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

VI Jornades de Formació Crítica

TIPUS

Congrés
649 749 369
670 567 640
645 955 892

TELÈFONS
D’INFO
DATES
D’IMPARTICIÓ

ADREÇAT A

Medicina

PREU

0€

NÚMERO
CRÈDITS
25 hores
1
(12 presencials i 13 autònomes) ECTS
D’HORES
Dret a la salut
Determinants de la salut
Impacte de la pandèmia per covid-19 en l’atenció primària
OBJECTIUS DOCENTS
Mercantilització de la salut i de la formació sanitària
Atenció sanitària a manifestants
Vulneració de drets en persones manifestants i detingudes
Esperit crític
Capacitat d’anàlisi i de síntesi
Compromís ètic
COMPETÈNCIES FORMATIVES
Capacitat comunicativa
Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat
Implicació en la comunitat
PROGRAMA DE L’ACTIVITAT
DIMARTS, 6 D’ABRIL
16:00-17:00 Acte d’obertura
17:00-18:30 Impacte de la pandèmia per covid-19 en l’atenció primària, per La Capçalera
18:30-20:00 El cas del CAP Raval Nord: existim perquè resistim, per Laura Romera i Antonia Raya
20:00-20:30 Precs i preguntes
6–8 d’abril

DIMECRES, 7 D’ABRIL
17:00-18:30 Privatització de la sanitat: el cas de BarnaClínic, per Elva Tenorio
18:30-20:00 Mercantilització de l’educació i del grau en Medicina, per Sara Gil
20:00-20:30 Precs i preguntes
DIJOUS, 8 D’ABRIL
17:00-18:30 Lesions i atenció sanitària a manifestants, per Laura Medina i Màrius Pallarès
18:30-20:00 Drets mèdics en detencions i en empresonaments, per Eduardo Cáliz
20:00-21:00 Acte de cloenda
PROFESSORAT RESPONSABLE
Dr. Miquel Bernardo Arroyo
TIPUS D’AVALUACIÓ
Assistència i aprofitament
Les persones participants a les Jornades que vulguin aconseguir un crèdit ECTS hauran d’haver assistit a
la totalitat de les xerrades i, posteriorment, realitzar un treball d’aprofundiment. En aquest treball, s’haurà
de triar una de les sis xerrades a què s’haurà assistit, resumir-ne les principals idees que s’hi hauran
discutit i fer una reflexió personal sobre el tema, amb una extensió mínima de dues pàgines. Les persones
participants podran ajudar-se del material complementari i de consulta que se’ls facilitarà prèviament a la
realització de les Jornades (mitjançant una carpeta de Google Drive).

