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SCARTD 
La SOCIETAT CATALANA D’ANESTESIOLOGIA, REANIMACIÓ I 
TERAPÈUTICA DEL DOLOR és una branca especialitzada, per raó de la 
disciplina científica en la que desenvolupa la seva activitat, de l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. 



Activitat docent curs 2015-16 
•  Nº Residents: 237 
•  21 Hospitals docents. 59 tutors a tot Catalunya 
•  Activitat acadèmica SCARTD: Organitzada per la junta de la 

SCARTD i la seva comissió de docència formada per 12 
membres de diferents unitats docents: 

•  3 Cursos fonamentals (90 temes: R1-R3) 
•  Cursos monogràfics 
•  Nº Professors: 79 



•  Bases de l’anestesiologia 

•  Anestèsia en especialitats quirúrgiques 

•  Anestèsia en Reanimació i Dolor 

•  Maneig Via Aèria Difícil 
•  Metodologia del procés científic 
•  Habilitats comunicatives 
•  Simulació avançada 
•  Coneixements i habilitats per a la pràctica de l’anestèsia 

locorregional ecoguiada 

Cursos SCARTD 

Gratuïts  pels  
socis  de  la  
SCARTD	



Total activitat formativa SCARTD 2014-15 
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3. Realització d’altres cursos patrocinats per la SCARTD 
 
Els resultats en aquest aspecte han estat molt bons, sent la assistència molt 
elevada fins al límit que s’ha superat el límit d’inscripció en molts d’ells. Aquest 
any s’ha passat una enquesta de valoració específica als participants per obtenir 
un feedback sobre el grau de satisfacció de l’alumnat, punts febles i punts a 
millorar . Globalment, les valoracions rebudes i la satisfacció amb els diferents 
cursos per part de l’alumnat han estat molt positives. 
 
En total han assistit amb la següent distribució als diferents cursos: 
 

- Curs sobre Maneig de la Via Aèria Difícil: 64 alumnes  
 

• Primera edició (Febrer 2015): 32 alumnes  
• Segona edició (Març 2015): 32 alumnes  

 
- Curs de Metodologia estadística a Anestesiologia: 30 alumnes 
 
- Curs sobre Habilitats comunicatives en la relació clínico.assistencial: 

12 alumnes 
 

- Curs sobre coneixements i habilitats per a la pràctica de l’anestèsia 
locorregional ecoguiada: 79 alumnes 

 
• 1º edició: 49 alumnes  
• 2º edició: 30 alumnes 

 
- Curs de Simulació avançada (Lleida): 36 alumnes 
 

En total, l’activitat acadèmica duta a terme per la SCARTD durant el curs 
2014-15 ha estat de 8 cursos, amb una assistència de 380 alumnes  
 
 

Bases Anestesiologia 59 

Anestèsia en especialitats quirúrgiques 54 

Reanimació i Dolor 58 

Maneig Via Aèria Difícil 64 

Anestèsia locorregional ecoguiada 79 

Metodologia del procés científic 30 

Habilitats comunicatives 12 

Simulació avançada (Lleida) 36 

Total alumnes 392 

 
Taula 1.- Activitat acadèmica duta a terme per la SCARTD durant el curs 2014-
15. 



Consultable a la web de la 
SCARTD: 
 
www.scartd.org 





Objectius de les classes teòriques de 
Anestèsia 

•  Unificar i actualitzar l’ ensenyament teòric de la 
especialitat,        cohesió formativa i professional dels 
metges Residents d’ Anestesiologia de Catalunya 

 
•  Preparació per a l’ Examen Europeu 
 
•  No substitueix l’ estudi durant cada rotació 



Estructura de les classes 

•  Classe MENSUAL els primers dilluns lectius     
de cada mes (16,30h-19.30h) que coincideix amb la 
Reunió Cientìfica de la Societat 

•  Simultànea per a R1, R2 i R3  

•  Professorat representatiu de tots els hospitals docents 
de Catalunya 



FULL D´AVALUACIÓ DE LA COMISSIÓ DE DOCÈNCIA 2015-16 
Curs sobre les bases de l´Anestesiologia 

Les respostes en els tres primers items te qué ser una entre les següentes possibilitats: 

1= Mínim; 2= Mitjà; 3=Bó; 4= Molt bó. 
En el item ¿Repetiría aquèst tema?: contestar Si o No 

Interés 
tema Qualitat 

exposició Qualitat 
projecció ¿Repetiría  

tema? 
Presentaciò de la SCARTD 
( Dra. Gil de Bernabé) 
Situació actual de la 
Anestesiologia 
(Dr. J. Canet) 
 Normes d’actuació a Anestèsia 
(Dra. C. Gomar) 

*Full modificat de la Fundación Europea de Anestesia de Catalunya.  
El full del darrera es pot utilitzat per opinions i suggeriments 



Valoració classes residents. Curs 2014-15 
0

1
2

3
4

1 2 3

PER ANY DE RESIDENCIA
VALORACIO DE LES CLASSES PER PART DELS ALUMNES

INTERES TEMA QUALITAT EXPOSICIO
QUALITAT PROJECCIO



Examen 
Ø  Similar a l’ examen de la Societat Europea d’ Anestesiologia 
Ø  Es realitza al mes de Juny, a les aules de l’  Acadèmia simultàneament 

per a tots els R1, R2, R3, R4 de Cataluña 

Ø  Estructura: 60 preguntes 
             3 blocs de 20 preguntes 

Ø  Aprovat: >65 %.  
Ø   NO es repetiran preguntes d’anys anteriors!!!! 

