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Toca sessió. I si fem una Scape Room?
Autores: Àngels Ballarín, MFiC EAP Vic
(CAP El Remei) i tutora UDACEBA i
Anna Franquesa, MFiC EAP Vic (CAP El
Remei). Cada vegada es parla més de la
gamificació en l’aprenentatge d’adults.
Això és l’ús de dinàmiques, mecàniques i
estètiques pròpies del joc en entorns no
lúdics per adquirir, desenvolupar o
millorar una àrea determinada. Amb el joc
aconseguim estímul, …
segueix

Només he vingut per cefalea
Autors: Nariman Chahboun, Violeta
Uriach, Lluís Cuixart. EAP Dreta de
l'Eixmple (CAP Roger de Flor). Cas clínic
presentat a la Semfyc 2019 (Pòster amb
defensa) HISTÒRIA CLÍNICA Home de 44
anys sense antecedents patològics ni
personals d'interès. No hàbits tòxics. No
presa de medicació habitual. El pacient
acudeix al nostre centre per cefalea i
astènia de quatre setmanes d'evolució.
Explica …
segueix

Intoxicació aguda per drogues d'abús. Guia pràctica arran de
carrer
Autores: Àngels Ballarín, MFiC EAP Vic
(CAP El Remei) i tutora UDACEBA i
Anna Franquesa, MFiC EAP Vic (CAP El
Remei). Haver de fer front a una
intoxicació aguda per drogues d’abús no
és una situació infreqüent a les urgències
d’Atenció Primària i quan es presenta s’hi
ha de donar resposta d’una manera
immediata. Pretenem aquí fer un repàs
simplificat …
segueix

Centre Municipal de Salut Comunitària de Villaverde (CMSC
Villaverde). En busca i captura del segon cognom de la nostra
especialitat
Autora: Anna Fuentes Lloveras. EAP
Dreta de l'Eixample (CAP Roger de Flor).
Villaverde és l’últim dels districtes que es
va annexionar a la ciutat de Madrid, i
segons m’explica la Carmen Ramos
(treballadora social de CMSC Villaverde i
la que serà la meva tutora durant tot
aquest mes de rotació externa) formar
part d’aquesta ciutat els hi ha fet molt …
segueix

LA desCOBERTA. Entrevista a Míriam Zambrana
Laura Aranalde. Comunicació en Salut.
“Córrer curses d’obstacles és com pujar
una muntanya. Comences a poc a poc,
vas fent, et vas formant, vas entrenant... i
te’n surts, fins que arribes al cim. I un cop
ets a dalt no és que ho hagis guanyat tot,
et toca baixar, seguir formant-te, seguir
entrenant i fer-ho cada vegada millor. Això
també …
segueix

Donar-se de baixa

