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A) Valors professionals, actituds i comportaments ètics: 

 Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, incloent-hi els principis ètics, 

les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient. 

 Comprendre la importància de tals principis per al benefici del pacient, de la societat i la 

professió, amb especial atenció al secret professional. 

 Saber aplicar el principi de justícia social a la pràctica professional i comprendre les 

implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació. 

 Desenvolupar la pràctica professional respecte a l'autonomia del pacient, a les seves 

creences i cultura. 

 Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la seva 

competència professional, prestant especial importància a l'aprenentatge de manera 

autònoma de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat. 

 Desenvolupar la pràctica professional respecte a altres professionals de la salut, i 

adquirir habilitats de treball en equip. 

B) Fonaments científics de la medicina: 

 Comprendre i reconèixer l'estructura i funció normal del cos humà, a nivell molecular, 

cel·lular, tissular, orgànic i de sistemes, en les diferents etapes de la vida i en tots dos 

sexes. 

 Reconèixer les bases de la conducta humana normal i les seves alteracions. 

 Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre 

l'estructura i funció del cos humà. 

 Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats 

de salut i el desenvolupament de la malaltia. 

 Comprendre i reconèixer els efectes del creixement, el desenvolupament i l'envelliment 

sobre l'individu i el seu entorn social. 

 Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions 

terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible. 

C) Habilitats clíniques: 

 Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant. 

 Realitzar un examen físic i una valoració mental. 

 Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia 

diagnòstica raonada. 

 Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres 

que exigeixen atenció immediata. 

 Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor 

informació possible i en condicions de seguretat clínica. 
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 Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així 

com dels malalts en fase terminal. 

 Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica. 

 Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o 

altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió 

clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i altres 

recursos del sistema sanitari. 

D) Habilitats de comunicació: 

 Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent sobre els problemes que 

afligeixen el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació. 

 Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible a tercers. 

 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els 

pacients, els familiars, els metges de comunicació i altres professionals. 

 Establir una bona comunicació interpersonal que capaciti per dirigir-se amb eficiència i 

empatia als pacients, familiars, mitjans de comunicació i altres professionals. 

E) Salut pública i sistemes de salut:  

 Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els dependents 

del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i 

culturals. 

 Assumir el seu paper en les accions de prevenció i protecció davant malalties, lesions o 

accidents i manteniment i promoció de la salut, tant en l'àmbit individual com 

comunitari. 

 Reconèixer el seu paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui 

apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a 

la promoció de la salut. 

 Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de 

decisions sobre salut. 

 Conèixer les organitzacions nacionals i internacionals de salut i els entorns i 

condicionants dels diferents sistemes de salut. 

 Coneixements bàsics del Sistema Nacional de Salut i de legislació sanitària. 

F) Maneig de la informació: 

 Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica 

per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària. 

 Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats 

clíniques, terapèutiques, preventives i de recerca. 
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 Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior 

anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades. 

G) Anàlisi crítica i recerca 

 Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme 

constructiu i orientat a la recerca. 

 Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la 

prevenció i el maneig de les malalties. 

 Ser capaç de formular hipòtesis, recol·lectar i valorar de forma crítica la informació per 

a la resolució de problemes, seguint el mètode científic. 

 Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora.  


