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Curs e-learning de electrocardiografia, disponible en castellà i català  
 
LA FUNDACIÓ D'ATENCIÓ PRIMÀRIA PREPARA A METGES DE FAMÍLIA DE TOTA 
ESPANYA PER A UNA CORRECTA INTERPRETACIÓ DELS ELECTROCARDIOGRAMES  
 
La interpretació d’aquesta prova diagnòstica forma part habitual del treball del 
metge de família  
 
 
La Fundació d'Atenció Primària (FAP) ha desenvolupat un curs on line de 
electrocardiografia dirigit a metges i infermeres d’atenció primària. L’alumne pot 
escollir realitzar el curs en castellà o català, ja que tot el material i l’aplicatiu 
informàtic estan disponibles en ambdós idiomes.  
 
La voluntat del curs és millorar la capacitat dels professionals sanitaris en la 
interpretació d’electrocardiogrames, per la qual cosa el seu enfocament és 
eminentment pràctic i amè, basat en l’estudi de casos clínics i en els debats promoguts 
per tutors experts. En tot moment es promou la participació de l’alumne i la seva interacció 
amb el tutor.  
 
La interpretació d’electrocardiogrames (EGC) s’ha convertit en un tema important en la 
formació d’aquests professionals. Tant els malalts crònics que es realitzen EGC de 
control periòdicament, com els aguts amb problemes cardiovasculars que 
busquen un diagnòstic passen per la consulta del metge de família perquè els 
interpreti aquesta prova. A més, és convenient una actualització periòdica de 
coneixements sobre aquesta qüestió per a no oblidar l’aprés.  
 
La utilitat del curs està avalada tant per la qualitat de la plataforma virtual de 
CAMFiC (Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària) que utilitzen els 
alumnes –desenvolupada per l’empresa GEC, de la Universitat Oberta de Catalunya) –com 
pels continguts, que han estat desenvolupats pel grup de Malalties del Cor de CAMFiC, 
metges de família amb una llarga trajectòria en l’estudi de les patologies cardíaques en 
l’àmbit de l’atenció primària.  
 
L’aula virtual (amb accés personalitzat per a cada alumne) contindrà el material didàctic, la 
bibliografia, els enllaços recomanats, el correu personal per a la comunicació amb el tutor i 
la resta d’estudiants, el fòrum del curs, l’agenda de treball, les activitats a realitzar i la guia 
d’estudi. La primera setmana es realitzarà un taller virtual tutoritzat per a facilitar 
als alumnes l’ús adequat de la plataforma virtual d’aprenentatge.  
 
La durada prevista és de 20 hores (6 setmanes), i s’iniciarà el 15 de desembre. La data 
límit per a matricular-se és el 25 de novembre. El preu és de 200 euros (150 per als 
socis de semFYC). La inscripció es realitza en la pàgina web www.camfic.org. 
 
 
 
 
 
 

Departament Premsa: Carme Becerra 93 301 17 77 ( De 9 a 15 hores) 
                                                           premsa@camfic.org 
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