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ANNEX I: CONDICIONS ESPECIFIQUES 

1. CONDICIONS LABORALS DEL LLOC DE TREBALL  

Lloc de treball: Cap d’estudis 

Grup i categoria professional: Grup 1. AS-Tècnic/a Grau Superior o Grup 2. AS-Tècnic/a Grau 

Mitjà. 

Jornada: A temps complert (dedicació 70%  per al compliment de les funcions inherents al 

càrrec, 30% activitat assistencial)  

Horari: De dilluns a divendres de 7:30 a 15:00 h 

Tipus de contracte: Indefinit 

Salari: Segons conveni SISCAT 

Incorporació laboral: Immediata 

2. DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 

2.1 Missió 

Gestionar, planificar, organitzar i supervisar les activitats docents de la Formació Sanitària 

Especialitzada (en endavant FSE), d’acord amb els criteris i estratègia establers al Consorci 

Sanitari Integral, amb la finalitat de garantir l’acompliment de la normativa docent vigent i 

una docència de qualitat que permeti formar al màxim nivell els futurs professionals de la 

sanitat, assolint el nivell òptim de coneixements, aptituds i actituds professionals. 

2.2 Finalitats  

1 Presidir la Comissió de docència del CSI i representar-la davant la Xarxa de Comissions de 

Docència de Catalunya. 

2 Dirigir i coordinar les activitats docents de la (FSE) i actuar com a interlocutor amb els 

responsables assistencials.  

3 NORMATIVA: Vetllar per la custòdia, supervisió i compliment dels decrets i normativa vigent 

en relació a docència.  

4 Gestionar els recursos personals i materials assignats a la comissió de docència, i elaborar 

el pla anual de necessitats. 

5 Definir i supervisar l’acompliment dels objectius docents aprovats per la direcció del CSI i 

l’elaboració de la memòria anual d’activitats docents.  

6 Fomentar la formació continuada dels tutors i altres docents de la (FSE), i participar en 

l’elaboració del programes formatius ad hoc.  

7 Liderar i coordinar les persones al seu càrrec, assegurant que actuen d’acord amb 

l’estratègia, valors i missió i visó del CSI, vetllant al mateix temps per la seva competència, 

implicació i satisfacció i posant l’èmfasi en la coordinació entre equips, processos i 

projectes i el manteniment del clima laboral apropiat.  

 

3. REQUISITS ESPECÍFICS DEL LLOC DE TREBALL 

a) Acreditar la titulació d’especialista en ciències de la salut.  

b) Acreditar el nivell C de Català. 

c) Acreditar almenys tres anys d’activitat docent (professor associat i/o tutor resident i/o cap 

d’estudis).  
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d) Experiència mínima de 5 anys en el contínuum assistencial i atenció sanitària integral 

segons les indicacions en l’àmbit del sistema sanitari integral d’utilització pública de 

Catalunya (SISCAT). 

e) Elaborar i presentar un projecte de gestió de la formació especialitzada del centre segons 

les següents indicacions: 

ÀMBIT: 

El projecte s’ha de referir a la gestió global de la formació sanitària especialitzada al centre o 

àmbit docent. Pot incloure o no la gestió global de la docència.  

ABAST: 

Ha de contemplar, almenys, les grans àrees de gestió de la FSE:  

 Gestió dels programes i dels itineraris formatius 

 Gestió dels residents 

 Gestió de tutors i docents 

 Gestió de la qualitat docent 

APARTATS: 

1. Anàlisi de la situació actual 

 Ha de considerar almenys: les especialitats i places acreditades, el nombre de 

residents i de tutors, l’estructura docent, la comissió de docència.  

 Preferentment ha de contenir un DAFO, però almenys ha d’identificar les 

fortaleses i debilitats del centre o àmbit docent, com a proveïdor de FSE. 

2. Objectius del projecte 

 Quins objectius estableix pels propers 3-4 anys. 

 Els objectius han de ser clars i viables. 

 Han de ser coherents amb l’anàlisi de fortaleses i debilitats.  

3. Pla d’actuació 

 Rol i disponibilitat necessària del cap d’estudis per porta a terme el projecte.  

 Estratègies / accions per aconseguir els objectius.  

 Recursos i aliances necessàries , dintre i fora del centre o àmbit docent.  

4. Avaluació de resultats 

 Com avaluarà els resultats i amb quina periodicitat. 

EXTENSIÓ: 

 Es recomana brevetat, claredat i concreció.  

 El projecte no hauria de superar els 20 folis.  
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