CONVOCATÒRIA
2021

PROGRAMA D’ACCIONS PER A
L’IMPULS DEL PRESTIGI
ACADÈMIC I SOCIAL DELS
ESTUDIS OFICIALS DE LA UdL

Programa d’Accions per a l’Impuls del Prestigi Acadèmic i Social dels
Estudis Oficials de la UdL

Sol·licitud d’accions per a l’impuls del prestigi
acadèmic i social dels estudis oficials de la UdL
Convocatòria 2021
Centre:
Facultat de Medicina

Degà/na, Director/a de la Facultat o Escola:
Anna Casanovas Llorens

Denominació de la proposta:
a) Ajuts per a la presentació dels Treballs Finals de Grau i de Màster a congressos
nacionals als estudiants amb millor expedient acadèmic dels graus de Ciències
Biomèdiques i Nutrició Humana i Dietètica, i del màster en Investigació
Biomèdica. Ajut per a la preparació de candidats a places de formació sanitària
especialitzada (FSE) a l’estudiant amb millor expedient acadèmic del grau de
Medicina. (Article 3.b)
b) Ajut per l’adquisició de material de simulació pediàtric per la realització de
pràctiques com a mètode interactiu d’ensenyament d’habilitats clíniques a
estudiants del grau de Medicina. (Article 3.a)

Abast de la proposta (és una proposta que abasta tot el centre o una o diverses titulacions
de grau i màster, especificar) (màxim 600 caràcters amb espais):
La proposta incorpora dos accions concretes:
a) Donar a conèixer la nostra Facultat i la Universitat de Lleida a través dels nostres
millors estudiants i presentar els seus treballs de recerca en els àmbits de la
Biomedicina i la Nutrició en congressos nacionals de prestigi.
b) La proposta de l’adquisició de nous simuladors pediàtrics. Aquesta proposta
cobrirà una part important de les necessitats d’aquesta especialitat en l’aula
d’habilitats del grau de Medicina.
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Breu descripció de la proposta d’acció o propostes d’accions a desenvolupar. Recordeu
que les propostes d’accions s’han d’inserir en els objectius detallats en el punt 3 de la
convocatòria (màxim 2000 caràcters amb espais):
Ajuts per a la presentació de treballs de recerca a nivell nacional per a estudiants
amb millor expedient acadèmic dels graus i màster de la Facultat de Medicina.
Projecte basat en la millora de mètodes d’ensenyament i aprenentatge
mitjançant l’ús de nous simuladors en l’àmbit de la clínica pediàtrica com a eina
d’avaluació formativa en salut.