1er bloc 
Temari R1 

2º bloc 
Temari R2 

3er bloc 
Temari R3 



Assistència examen 2014 
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La assistència a l’examen del 2014  ha estat: 
 
• Assistència dels R1= 48 / 59 ( 81,4 %) 
• Assistència dels R2= 45 / 54 ( 83,3%) 
• Assistència dels R3= 48/ 58 ( 82,8 %) 
• Total: 141 / 171 ( 82,5 %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.- Percentatge d’assistència a l’examen de Juny de 2015 
 
L’any 2014, la assistència al examen ha estat lleugerament inferior a l’assistència 
en anys previs, però continua sent alta: 
 
• Assistència dels R1= 48 / 54 ( 88,9 %) 
• Assistència dels R2= 52 / 59 ( 88,2%) 
• Assistència dels R3= 60/ 66 ( 90,1 %) 
• Total: 160 / 179 ( 89,4 %) 

 
Els criteris d’avaluació han estat els següents: els punts negatius resten 0.25 
punts, i l’aprovat va quedar establert amb un 60%. Aquest any, la comissió de 
docència en consens, donat els mals resultats a l’exàmen i desprès d’analitzar 
resultats, vam baixar l’aprovat al 60%.  
  
La puntuació mitja de l’examen d’aquest any ha estat:  
 
• Per als R1 promig 68,1 (rang: 46,5-83,5)   
• Per als R2 promig  120,6 (rang: 95,5-146)  
• Per als R3 promig 189,2 (rang: 122,5-232,5) 
 
Com veureu, els resultats son inferiors als anys anteriors excepte en el cas dels 
R1, que es mantenen en la línia respecte a anys previs. 
Els pitjors resultats els obtenen els R2 amb una diferència marcada respecte als 
R1 i als R3, que obtenen globalment puntuacions més baixes tant en la part de 
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Aprovats examen 2014-15 
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l’exàmen destinada a bàsiques com en la part d’anestèsia en especialitats 
quirúrgiques. 
És el segon any que es fa un examen completament nou en el que no hi han 
preguntes repetides d’anys anteriors i en el que més del 90% de les preguntes 
son extretes directament del temari que tenen penjat al web o del contingut 
explicat a les diferents classes i que hem el.laborat entre professors i membres 
de la comissió de docència. No s’han fet servit preguntes d’anys previs a 2013 
donat que els alumnes havien aconseguit totes les preguntes fins aquella data. 
 
Els resultats denoten una manca força marcada d’estudi per part dels alumnes, 
principalment dels R2 i R3 i és un punt clar a millorar i reforçar. De fet, els 
resultats i l’assistència no s’ajusten a les bones valoracions generals de les 
classes que s’han rebut. Únicament s’han rebut alguns comentaris referent a 
continguts d’algunes classes no actualitzades o que difereixen en contingut en la 
versió penjada al web i la exposada pel professor en la seva presentació power 
point. Aquest és un problema ja detectat l’any anterior i en el qual, tant comissió 
de docència com professorat, estem fent un esforç en actualitzar el contingut de 
totes les classes que estan penjades al web i que esperem tenir del tot solventat 
en el decurs del curs vinent. 
 
 
Amb aquests resultats el nombre de residents que s’han presentat a 
l’examen i han aprovat ha estat:  
 
• R1: 48 / 54 ( 88,89 %) 
• R2: 24 /  45 ( 53,30 %) 
• R3: 31 / 48 ( 64,58 %) 
• Total: 103 / 147 ( 70,06 %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fig. 3.- Percentatge d’aprovats examen 2015, per any de residència 
 
S’observa un decrement a totes les promocions, tant en el nombre de residents 
que han aprovat com en les notes obtingudes, més destacat en el cas dels R2 i 
R3.  
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Certificats de cada curs 
Certificat d’aprofitament del curs: 
 

 Assistència al 80% de les classes 
+ 

Superar l’exàmen 
  
S’ envia on-line des de l’Acadèmia a traves de l’adreça 
de correu electrònic que facilita l’alumne 
 



Acreditació Assistència curs 2014-2015 



Cursos monogràfics 

•  Maneig Via Aèria Difícil 
•  Metodologia del procés científic 
•  Habilitats comunicatives 
•  Simulació en escenaris crítics en anestesiologia 
•  Coneixements i habilitats per a la pràctica de l’anestèsia 

locorregional ecoguiada 



Inscripcions als cursos monogràfics 

A  través  de  la  web	









-  Cursos amb número d’inscripcions limitat 
 
-  15 dies abans de l’inici del curs es tancaran les 

inscripcions. Es confirmarà assistència. 
 
-  En cas de no assistència injustificada l’alumne serà 

penalitzat al curs següent: no es podrà inscriure a cap 
curs monogràfic. 

 



Congres SCARTD i Jornada de formació 
continuada SCARTD 

1) Bianual. S’alteran amb la Jornada de formació 
continuada SCARTD 
2) Primera ocasió per a: 

 - escriure un “resum” 
 - presentar en pùblic  

www.congresscartd.org 
	



Premis als Residents de Anestesiologia 
-  El millor examen de R4 de la Acadèmia té la inscripció 

gratuïta a un curs de la C.E.E.A (Fundación Europea para la 
Enseñanza de la Anestesia).  

 
-   Premi Miquel, anual, sobre casos clínics 
 
-   Premi Joan Castaño a la millor comunicació oral al Congres de 

la SCARTD 
 
-   Premi a la 1ª i 2ª millor comunicació oral i pòster al Congres 

de la SCARTD 



Examen de la Acadèmia Europea de 
Anestesiologia  

• Part I i II 
• Exàmen “in training” i OLA 

www.euroanesthesia.org 



Assistència Examen Europeu  
1999-2012 
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Benvinguts 


