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 Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Direcció estratègica i de govern

Al lloc web de la Facultat s’hi pot trobar tota la informació i documentació que es detalla 
en aquesta Memòria. http://www.fmcs.urv.cat/

Qualitat i avaluació

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ha dut a terme les següents accions durant 
el curs acadèmic 2017-18:

Seguiment de la docència dels graus i màsters 

En el curs 2017-18, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, un cop passat el procés 
d’acreditació el curs 2015-16 de les seves titulacions, ha continuat treballant en el segui-
ment i la millora del desenvolupament de tots els cursos de grau i màsters de la Facultat. 

En especial, s’ha incidit en la millora del Grau de Fisioteràpia, atès que en el procés d’acre-
ditació abans esmentat aquest ensenyament, tot i rebre una acreditació favorable, presentava 
un condicionant respecte a l’adequació del professorat al Programa formatiu. A més, en 
aquest curs, com a conseqüència d’aquesta acreditació condicional, s’ha realitzat i presentat 
un Informe de seguiment a l’AQU. En aquest Informe es detalla el Pla d’acció posat en marxa 
per garantir els mínims exigits així com els resultats obtinguts; en el moment present, dels 139 
docents del Grau de Fisioteràpia, 70 són doctors; és a dir, el percentatge de professorat doctor 
és del 50,4%, superior al 38,2% de la inicial avaluació de la sol·licitud d’acreditació de títol 
oficial. A més, gràcies a una de les actuacions posades en marxa després d’aquella avaluació, 
dels 69 no doctors, cinc estan en període de formació predoctoral: tres estan cursant un màs-
ter predoctoral i tres són doctorands. L’evolució de les tesis defensades per fisioterapeutes en 
el període 2015-17 s’ha quadruplicat i permet ser optimista en aquest sentit.

L’informe es va presentar el 6 de febrer del 2018 i estem a l’espera de la resolució per part 
de l’agència d’avaluació.

D’altra banda, també s’ha elaborat el primer Informe de seguiment bianual del Màster en 
Ciències del Sistema Nerviós, enfocat a assolir-ne l’acreditació el febrer del 2019. L’Infor-
me ha ajudat a detectar necessitats de canvis en el Màster preacreditació que també s’estan 
treballant des de l’àmbit de la qualitat i en els quals s’ha iniciat el procés intern de la URV 
per poder-los tramitar, a posteriori, a la SEDE en els propers mesos. Tot aquest procés s’ha 
dut a terme junt amb l’altra universitat participant en l’ensenyament: la Universidad de 
Almería.
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A més, diversos objectius han format part de les activitats de millora del centre: 

 – Revisar l’oferta formativa del centre que ha donat lloc a modificacions en els en-
senyaments de Medicina, com a conseqüència de necessitats detectades segons 
processos de millora.  Durant el curs 2017-18 s’ha sol·licitat canviar l’assignatura 
Dermatologia de 3r curs a 4t i l’assignatura Anatomia Patològica Clínica de 4t curs 
a 3r i, aquesta darrera assignatura, amb augment de 1 ECTS (passarà a tenir 4 ECTS). 
A més a més, al 4t curs, les assignatures: Malalties de l’Aparell Circulatori i Malal-
ties Infeccioses augmenten 1 ECTS cadascuna i s’elimina, per tant, la necessitat de 
fer una optativa; s’han reduït, per tant, els crèdits d’optativitat a 3r. Aquests canvis 
venen motivats per una adequació del contingut del temari de Dermatologia a un 
curs més d’acord amb els coneixements dels estudiants i també per la necessitat de 
redistribució de crèdits entre assignatures per tal de computar 60 crèdits/curs. 

 – Assegurar que les guies docents de les assignatures que s’imparteixen estiguin revi-
sades i publicades abans de la matrícula. 

 – Confeccionar uns horaris tan racionals i homogenis com sigui possible mitjançant 
el programa UniUntis i consensuar-los amb els professors implicats. Aquests horaris 
s’han aprovat en la Junta de Centre del dia 9 de juliol del 2018. 