Objectius estratègics de la proposta o propostes d’accions (màxim 2000 caràcters amb
espais):
Els objectius estratègics de la proposta són els següents:
- donar a conèixer la nostra Facultat i la Universitat de Lleida als professionals
dels àmbits de la recerca Biomèdica i de la Nutrició.
- incentivar la permanència en el nostre centre dels alumnes amb millors
expedients acadèmics de les titulacions de grau i màster.
- fer un reconeixement als millors estudiants de cada grau i màster mitjançant
l’acció proposada.
- millorar la docència del grau de Medicina gràcies a la incorporació de noves
iniciatives d’innovació docent que s’hagin obtingut a partir d’aquest
programa.
- augmentar la matrícula del màster en Investigació Biomèdica.
- millorar les avaluacions i els progressos dels estudiants en un entorn de
formació basada en la simulació.
- permetre treballar en un entorn “real” amb una òptima funcionalitat clínica
per tal d’ensenyar habilitats en situacions crítiques.
- millorar la formació continuada i l’avaluació.
- proporcionar noves eines d’aprenentatge.
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Descripció detallada de la proposta d’acció o propostes d’accions (característiques,
temporalitat, recursos, participació de professorat i de personal de PAS, responsables i/o
coordinadors de l’acció o accions, mecanismes de seguiment i definició d’indicadors i
valors a assolir per cadascuna de les accions proposades) (màxim 4 fulls):
1. Característiques:
a) Presentació dels treballs finals de grau dels estudiants amb millor expedient
acadèmic en congressos nacionals de l’àmbit en el qual han desenvolupat
aquests treballs (Ciències Biomèdiques, Nutrició Humana i Dietètica i Màster
en Investigació Biomèdica). La presentació es farà en forma de pòster o oral.
Es subvencionarà la inscripció, viatge i estada durant el període de duració
de l’acció. Pel que fa als estudiants del grau de Medicina, ja que
immediatament després de la defensa del treball de fi de grau, la gran
majoria comencen la preparació a les proves per la FSE, hem considerat
pertinent donar una ajuda per la matricula d’un curs preparatori.
b) L’adquisició de nou material de simulació pediàtric és una necessitat
plantejada des del centre per la realització de pràctiques amb una funcionalitat
clínica per ensenyar habilitats clíniques en pediatria als nostres estudiants del grau
de Medicina.
Aquest nou material consta de:
- Entrenador d’auscultació pediàtric, que permet la pràctica de l’auscultació de
sons cardíacs i respiratoris en un nen de 4 anys.
- Maniquí per entrenament en punció lumbar que representa un nounat de 2
setmanes anatòmicament correcte que es pot posicionar en lateral o en
decúbit.
- Maniquí crisis lactant per realitzar rehabilitació cardiopulmonar (RCP), maneig
de la via aèria, canalització endovenosa en braç i cama i infusió intraòssia.
Aquests simuladors permeten realitzar exercicis de simulació dins de l’entorn de
les pràctiques assistencials a cinquè curs i optimitzar l’avaluació de les
competències clíniques estructurades (ACOE) al finalitzar cada període de
pràctiques. Cal remarcar que ´resulten ser un mètode d’aprenentatge interactiu.
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2. Temporalitat:
Ajuts per assistència a congressos:
- juliol 2021: identificar els estudiants amb millor expedient acadèmic i contactar
per tal de donar l’opció de formar part del programa.
- juliol-desembre 2021: identificar el congrés a on els estudiants participaran i
iniciar tot el procés necessari per la seva inscripció i desplaçament.
- gener-març 2022: presentació per part dels beneficiaris de l’ajut de la memòria
de l’acció. En el cas de l’ajut econòmic al millor estudiant del grau de Medicina,
presentació de la còpia del resguard de la matricula al curs de FSE.
Ajut per l’adquisició de nous simuladors pediàtrics:
- Donat que tenim el pressupost de l’empresa subministradora, es realitzarà la
compra d’aquest material tant bon punt es resolgui la convocatòria d’aquest
programa. Aquests nous simuladors s’incorporaran a la docència del proper curs
2021-2022.
3-Recursos:
La Facultat de Medicina i la Universitat de Lleida disposen dels recursos necessaris
per al desenvolupament de les accions, pel que fa al desenvolupament dels
treballs de recerca (laboratoris de recerca i professors tutors ubicats als edificis
Biomedicina I / II), com per la ubicació dels simuladors a l’aula d’habilitats en
l’Edifici de la Unitat Docent.
4-Participació del Professorat i del PAS:
Els professors que formen part de l’equip de direcció estan organitzant i dirigint
les accions. Professors dels departaments de la Facultat de Medicina estan
implicats dirigint i tutoritzant els treballs final de grau que s’exposaran en les
diferents accions.
Els coordinadors de les competències clíniques estructurades (ACOE) de cinquè
curs del grau de Medicina s’implicaran en el projecte.
El personal d’administració donarà suport tècnic necessari per a desenvolupar les
accions descrites. La gestió econòmica dels mateixos corre a càrrec del negociat
econòmic de la facultat.
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5-Responsables i/o coordinadors de l’acció:
Anna Casanovas, Degana; Jordi Tarragona, Cap d’Estudis; Rosa María Pérez,
Judit Herreros, Núria Eritja, Coordinadores dels Graus Medicina, Ciències
Biomèdiques i Nutrició Humana i Dietètica, respectivament; Marta Llovera,
Coordinadora del Màster en Investigació Biomèdica.
El professor Jordi Bosch, la Dra. Maria Alba Gairí i els seus col·laboradors pel
projecte dels simuladors pediàtrics.
6-Mecanismes de seguiment:
Presentació per part dels estudiants d’una memòria de l’acció realitzada amb
documents justificatius tant en la part econòmica com en la part acadèmica de
les activitats. La memòria es presenta un cop finalitzada l’acció.
Avaluació de la memòria o justificants aportats pels beneficiaris de l’acció per
part dels coordinadors basant-se en els objectius de l’acció.
7-Definició d’indicadors de consecució dels objectius:
a. grau de satisfacció dels estudiants
b. interès mostrat pels alumnes a formar part del programa
c. utilització per part dels alumnes de les noves eines d’aprenentatge
d. grau de satisfacció dels responsables/tutors/coordinadors de l’acció
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Pressupost detallat i justificat del cost de l’acció o accions proposades. Cal incorporar el
compromís explícit i quantificat del centre en el cofinançament de la proposta o
propostes(màxim 1 full):
Pressupost total: 14.666
Pressupost detallat i justificació:
1-Ajuts per als alumnes: 1000 € per alumne
Els ajuts aniran destinats a :
2 alumnes de Medicina
2 alumnes de Ciències Biomèdiques
2 alumnes de Nutrició Humana i Dietètica
1 alumne del Màster en Investigació Biomèdica
Pressupost parcial d’aquest apartat: 7000 €
Justificació: Ajuts destinats a la inscripció al congrés, despeses de viatge i
despeses de manutenció durant el període de l’estància.
2- Ajuts per l’adquisició dels simuladors pediàtrics:
Pressupost parcial d’aquest apartat: 7912,31 € (IVA inclòs)
Justificació: aquesta part de l’ajut està destinada a la compra d’aquest material
inventariable. Podeu veure detall d’aquest pressupost a l’annex I
Compromís de co-finançament:
La Facultat de Medicina es compromet a cofinançar el 25% del cost final de
l’acció que correspon a la quantitat de 3.666 €, tenint en compte que la quantitat
total sol·licitada és de 14.666 €.
De igual manera, la Facultat de Medicina es compromet a aportar la quantitat
de 246,31€ addicionals al programa. Aquesta quantitat bé determinada per la
diferència entre el cost total de la proposta (14.912,31€) i la quantitat màxima que
el centre pot sol·licitar (14.666€)
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DESCRIPCIÓN

B350
IE590
B310
TRANS

Entrenador de Auscultacion Pediatrico
Simulador de punción lumbar pediátrica (2 semanas)
Maniqui Lactante Crisis Intermedio
Portes y embalajes
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