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Us presentem el nou número de l'APSalut, el butlletí científic de la Unitat Docent UDACEBA.

Des d'aquest número i com a novetat us oferim La desCOBERTA, una nova secció amb entrevistes a
residents, tutors i col·laboradors de la nostra Unitat Docent.
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Roger Codinachs. Coordinador docent i tutor MFiC
EAP Vic (CAP El Remei)

04/01/2018

La motivació a la docència
Un docent motivat és generador d'emocions i
dinàmiques positives entre els seus alumnes.
Però què fa que docents i alumnes estiguem
motivats? Suscitar interès, dirigir i mantenir
l'esforç i aconseguir l'objectiu prefixat són
elements essencials en tota acció motivadora.
Existeixen tot un conjunt d’estratègies per tal
d’aconseguir un ensenyament motivador.
Coneixem en primera persona l'experiència i
aprenentatge de'n Roger, un tutor de Medicina
Familiar i Comunitària molt motivat.

Elisabeth Florensa Roquet-Jalmar. Metgessa de
Família i Comunitària EAP Dreta de l'Eixample
(CAP Roger de Flor)

16/01/2018

Atenció sanitària dels
adolescents a l'atenció primària
L’adolescència és el període de transició entre la
vida infantil i l’adulta en el qual es produeixen
canvis biològics-socials-psicològics que cal
detectar. En l’adolescència les principals
patologies es deuen sobretot a comportaments de
risc, per tant cal realitzar activitats preventives per
promoure i prevenir la salut juntament amb
l’examen de salut.

V. Uriach Timoneda, C. Gascón, M. Gonzalez-
Moreno. Metgesses de Família i Comunitària EAP
Dreta de l'Eixample (CAP Roger de Flor)

18/01/2018

Què em passa? Per què no
deixo de menjar gel?
PAGOFÀGIA ve del grec. "Pagos" vol dir gel i
"Fagia" vol dir acte de menjar. Consisteix en un
desig irrefrenable de menjar gel o begudes
gelades. Pot ser degut a diverses causes que cal
estudiar, com per exemple, la manifestació
d’anèmia ferropènica, síndrome de PICA, que és
un trastorn d’ingestió i de la conducta alimentària,
consistent en el desig irresistible de menjar o
llepar substàncies no nutritives i poc usuals com
terra, pintura, grans de cafè, midó, pedretes,…

Comitè Editorial APSalut

01/02/2018

La desCOBERTA. Entrevista a
Encarna Martínez
La Dra. Encarna (coneguda així a Sant Martí de
Centelles i Aiguafreda) és metgessa de família al
CAP de Sant Martí de Centelles. Nascuda a
Barcelona, l’any 1991 va anar a treballar
casualment al poble d’Aiguafreda a fer guàrdies els
caps de setmana. Després de compaginar durant
anys la ciutat i el món rural, va optar per quedar-se
al poble. No porta mai bata, mai n’ha portat.
Relacions públiques i artista en colors. L’omple la
música, el piano, el teatre, cantar, estudiar i
participar en activitats socials. Defensa un món
sense fronteres ni banderes.

 

Una aplicació mòbil per al
diagnòstic de la hipoacúsia
guanya la IVa edició del Premi
Josep Manuel da Pena.
L’estudi AUDAAP “Avaluació d’aplicació mòbil en el
diagnòstic de la hipoacúsia en el pacient ancià a
l’Atenció Primària” elaborat pel Dr. Alex Muñoz un i
equip de professionals de l’EAP Dreta de
l’Eixample (CAP Roger de Flor) ha estat guardonat
amb el Premi Josep Manuel da Pena 2017. En el
proper número de l'APSalut podreu llegir l'article
del treball guanyador.

Més info

UDACEBA posa en marxa el
portal Minerva, una nova
intranet per a tota la comunitat
docent
Estrenem l'any amb un nou aplicatiu de gestió que
desitgem que una eina molt útil per a residents i
tutors. El Minerva és la nova intranet d'accés
restringit a la comunitat UDACEBA, des d'on es
pot fer qualsevol gestió interna laboral, processos
de qualitat, seguiment del resident, extreure
documentació i estar al dia de tot allò que et cal
saber.

Accedir al portal UDACEBA

Jornada de Portes Obertes: 9
d'abril de 2018
Reserva't la data! De 14 a 17 h a l'EAP Sardenya.
UDACEBA organitza una Jornada de Portes
Obertes per tots els futurs residents MIR i IIR que
estiguin interessats a conèixer la Unitat Docent.

Consulta el Programa de la Jornada

Cursos UDACEBA 2018
Ja coneixes l'oferta formativa que et proposem per
aquest any? T'oferim cursos, xerrades i jornades,
entre les quals la segona edició de la Jornada de
Salut Comunitària i la Jornada de Benvinguda i
Comiat de Residents. Consulta el calendari!

Agenda de cursos 2017-2018

 

Us animem a fer-nos arribar els vostres
comentaris i suggeriments sobre l'APSalut a
udaceba@aceba.cat

Si voleu estar estar informats de tota l'actualitat de
la Unitat Docent d'ACEBA, seguiu-nos al Twitter:
@UDACEBA

D'acord amb la LSSICE, si no voleu rebre més notícies de la Unitat Docent de l'Associació Catalana d'Entitats de Base
Associativa podeu donar-vos de baixa enviant un correu electrònic a udaceba@aceba.cat amb l'assumpte BAIXA.

UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@aceba.cat
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