
 

Área Sanitaria de Ferrol Páxina 1 de 4 

Dirección de Procesos de Soporte 
Anexo II 

PR-XIF-ADM-ADM-06/06 
Unidade de Docencia e Investigación 

OBXECTIVOS E INDICADORES FSE – Plan Xestión de Calidade Docente de Formación 

  

Área Sanitaria de Ferrol 

ANEXO II -  OBXECTIVOS E INDICADORES FSE 

A continuación pasamos a desagregar os obxectivos FSE marcados así como os indicadores, 

estándares, accións a desenvolver, responsables do control das mesmas e base documental 

para a súa avaliación e seguimento. 

OBXECTIVO Nº 1 ELABORAR GUÍAS/ITINERARIOS FORMATIVOS PARA CADA ESPECIALIDADE 

ACREDITADA QUE GARANTAN O CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS DO PROGRAMA OFICIAL 

DA ESPECIALIDADE  

 ACCIÓNS PARA CONSEGUIR O OBXECTIVO: A Comisión de Docencia define un deseño estandarizado para 

a elaboración das guías, incluíndo os contidos mínimos que debe conter cada itinerario. 

 RESPONSABLES DO SEU DESENVOLVEMENTO: os titores, sendo recomendable a participación na 

elaboración das mesmas do xefe e outros membros da Unidade Docente. 

INDICADOR 

1.1. Todas as especialidades con guía formativa actualizada segundo o deseño estandarizado 

definido pola Comisión de Docencia.  

 Cúmprese/ non se cumpre. 

Documentos: As guías elaboradas 

Responsable de Avaliación: Comisión de Docencia  

OBXECTIVO Nº 2 ELABORAR PLANS PERSONALIZADOS DE FORMACIÓN PARA CADA 

RESIDENTE ADECUADOS Á GUÍA/ITINERARIO FORMATIVO DA SÚA ESPECIALIDADE E ÁS 

SÚAS CARACTERÍSTICAS PERSOAIS. 

ACCIÓNS E RESPONSABLES: Os titores redactarán e entregarán os plans personalizados aos residentes, 

sendo recomendable a participación na elaboración das mesmas do xefe e outros membros da Unidade 

Docente.  

INDICADOR 

2.1. Nº de residentes con plan personalizado de formación (referido ao total de residentes de área e 

non por especialidade. 

 Cúmprese/non se cumpre. 

Documentos: Plans personalizados elaborados polos titores. 

Responsable: Titores 
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OBXECTIVO Nº 3  ASEGURAR A FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TRANSVERSAIS 

ACCIÓNS E RESPONSABLES PARA CONSEGUIR O OBXECTIVO 

 Os residentes participarán nas sesións xerais e no programa común complementario (PCC). 

 A CD supervisará o cumprimento do PCC polos residentes,  

 A comisión de docencia procurará que o programa de sesións xerais cubra a maior parte de 

competencias transversais. 

 A área sanitaria tratará de incluír aos residentes en actividades formativas propias que faciliten 

o seu acceso a competencias transversais. 

 A Dirección fomentará o desenvolvemento de sesións clínicas multidisciplinares e xunto aos 

servizos potenciarán a participación dos residentes nas mesmas e en comités clínicos. 

 A dirección fomentará a participación dos residentes nas Comisións clínicas do centro. 

INDICADORES 

3.1. % residentes que acoden ás sesións xerais. 

Nº de asistentes residentes total sesións / (nº de residentes x nº sesións) – ausencias totais 

 Documentos.- Rexistros de UDI 

 Responsable.- Comisión de Docencia. 

 

3.2. Índice de satisfacción dos residentes que acoden ás sesións xerais 

Na enquisa anual de satisfacción incluirase un ítem que pregunte sobre a satisfacción dos residentes 

coas sesións xerais.  

 Documentos.- Enquisa de satisfacción anual. 

 Responsable.- Comisión de Docencia. 

 

OBXECTIVO Nº 4 FOMENTAR A PARTICIPACIÓN DOS RESIDENTES EN CONGRESOS, 

SEMINARIOS OU REUNIÓNS CIENTÍFICAS, RELACIONADOS COA SÚA ESPECIALIDADE, ASÍ 

COMO FAVORECER AS ROTACIÓN EXTERNAS. 

 

ACCIÓNS E RESPONSABLES PARA CONSEGUIR O OBXECTIVO. 

 Favorecer as rotacións externas como complemento á formación dos residentes 

 A comisión de docencia promoverá a realización por parte dos residentes de cursos, congresos 

ou seminarios relacionados coa súa especialidade. 

 Os titores e docentes estimularán aos residentes para que realicen este tipo de actividades así 

como supervisarán a pertinencia das devanditas actividades. 

 Os responsables dos servizos, en colaboración con docentes e titores facilitarán a asistencia e 

participación dos residentes nestas actividades. 
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 Os residentes participarán activamente en cursos, seminarios e congresos, incrementado a 

presentación de relatorios. 

 A Comisión de Docencia facilitará a participación dos residentes así como estimulará a presenza 

activa dos mesmos mediante estímulos e axudas. 

INDICADORES 

4.1. Participación activa de residentes en congresos/reunións científicas.  

Nº de presentacións/ nº de residentes 

 Documentos. Ficha de Actividades Complementarias 

 Responsable.- Unidade de Calidade /UDI 

 

4.2. Axuda económica aos residentes para asistencia a cursos  

Nº de Axudas concedidas 

 Documentos. Resolución de axudas UDI 

 Responsable. - Unidade de Calidade /UDI 

 

4.3. Rotacións externas totais 

Nº de Rotacións Externas 

 Documentos. Fichas de avaliación 

 Responsable. - Unidade de Calidade /UDI 

 

4.4. Rotacións externas no  estranxeiro  

Nº de Rotacións Externas no Estranxeiro 

 Documentos. Fichas de avaliación 

 Responsable. - Unidade de Calidade /UDI 

 

4.5. Axuda económica aos residentes para rotacións externas  

Nº de Axudas concedidas 

 Documentos. Resolución de axudas UDI 

 Responsable. - Unidade de Calidade /UDI 
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OBXECTIVO Nº 5 PROMOVER A PARTICIPACIÓN DOS RESIDENTES EN PROXECTOS DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

Accións e responsables para conseguir o obxectivo 

 A comisión de docencia promoverá a participación por parte dos residentes en proxectos de 

investigación. 

 Os titores e docentes estimularán aos residentes para que realicen este tipo de actividades así 

como supervisarán a pertinencia das mesmas. 

 Os responsables dos servizos, en colaboración con docentes e titores facilitarán a participación 

dos residentes nestas actividades. 

 Os residentes participarán activamente en proxectos de investigación. Comprométense a actuar 

proactivamente e non de forma pasiva 

 A Xerencia da Área Sanitaria asegurará a formación en Metodoloxía da Investigación 

 

INDICADORES 

5.1. Número de proxectos de investigación onde participan residentes / nº de residentes. 

 Nº publicacións/ Nº de residentes  

Documentos. Ficha de actividades complementarias 

Responsable.- UDI 

 

5.2. existencia de apoio metodolóxico  

 Existencia de : CTS Investigación - Procedemento de solicitude de axuda –rexistro  

 Cúmprese / Non se cumpre  

Responsable. - Dirección / UDI 
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