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Lloc
Paranimf de la Facultat de 
Medicina i Ciències de la 
Salut
c/ Casanova, 143
08036 Barcelona

Organització
Comitè Tècnic de la 
Direcció de Docència

Informació
D. Pasín – R. Beltran
Direcció de Docència 
docencia@clinic.cat

Presentació
La Jornada de portes obertes s’ha dissenyat per oferir informació als 
futurs Residents sobre les característiques de l’Hospital Clínic orientades 
a la seva formació docent.

L’objectiu principal és rebre informació directa dels professionals amb 
els que mantindran un contacte més estret durant el seu període de 
residència, és a dir, els tutors i altres companys residents.

Per aquest motiu, els eixos bàsics de la Jornada seran una reunió amb 
representants dels residents i visites als diferents serveis acompanyats 
de tutors i residents.

Programa

9.30-9.45 h    Què és l’Hospital Clínic?
JM. Campistol, Director General
A. Castells, Director Mèdic
G. Martínez, Directora Infermera

9.45-10.00 h   La formació del resident a l’Hospital Clínic
F. Pons, Directora de Docència

10.00-10.10 h  L’experiència actual d’un resident de l’Hospital Clínic
        J. Marco, R4 de Medicina Interna

10.10-10.45 h  Reunió amb els representants de residents
L. Benítez, M. Costa, L. Fortuny, O. Mas, M. Pellicé,
C. Pérez

11.00-14.00 h  Visita als diferents serveis
(3 torns de 45 minuts)

  Instal·leu l’aplicació “CLÍNIC MAPS” per a IOS o ANDROID

Presentació
La Jornada de portes obertes s’ha
dissenyat per oferir informació als futurs
Residents sobre les característiques de
l’Hospital Clínic orientades a la seva
formació docent.

L’objectiu principal és rebre informació
directa dels professionals amb els que
mantindran un contacte més estret durant
el seu període de residència, és a dir, els
tutors i altres companys residents.

Per aquest motiu, els eixos bàsics de la
Jornada seran una reunió amb repre-
sentants dels residents i visites als
diferents serveis acompanyats de tutors i
residents.

Dr. A. Castells Dra. F. Pons
Director Mèdic Directora de Docència

Programa
9.00-9.15 h Què és l’Hospital Clínic?

JM. Campistol, Director General
A. Castells, Director Mèdic

9.15-9.25 h La formació del resident
a l’Hospital Clínic
F. Pons, Directora de Docència 

9.25-9.35 h L’experiència actual d’un
resident de l’Hospital Clínic
S. Borrego, R3 de Neurologia

9.35-9.45 h La visió d’un Tutor de
Residents
A. Franco, Tutor de Residents 
d’Urologia

9.45-10.45 h Reunió amb els representants
de residents
I. Aldecoa,  A. Capdevila,
A. Ferré, L. Gene, L. Mateu , 
I. Vives

11.00-14.00 h Visita als diferents serveis
(3 torns de 45 minuts)
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