
La Comissió de Formació i Docència, juntament amb la Subcomissió de 
Formació Postgraduada, es reuneix de forma ordinària cada mes, encara 
que són possibles reunions extraordinàries quan existeixen temes a tractar i 
si així ho acorda el President. 
 
Les competències de la Comissió de Formació i Docència són: 

 
• Proposar l'organització i programació de totes les activitats docents 

de l’Hospital Sagrat Cor, impulsant i estimulant la formació 
continuada de tot el personal. 

• Avaluar la docència impartida, l'aprofitament i el grau de satisfacció 
dels participants. 

• Estimular l'aplicació pràctica de la formació i docència, integrant-la 
en l'activitat diària. 

• Difusió dels programes i materials editats relacionats amb les 
activitats docents a tot el personal 

• Coneixement, planificació i supervisió dels programes formatius de 
les especialitats acreditades (MIR, PIR i EIR) i garantir el 
compliment de la normativa sobre aquest tema. 

• Coneixement, planificació i supervisió dels programes formatius dels 
alumnes en formació pregraduada o postgraduada que el centre 
tingui concertats amb Escoles professionals i Universitats. 

• Avaluar la concessió d'ajudes i permisos per a assistència a activitats 
formatives externes i, sobre la base dels criteris establerts en la 
normativa interna, elevar-los a gerència perquè en prengui 
coneixement i faci una resolució final. 

• Elaborar la memòria anual d'activitats de formació desenvolupada al 
Centre, incloent la planificació anual d'objectius i l’avaluació de la 
seva qualitat sobre la base dels indicadors establerts per a les 
oportunes accions de millora. 
 

 
Les competències de la Subcomissió de Formació 
Postgraduada són: 
 

• Elaboració del calendari de rotacions dels residents pels diferents 
serveis. 

• Elaboració i supervisió dels Programes de Formació MIR, PIR i EIR 
i vetllar per compliment de normatives vigents. 

• Seguiment i avaluació de les diferents rotacions, tant pel que fa al 
resident com al propi servei 

• Coordinar l'acció tutorial i supervisar el seu correcte funcionament. 


