
Nom de l’alumne: ________________________________________________________
DNI de l’alumne: _________________________________________________________
e mail: _________________________________________________________________

MODALITAT A: L’alumne sol licita àrea de coneixement

Àrea temàtica d’interès i justificació de la proposta:

OPCIÓ 1:

OPCIÓ 2:

OPCIÓ 3:

OPCIÓ 4:

OPCIÓ 5:



ANNEX: Àrees temàtiques.

Anestesiologia i Reanimació
Aparell Digestiu o gastroenterologia
Cardiologia
Endocrinologia i Nutrició
Geriatria
Hematologia i Hemoteràpia

Medicina del treball
Medicina familiar i comunitària
Medicina intensiva
Medicina interna
Medicina legal i forense
Medicina preventiva i salut pública
Nefrologia
Pneumologia
Neurologia
Oncologia mèdica
Oncologia radioteràpica
Pediatria
Psiquiatria
Rehabilitació
Reumatologia
Bioètica
Farmacologia

Fisiologia
Histologia
Anatomia patològica
Neuropsicologia
Cirurgia cardiovascular
Cirurgia general i de l'aparell digestiu
Cirurgia oral i maxil lofacial
Cirurgia ortopèdica i traumatologia
Cirurgia plàstica, estètica i reparadora
Cirurgia toràcica
Angiologia i Cirurgia vascular
Ginecologia i Obstetrícia o Tocologia
Oftalmologia
Otorinolaringologia
Urologia
Anàlisis clíniques
Bioquímica clínica
Farmacologia clínica
Medicina nuclear
Microbiologia i Parasitologia
Neurofisiologia clínica
Radiodiagnòstic o Radiologia



MODALITAT B: L’alumne sol licita una estada concreta

En relació al compromís de la institució i els responsables de l’estada:

1. Compromís de tutorització:
Jo, ________________________________________ em comprometo a tutoritzar i avaluar a
_____________________________________ en l’assoliment dels objectius marcats de la seva estada i
treball de final de grau de medicina en els termes que marca el pla de treball següent.
Signatura (o mail d’aprovació)

2. Compromís d’acolliment signat per un responsable del servei o centre:

Jo, _____________________________________ com a responsable del centre
______________________________ em comprometo a acollir a ______________________________
en aquest centre durant el període _________________________ per a la realització dels objectius
marcats de la seva estada i treball de final de grau de medicina en els termes que marca el pla de treball
següent.
Signatura (o mail d’aprovació)

En relació a l’estada en el centre:

Centre on es realitzarà l’activitat: ______________________________________________________
Període en el qual es realitzarà l’activitat : _______________________________________________
Nombre total d’hores dins d’aquest període : ____________________________________________
Horari previst: _____________________________________________________________________

Descripció de les competències específiques que es plantegen assolir per part de l’estudiant/a:

Descripció de les activitats que ha de fer l’estudiant/a (i.e. participació en sessions de l’equip, realització de
sessions clíniques o científiques, presentació de casos, passi de visita a planta, visites a consultes externes, realització
d’anamnesi, exploració i interpretació de proves diagnòstiques, realització de treball de laboratori, realització de
disseccions o preparació de mostres, redacció d’informes, etc...):

Forma prevista de seguiment i d’orientació a l’estudiant/a en la realització de l’activitat:



En relació al treball de recerca [IMPORTANT: Cal adjuntar protocol del
treball de recerca]:

NOTA: En relació al treball de recerca les competències requerides pel TFG són:
1. Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar

la informació científica i sanitària.
2. Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme constructiu i orientat a la investigació.
3. Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i el maneig de les malalties.
4. Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode

científic.
5. Tenir la formació bàsica per a l'activitat investigadora.
6. Garantir el coneixement adequat de la llengua anglesa tant oral com escrita tenint en compte les especificitats del registre mèdic per

poder comunicar se eficaçment en la comunitat internacional científica i professional.

2. Descripció de la fase de desenvolupament actual del projecte i paper de l’alumne en el projecte. [S’ha de
descriure en quines de les següents fases participarà l’alumne: 1) la concepció i justificació dels objectius; 2) el disseny de l’estudi; 3) la
recollida d’informació; 4) la realització de les anàlisis i la interpretació dels resultats; 5) la redacció del projecte/informe i la seva
aprovació final.]

1. Descripció breu del treball de recerca proposat: [Justificació (150 200 paraules); Bibliografia (5 10 cites);
Objectiu/s; Mètode (Població d’estudi, disseny de l’estudi i variables a recollir. 100 paraules)]
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