
Reunió de Tutors de MI – 19 de gener de 2016 

 Grup de treball sobre avaluació de residents  

A la reunió anterior vàrem reflexionar sobre el sistema d’avaluació de residents posant de 

manifest el caràcter merament formal de l’avaluació oficial que enviem al Ministeri. En 

contrast, es va posar de relleu que la qualitat de l’avaluació va paral·lela a la de 

l’aprenentatge i la gran varietat de formes d’avaluació possibles.  

En aquesta reunió l’objectiu va ser  començar a  treballar en propostes concretes de millora 

de l’actual sistema d’avaluació dels nostres residents. 

Punts d’acord: 

-L’actual sistema d’avaluació oficial que s’ha d’enviar al Ministerio  no el podem obviar. 

-Podem definir una ‘Avaluació  Complementària’ a la ‘oficial’ (=fulls del Ministerio) precisant 

per cada any de residència un objectius concrets i indicant el mínim i l’excel·lència per cada 

una d’elles. 

-Donar un pes concret (% sobre la nota total anual) a aquesta ‘avaluació complementària’  

-Definir un ó dos exercicis competencials al llarg de la residència: el primer al finalitzar R1 ó 

R2 i el segon a final de  R3, a fi de tenir marge de millora. Cal que siguin proves, homogènies i 

simultànies a tots els centres, amb l’objectiu de: 

  - estimular i motivar als  residents en el procés d’aprenentatge   

- generar la possibilitat de discriminar establint un reconeixement curricular 

pels millors resultats (diploma, publicació a la web de la societat ...)  

  - donar retroalimentació als formadors sobre el nivell del seus R 

- homogeneïtzar nivell competencial entre els centres 

- tenir instruments valoratius objectius i classificatoris sobre la capacitat 

competencial del R que pugui ser considerats en un procés de selecció de 

personal. 

Es comença a treballar en l’Avaluació completaria’ definint una proposta d’objectius pels R1. 

Es decideix continuar treballant per grups, generant propostes tant sobre l’Avaluació 

complementària pels següents anys de residència com sobre el contingut i la forma de les 

proves competencials. 

Es proposa el següent calendari: 

- Reunió 15/2/2016: posada en comú de les propostes fetes en les dues línies de 

treball 

- Reunió 7/3/2016:  intentar pre-definir una  proposta global a fi de presentar-la a la 

reunió de caps de servei del dia 11/3/2016 

- Abril: presentar-ho en una reunió de tots els tutors de la SCMI per recollir 

aportacions i treballar en el format definitiu 

- Congrés: presentar la proposta definitiva. 


