
V CURS D’INICIACIÓ A L’ECOGRAFIA CLÍNICA ECO-APIB  

OBJECTIUS GENERALS 

 Afavorir la utilització de la ecografia clínica pels professionals de medicina de 
família en la pràctica habitual .  

 Completar un itinerari formatiu adaptat a les necessitats dels professionals de 
medicina de família  

 Incrementar la rapidesa i la capacitat diagnòstica i terapèutica en consulta 
d'atenció primària   

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 Conèixer els components dels ecografs que tenim als centres de salut 
 Optimitzar l’ imatge ecogràfica mitjançant el coneixement dels principis físics 

de la ecografia i dels comandaments i funcionament dels ecografs. 
 Conèixer indicacions i limitacions de la ecografia i la seva aplicació a situacions 

clíniques. 
 Practicar la ecografia clínica en les situacions més freqüents a les consultes 

d’atenció Primària.  
 Preparar al professional per a la presa de decisions i contrast d’opinions 

respecte a la ecografia clínica  
 Saber transmetre els resultats de la ecografia al pacient i al·legats 
 Utilitzar de forma eficient els recursos sanitaris, millorant-ne l'accessibilitat 
 Practicar les modalitats ecogràfiques de la forma més segura pel pacient. 

Inscripció del 14 al 25 de març 
Llistat admès 29 març 
Inici curs dilluns 4 abril 
Places: 32, que es dividiran en dos grups para les pràctiques 
Duració 42 hores: 30 hores teòrics Moodle + 8 hores pràctics en ECO-APIB+ 4 hores 
ECO-COACH 
Parts del curs: 
1. Part teòrica mitjançant plataforma Moodle 
2. Part pràctica en ECO-APIB: 1r grup: 30 i 31 de maig de 16-20 hores 

2n grup: 3 i 4 d'octubre de 16-20 hores 
3. Examen teòric de plataforma Moodle 
4. ECO Coach als centres de salut 
 
Professores: 

 Jitka Mudrychova 
 Ignacio Ramirez Manent 
 Miguel Estelrich Alcover 
 Jose Corcoll Reixach 



METODOLOGIA DOCENT: 

"Model de formació inversa" que prioritza la part pràctica amb models sans (per 
conèixer l'eco estructura normal). 
 

1- Part teòrica mitjançant plataforma Moodle (formació en línia: 30 h)  

2- Part pràctica presencial en ECO-APIB (8 hores):  
1r grup: 30 i 31 de maig de 16-20 hores 

2n grup: 3 i 4 d'octubre de 16-20 hores 
 

3- Avaluació de coneixements a través de la plataforma Moodle. 
4- Eco-coach: Ecografia tutelada als centres de salut amb pacients (4 h) 

 
ESTRUCTURA I CONTINGUT 

 
TEMA 1. ECOGRAFIA CLÍNICA BÀSICA: TEXTOS PARA ESTUDIO I AMPLIACIÓ DE 
CONEIXEMENTS. 
TEMA 2. TEORIA D'ECOS: PRINCIPIS FÍSICS, IMATGES FONAMENTALS, ARTEFACTES. 
TEMA 3. ECOGRAFIA ABDOMINAL PRIMERS PASSOS: ORIENTACIÓ, ECONAVEGACIÓ I 
FINESTRES ACÚSTIQUES 
TEMA 4. ECOGRAFIA BÀSICA ABDOMINAL 
TEMA 5. ECOGRAFIA BÀSICA VASCULAR 
TEMA 6. ECOGRAFIA BÀSICA MUSCULOESQUELÈTICA 
TEMA 7. APRENENTATGE INVISIBLE. 
 

 
 


