contingut de 
docència: 0,10 crèdits per taula. 

  

 Crèdits necessaris perfil docent   3 
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Criteris per avaluar l’acreditació dels tutors de formació sanitària especialitzada 

 
PERFIL DE RECERCA   Explicació CRÈDITS 
    Mínim 

Formació continuada en l'àrea de 
recerca 

Cursos, tallers, seminaris: a) Si estan acreditats per un organisme oficial, s'han de computar els 
crèdits reconeguts en l’acreditació. b) Si no estan acreditats oficialment, s'ha de computar 
1 crèdit per cada 10 hores de formació. 

  

  Màster: 2 crèdits. Diplomatura: 1 crèdit. Vàlid per 10 anys   
Col·laborador/a o membre d'un grup de 
recerca 

1. Membre d'un grup de recerca (unitats de recerca, fundacions i societats científiques): 1 crèdit.  
(Si és director/a del grup s'hi han d'afegir 0,5 crèdits).   

  2. Col·laborador/a: 0,5crèdits.   
Activitat científica   

 
Article original 1r i 2n signant: 2 crèdits. 3r  i més signants: 1crèdt. Si la revista no està indexada, el valor 

ha de ser la meitat.   

Capítol de llibre, revisió o editorial 1r signant: 1 crèdit. 2n o més: 0,5 crèdits. Si la revista està indexada, el valor ha de ser el doble.   
Ponències en congressos 1 crèdit per ponència.   
Comunicacions i pòsters en congressos Àmbit local: 0,10 crèdits. Congrés nacional:  0,25 crèdits. Congrés internacional: 0,5 crèdits.                                                                                                                                   
Beques o premis Organisme públic: 1 crèdit.   
  Fundacions o societats científiques: 0,5 crèdits. 0.5  
Títol de doctor/a Sense termini: 1 crèdit.   
Altres mèrits Patent, membre consultor/referent de revistes científiques: 1 crèdit.   
  Director/a o membre de comitès científics de cursos o congressos d`àmbit autonòmic: 

0,5 crèdits; estatal o internacional: 1crèdit. Moderador/a de taula amb contingut 
de recerca: 0,10 crèdits per taula. Supervisió de tesis doctorals: 0,1 crèdits per cadascuna. 

  

 Crèdits necessaris perfil de recerca   2 
      
Total de crèdits mínims necessaris   10 
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