FACULTAT DE MEDICINA

FITXA D’ACTIVITAT
(no emplenar els espais ombrejats)
NOM

TIPUS 3

ENTITAT AMB
LA QUE S’HA
FET EL
CONVENI
Telèfon
d’informació
DATES
IMPARTICIÓ
ACTIVITAT

ATENCIÓ SANITÀRIA EN ZONES URBANES SOCIALMENT DEPRIMIDES
ApS
L’aprenentatge servei és una
proposta educativa que
integra el servei a la
comunitat i l’aprenentatge
acadèmic útil en un sol
projecte.

Adreçat
al
grau
de:

Medicina

Servei d' Atenció i Promoció Social (SAPS) Creu Roja, Barcelona

PREU

639260844

Durant tot el curs

Nº HORES
ACTIVITAT

-50

CRÈDITS
ECTS

2

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT

NECESSITAT QUE ES VOL
COBRIR

APRENENTATGES QUE FA
L’ESTUDIANTAT

TASQUES DE SERVEI QUE
HA DE DESENVOLUPAR
L’ESTUDIANTAT

ACTIVITATS
D’APRENENTATGE I
REFLEXIÓ PREVISTES

a) familiaritzar l'estudiant en un tipus d'assistència
extrahospitalària diferent de la dels centres d'atenció primària
b) atenció a persones que habitualment no contacten amb els
recursos socials i sanitaris que habitualment fa servir la resta de
la població
c) familitaritzar l'estudiant en programes de disminució de riscos
(harm reduction)
d) desenvolupar habilitats per contactar amb persones en risc
d'exclusió social, majoritàriament consumidors de drogues no
legals, heroïna i cocaina.
e) integrar-se en un equip multidisciplinari
f) desenvolupar un projecte de recerca d'acord a les línies de
recerca de l'equip
Semiologia, malalties infeccioses de transmissió parenteral,
malalties infeccioses de transmissió per via sexual, habilitats de
comunicació,
farmacologia clínica i atenció a dependències

a) freqüentar in situ el centre
b) triar una línia de recerca d'acord als projectes de l'equip
c) desenvolupar un treball original presentat 1) en format oral en
el curs d'una sessió clínica, 2) en el format habitual de les
publicacions biomèdiques i que serà publicat a la revista
Lowthreshold Journal

a) Atenció sanitarìa conjuntament amb un tutor mèdic
b) Rotació pels diversos departaments del servei (sala de
venopunció, àrea de lliurament de material higiènic de punció,
areal social)
c) realització de publicació biomèdica supervisada per un tutor
d) participació en tallers de reanimació i prevenció de sobredosis
e) participació en sessions de supervisió externa

PROFESSORAT
JORDI DELÀS AMAT

Responsable:
JORDI DELÀS AMAT
AVALUACIÓ DE Avaluació de la comunicació oral i de l’article original
L’ESTUDIANT (d'acord als estàndars habituals de les publicacions biomèdiques)
AVALUACIÓ
Comissió mixta d'avaluació responsables APS i responsables de l'activitat.
DEL PROJECTE

