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Actors, maniquins i casos clínics serveixen per a 
simular l’activitat assistencial del metge de família 
 
METGES DE FAMÍLIA POSEN A PROVA LES SEVES CAPACITATS PROFESSIONALS 
MITJANÇANT UNA AVALUACIÓ DE LA CAMFiC 
 
 
Els dissabtes 6 i 20 d’octubre, 120 metges de família se sotmetran a la prova 
de certificació de la competència clínica professional que, des del 1997, organitza la 
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) de forma 
periòdica. 
 
Aquesta certificació segueix la metodologia coneguda com Avaluació Clínica 
Objectiva i Estructurada (ACOE), que consisteix a fer passar el metge per diversos 
encontres clínics (estacions) que, enfocats de forma molt pràctica, avaluen els 
coneixements, habilitats i actituds de l’aspirant. 
 
El metge haurà d’abordar 24 casos clínics (desenvolupats en 30 estacions) propis i 
característics de la pràctica de l’atenció primària. S’utilitzen diferents 
instruments avaluatius, sent el més freqüent l’ús de pacients simulats: 
actors que han estat ensinistrats per simular problemes clínics de forma realista. 
Per tant, no es posen a prova els coneixements teòrics, sinó més aviat les 
habilitats pràctiques del metge de família. En concret, es comproven les seves 
habilitats en anamnesi (l’entrevista al pacient), exploració física, comunicació 
metge-pacient, habilitats tècniques, maneig diagnòstic i terapèutic, activitats 
preventives i atenció familiar. 
 
Els metges que passen per l’ACOE ho fan de forma voluntària. Els resultats 
(que són “apte” o “no apte”) són confidencials i tenen una doble finalitat: 
d’una banda, millorar la formació post-graduada en Medicina Familiar i 
Comunitària i orientar les activitats de formació continuada de la CAMFiC; d’una 
altra, que el participant sàpiga si el seu perfil de competències s’adapta a 
l’estàndard recomanat, o si hi ha buits a millorar.  
 
La CAMFiC organitza la prova amb el suport tècnic de l’Institut d’Estudis de la Salut 
(IES). L’ACOE té el reconeixement de les institucions sanitàries de l’àmbit de 
l’atenció primària, i forma part del barem de mèrits en les oposicions per a 
metges d’AP de l’Institut Català de la Salut. Més de 700 metges de família –al 
voltant del 20% dels socis de la Societat Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitària- han passat per alguna de les convocatòries de l’ACOE des que es 
començà a realitzar l’any 97. 
 
Tots dos dies, la prova es desenvoluparà en dos torns (el de matí començarà a les 
9 i el de tarda a les 15:30 h.) al CAP Maragall de Barcelona (Passeig Maragall, 
52-54). 
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