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Que és evident/obvi en la formació dels metges?

1. Que les coses estan canviant a gran velocitat
2. Que els nous metges hauran d’adaptar-se 
3. Que els avenços tecnològics hauran d’ajudar
4. Que hauran d’haver metodologies formatives/avaluatives adequades a la 

nova realitat
5. Que l’educació mèdica no és un hobby
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1. Que les coses estan canviant a gran velocitat



1. Que els canvis en la societat tenen repercussió sobre la salut
Guanyem SI; però atenció als efectes secundaris!

• La Invasió tecnològica.... Canvi climàtic/Immediatesa
• Els canvis sòcio-demogràfics....S’allarga la vida/Més pluripatologia i discapacitat

• La globalització......Més oportunitats/Més conflictes
• El paper de la dona a la societat i a la professió...Més justícia/Conciliació
• El pacient en la presa de decisions de salut...Co-responsabilització

• La desconfiança en els polítics.....Decisions en els sistemes de salut



2. Que els metges intenten adaptar-se..................... 
Innovar-se o morir 
S. XX S. XXI

Pacients predominants Joves i aguts Envellits i crònics

Diagnòstics basats en Destresa clínica Exàmens complementaris

Decisions terapèutiques Variabilitat Guies clíniques/protocols

Coneixement Experiència/llibres Evidència/recursos digitals

Docència Mestres Auto-formació/Peers

Recerca Voluntària Obligada

Organització Discrecional Gestió clínica

Relació amb pacients Paternalista Co-responsabilització



2. El metge que estem formant.
Algunes contradiccions

• Malalties agudes versus cròniques

• Generalisme versus Especialisme

• Treball en equip, realitat o somni?

• Formació en recerca

• Professionalisme i Gestió clínica

• Empoderament dels pacients?

F. Cardellach, M.Vilardell, R.Pujol; Medicina Clinica, 2017; 147:313-



3. Que els avenços tecnològics hauran d’ajudar



4. Estratègies educacionals

Tradicionals Innovadores

Centrada en la malaltia Basada en necessitats de salut

Individual D’equip

Memorització Raonament i resolució de problemes

Programes establerts Auto-aprenentatge, creativitat

Aprenent passiu Aprenent proactiu

Exposicions repetitives Recursos educacionals múltiples

Avaluació sumativa Avaluació plus (formativa)



4. Mètodes innovadors en Medicina
L’objectiu és desenvolupar escenaris que facilitin que els alumnes identifiquin els seus propis objectius 
(Wood et al. British Journal of Hospital Medicine 2017;78:C167)

• Problem-based learning (PBL)
• Encounter-based medicine
• Hybrid currículum
• Outcome-based education
• Experience-based learning
• Practice-based learning
• Competency-based education
• Integrated Medical currículum
• Case-based learning
• .......................



• Estimula aprenentatge centrat en l’estudiant
• Ajuda al ‘life long learning’

• Incrementa l’autoaprenentatge
• Reforça habilitats interpersonals i treball en 

equip
• Bona acceptació dels alumnes

• Requereix temps
• Canvi en la forma d’aprendre l’alumne

• Mentalització i formació del professorat
• Adequació de l’avaluació
• “Sacralització” del mètode

Samy A. Azer

2011;33:808-8134.



Aprenentatge basat en Casos Clínics
(ACC)

Distribució del temps setmanal:
• 23% ACC
• 23% Laboratoris
• 12% Tallers
• 12% Tutories
• 30% Magistrals

+ simulacions en cada assignatura 

4.



4. Estudis comparatius entre mètodes tradicionals i innovadors 

• Retenció de coneixements i resultats a les avaluacions
Zhao et al, 2016. PBL més efectiu

Herzig et al- 2003, Khobragade et al, 2016. No diferències significatives

Feeley et al, 2015. Millors resultats en ensenyament tradicional

• Satisfacció dels estudiants
Kilgour et al, 2016. PBL millor

• Habilitats socials i comunicatives
Miles et al, 2017. PBL millor

• Sensació de millors coneixements
Cohen-Schotanus et al. 2008. No diferències significatives

Malgrat que el PBL s’utilitza ampliament en educació médica, tant en el grau com en el postgrau, la seva 
efectivitat és, encara, motiu de debat. 
Bodagh et al. British Journal of Hospital Medicine 2017;78:C167 



4. La càtedra d’Educació Mèdica, 2018
Neix amb la voluntat d’aportar evidència científica en temes relacionats amb la formació i la pràctica de la Medicina..

a) Ensenyament qualificat
- Continguts 
- Metodologia
- Qualificació del professorat
- Eines d’aprenentatge
b)  Aprenentatge actiu
- Motivació de l’alumnat
- Situació prèvia del col·lectiu i evolució
- Influència familiar
c) Avaluació formativa i sumativa  
- Mètodes vàlids
- Impacte sobre l’aprenentatge
- Anàlisi de la trajectòria professional posterior



Conclusions: Theatrical performance in the classroom seems
to promote better learning than clàssic oral presentation, providing
qualitative value adding creativity and diferent approaches to the
teaching of medicine.



Richard C. Cabot 1868 - 1939



Que és evident/obvi en la formació dels metges?

1. Que les coses estan canviant a gran velocitat
2. Que els nous metges hauran d’adaptar-se 
3. Que els avenços tecnològics hauran d’ajudar
4. Que hauran d’haver metodologies formatives/avaluatives adequades a la 

nova realitat
5. Que l’educació mèdica no és un hobby, és una disciplina que requereix 

evidència científica com qualsevol altra.
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