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Comissió de Docència 

 
 
Per tal d’assolir una millor eficàcia en les funcions de promoció, suport, 
seguiment i avaluació de la docència dels residents, es van crear per llei les 
Comissions de Docència a tots els centres acreditats per formar especialistes. Al 
Parc de Salut Mar, aquesta Comissió té una organització característica que 
pretén donar resposta d’una forma efectiva alhora que descentralitzada a 
aquestes funcions. 
 
La Comissió de Docència té com a objectius fonamentals: 
 
1. L’organització i gestió de les activitats corresponents a la formació per a 
especialistes que es porten a terme a la institució, i el control de l’acompliment 
dels objectius que conformen els seus programes de formació. 
 
2. La supervisió de l’aplicació pràctica de la formació i de la seva integració amb 
l’activitat assistencial ordinària i d’urgències del centre. 
 
3. La programació anual de les activitats de formació especialitzada als centres i 
establiments dels plans individuals per a cada especialista en formació, d’acord 
amb els programes aprovats pel Ministerio de Sanidad y Política Social per a 
cada Especialitat. 
 
4. Informe a la Direcció del Parc de Salut Mar sobre la proposta de l’oferta 
anual de places en formació, d’acord amb els programes aprovats pel Ministerio 
de Sanidad y Política Social per a cada Especialitat. 
 
5. L’emissió de l’informe a les autoritats administratives, quan s’estimi la 
possible infracció de les disposicions vigents sobre formació especialitzada. 
 
6. La Comissió de Docència estendrà les seves competències a tots els serveis 
assistencials del Parc de Salut Mar que imparteixen formació especialitzada per 
llicenciats, i es relacionarà amb els òrgans de direcció de l’organització a través 
de la Direcció Mèdica. 
 
7. La Gerència/Direcció del Parc de Salut Mar facilitarà els medis materials i 
humans que resultin necessaris per al correcte desenvolupament de les 
funcions que corresponen a la Comissió de Docència. 
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8. Actualització de la informació i potenciació dels canals d’informació i 
comunicació de la Comissió de Docència mitjançant  la Intranet i la pàgina web 
del Parc de Salut Mar. 
 
 
La secretaria de la Comissió de Docència està ubicada en la planta -1 
(Subterrani), al davant del servei d’Oncologia Mèdica (extensió 3714).  
 
La informació relacionada amb la Comissió de Docència la podeu consultar a la 
Intranet del PSMAR. Per veure els seus continguts, cliqueu en l’apartat 
Docència / Comissió de Docència. 
 
La Comissió de Docència disposa d’un tauler informatiu situat a l’entrada de 
l’edifici prefabricat on s’ubica el departament de Recursos Humans del Parc de 
Salut Mar (planta baixa H. Mar). 
 
 


