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Des de la idea al projecte: curs teòric-pràctic de recerca bàsica sobre
envelliment 2019-2020
Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia (SCGIG)

Presentació del curs
L’envelliment de la població, l’increment de patologies cròniques i multi-mobilitat, i la complexitat dels múltiples factors
que intervenen en la vida de les persones grans estan posant a prova la seva qualitat de vida, la dels cuidadors i tot el
sistema de benestar.
Des de la nova junta de la SCGiG, proposem un curs bàsic d’investigació sobre envelliment. Creiem que aquest curs serà
una iniciativa que ràpidament es posicionarà com a referent per a molts joves professionals que aspirin a orientar-se en
el sector i a transformar en projectes les seves idees i intuïcions.
Presentem un curs àgil i pràctic, amb un espai limitat per docència frontal, però sobretot orientat a desenvolupar,
conjuntament amb els alumnes, les idees que ells mateixos aportin. L’estructura tindrà una dinàmica de taller o
workshop, amb una important part pràctica de discussió entre experts i la classe, per fomentar l’aprenentatge mutu.
El curs, organitzat per la SCGiG i la F. InterAc Salut, ha rebut el reconeixement de la Universitat de Girona, la Universitat
de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Vic-UCC i la Universitat
Internacional de Catalunya amb 4 ECTS.
Curs d’especialització adreçat a:
Llicenciats o Graduats en Medicina i Cirurgia, Psicologia, Farmàcia.
Diplomats o Graduats en Infermeria, Treball Social, Teràpia Ocupacional, Dietètica i Nutrició.
En tots els casos han de ser socis de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
Requeriment d’accés: 1 idea o pregunta de recerca, descrita de manera sistemàtica (justificació, objectius i hipòtesis,
mètodes, resultats esperats) en 1 pàgina dinA4; una carta de motivació; un CV abreujat.
Criteris de selecció: en cas de superar el número màxim establert, es consideraran, com a criteris de priorització: carta
de motivació i CV; edat igual o inferior a 45 anys. L'acceptació i priorització de les inscripcions és a judici insindicable de
la Direcció del curs, juntament amb altres 2 docents i un membre de la junta.
Nombre màxim d’alumnes: 20
Dates: 11, 24 i 25 d’octubre de 2019
Dates d’inscripció: del 15 de juny al 15 de juliol
Acreditació: 4 ECTS
Idioma: Català, Castellà i Anglès. És important tenir un nivell de comunicació oral, a nivell de comprensió i expressió
fluida en anglès.
Preu: gratuït
Lloc: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Carrer Major de Can Caralleu 1-7 CP 08017 Barcelona
Més informació i inscripcions a:
Secretaría Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia
93 203 07 31
sandraruano@academia.cat
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PROGRAMA DEL CURS
DIA 1- Divendres 11/10/19

Docents

Horari

Presentació del curs

M Inzitari

10.00-11.00

Presentació d’idees/projectes, bloc 1
(2`per projecte).

Discussants (M Inzitari, LM Pérez,
FJ Tarazona)

11.00-11.30

Des de la pregunta al disseny

FJ Tarazona

11.30-12.00

Bases de la evidència: les revisions

M Roqué

12.00-12.45

Presentació d’idees/projectes , bloc 2
(2`per projecte).

Discussants (M Inzitari, LM Pérez,
FJ Tarazona)

12.45-13.15

Pausa Dinar

13.15-14.15

Presentació d’idees/projectes, bloc 3
(2`per projecte).

Discussants (M Inzitari, LM Pérez,
FJ Tarazona)

14.15-14.45

Quina mostra necessito: abordatge
orientatiu al calcul de la N

FJ Tarazona

14.45-15.15

Escriure un projecte de manera
estructurada

LM Pérez

15.15-16.00

Pausa

16.00-16.15

Investigació qualitativa i implicació
dels usuaris

L Coll

16.15-17.00

Aspectes d'ètica

J Amblàs

17.00-17.30

Comunicar de forma efectiva: el
“elevator pitch”

X Fandrich

17.30-18.45

DIA 2 – Dijous 24/10/19
Discussió de projectes I (bloc 1)

Discussants (M Inzitari, L M Pérez,
10.00-11.30
M Cesari, E Risco)

Investigació multi-disciplinar

E Risco

Discussió de projectes II (bloc 2)

Discussants (M Inzitari, L M Pérez,
12.30-14.00
M Cesari, E Risco)

Pausa Dinar

11.30-12.15

14.00-15.00

Discussió projectes III (bloc 3)

Discussants (M Inzitari, L M Pérez,
15.00-17.45
M Cesari, E Risco)

Sessions de Speed Mentoring

Segons llistat

Dia 3- Divendres 25/10/19

17.45-18.45
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Intervencions complexes i no
farmacològiques

L Coll

9.00-9.45

Investigació amb persones grans:
perquè i com i cap a on

M Cesari

9.45-10.30

Publicar un article: la visió de l’editor

M Cesari

10.30-11.15

Investigació en multi-morbiditat i
polifarmàcia

A Renom

11.30-12.30

Presentació "elevator pitch" (2 min
per projecte)

Tots

12.30-13.30

Cloenda / avaluació del curs

M Inzitari

13.30-13.45

Pausa