Cal destacar com a punt important que, com a millora, en aquest curs 2017-18 s’ha dut a 
terme una reestructuració de l’apartat de Garantia de la Qualitat del web del centre (http://
www.fmcs.urv.cat/garantia-qualitat/). En primer lloc, s’han fet canvis en el redactat general 
perquè no contemplava el procés d’acreditació i s’hi ha creat un apartat nou dedicat a 
aquest procés on es pot trobar l’Autoinforme d’acreditació dels Graus de Medicina, Fisio-
teràpia, Nutrició Humana i Dietètica, i del màster Envelliment i Salut, així com també els 
informes definitius de la visita externa emesos per l’AQU (http://www.fmcs.urv.cat/garan-
tia-qualitat/informesdacreditaci_.html). I, en aquest sentit, també hem publicat els diferents 
certificats de l’AQU en què s’informa del resultat del procés d’avaluació establert a la Guia 
per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster.

(http://www.fmcs.urv.cat/media/upload/arxius/certificat_fisioterapia_cat.pdf).

En aquest procés de millora, també s’han actualitzat les memòries de les titulacions amb 
tots els canvis derivats del procés d’acreditació. Actualment, és pública la informació que 
es va enviar a la SEDE en el moment del procés. A més, s’ha substituït el Màster de Salut 
Mental, que ja està extingit, pel de Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neu-
ropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesqulètica i Neurorehabilitació.

Finalment, pel que fa als informes de seguiment, abans es publicava al web del centre no-
més el del darrer seguiment, però ara s’ha fet pública la relació de tots els cursos (http://
www.fmcs.urv.cat/garantia-qualitat/informesdeseguiment.html), cosa que també s’ha fet amb 
els indicadors d’accés i desenvolupament de la titulació (http://www.fmcs.urv.cat/garantia-
qualitat/indicadors_acces.html). I, com a novetat, el darrer curs deixa de ser una taula global 
de centre per ser un quadre de comandaments per titulació, amb una sèrie de gràfics que fan 
la informació més visual per a qualsevol dels grups d’interès; és així com es publicarà d’ara 
endavant aquesta informació (exemple del Grau de Fisioteràpia, curs 2016-17: 

http://www.urv.cat/man/biURV/QCPlans/16-17/FitxaPlaEstudisGrau1421.html).
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Sistema intern de garantia de la qualitat (SIGQ)

La FMCS ha continuat treballant amb el sistema intern de garantia de la qualitat adaptat al 
centre, que permet implantar i el desenvolupament de tots els cursos dels graus i màsters 
de la Facultat. 

El marc de l’espai europeu d’educació superior (EEES) estableix que les noves titulacions 
han de disposar d’un sistema de seguiment de la qualitat que vetlli per la implantació cor-
recta i pel bon funcionament dels ensenyaments.

En aquest context, el centre ja es va dotar de la política de qualitat pròpia (aprovada en la 
sessió de la Junta de Facultat el 23 de març del 2010) i també del Manual de qualitat de la 
FMCS (aprovat en la sessió de la Junta de Facultat el 20 de desembre del 2010).

Per tal de definir i implantar aquest Manual de qualitat del centre a partir de l’adaptació 
dels processos del SIGQ de la URV, es va comptar amb la implicació de la responsable 
del SIGQ, el degà, els responsables dels ensenyaments, els coordinadors de màster i altres 
treballadors del centre involucrats en el desenvolupament i recollida d’evidències dels 
diversos processos. 

Des de maig del 2015, està disponible la versió revisada del SIGQ dels centres docents de 
la URV amb l’adaptació del nou model. És per aquest motiu que, de cara a la visita d’acre-
ditació a finals del 2015, es va preparar una adaptació parcial del SIGQ de la FMCS en 
què es van mantenir els processos del SIGQ aprovats i es van afegir/modificar els processos 
requerits per a l’acreditació de titulacions: acreditació de titulacions, seguiment i millora 
de titulacions i definició i millora del SIGQ. Aquesta revisió es va fer adaptant-la a les ne-
cessitats del centre i a les seves titulacions i es va comptar amb el suport de la responsable 
del SIGQ i la tècnica de suport a la Qualitat Docent del centre i va estar aprovada per la 
Junta de Centre en data 24 de setembre del 2015.

El SIGQ de la Facultat, doncs, es manté amb la revisió parcial que incorporava dels pro-
cessos d’acreditació de titulacions, i definició, revisió i millora del SIGQ, sense haver con-
tinuat amb la implantació de la resta de processos del SIGQ, tal com es va presentar en el 
moment de l’acreditació. La Facultat i la URV es proposaven fer una revisió total del SIGQ 
en el curs següent a l’acreditació i, de fet, així s’ha fet a la Facultat de Ciències Jurídiques, 
a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria i a la Facultat d’Empresa i Economia, en què s’ha 
implementat una revisió total i una adequació de les fitxes de processos que s’han identi-
ficat com a «SIGQ 2.0».

La FEE va obtenir la certificació de la implantació del seu SIGQ per part d’AQU Catalunya 
el 30 de març del 2017. Aquest procés va permetre validar la nova versió del sistema, però 
restem a l’espera de la publicació del reial decret d’acreditació de centres per valorar els 
beneficis de la certificació del SIGQ revisat a tots els centres de la URV. Per tant, davant 
d’aquest escenari justificat, la Comissió del Pla de Qualitat de la URV celebrada el 25 de 
juliol va concloure:

 – Aprovació del nou model de SIGQ dels centres docents de la URV, a la Comissió ad 
hoc del Pla de qualitat del 25 de juliol del 2017.

 – Revisió de l’objectiu D1. del Pla de qualitat de la URV per al 2018:

• Adaptació i implantació del procés de política i objectius de qualitat a tots els 
centres de la URV (PR-CENTRE-001).
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Quant a novetats sobre els processos de garantia de qualitat de les titulacions a la URV, 
cal tenir en compte que els canvis derivats del Pla de reestructuració de l’oferta de grau, 
màster i doctorat i del Pla de consolidació de les estructures de campus han fet repensar les 
estructures relacionades i replantejar els processos i els àmbits d’activitat. S’ha fet necessà-
ria una revisió de la manera de planificar i de fer el seguiment dels títols, el que es coneix 
com a «Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de titulacions» 
(MVSMA), així com dels procediments per garantir-ne la qualitat (SIGQ). Per donar-hi res-
posta, durant aquests anys, la URV ha desenvolupat un model de gestió de la qualitat i ha 
introduït diversos instruments i processos de gestió a pràcticament totes les àrees de la seva 
activitat. La posada en marxa d’aquests processos ha estat assumida per diferents unitats i 
serveis: Gabinet Tècnic del Rectorat (GTR), Servei de Recursos Educatius (SREd), Institut de 
Ciències de l’Educació (ICE) i Oficina d’Atenció al Màster (OAM).

Amb la creació d’un grup de treball es va arribar a la conclusió, en l’àmbit de la qualitat, 
que calia una centralització de la gestió del MVSMA i el reforçament del projecte d’anàlisi 
de satisfacció i dels agents, fent que la seva coordinació i execució estigui en una unitat, 
així com també la necessitat de coordinar els tècnics de suport a la qualitat docent dels 
centres de la URV per reforçar-ne la tasca. És aquí on es crea el Gabinet de Qualitat actual 
de la URV que integra ara totes les funcions que realitzava la subunitat de Qualitat i Plani-
ficació del GTR i totes les de suport en els processos del MVSMA i la verificació que realit-
zava la subunitat de Programació i Sistemes d’Informació també del GTR. I, alhora, també 
gestiona, en relació amb el Model docent, les enquestes i la participació en els processos 
del MVSMA que realitzava la subunitat Metodològica del SREd.

També com a novetat, els òrgans de suport a la qualitat docent de la URV disposen, com 
a eina de comunicació i atenció als seus usuaris, d’un conjunt de bústies de correu elec-
trònic relacionades amb els processos del MVSMA i els processos de programació i plani-
ficació acadèmica:

 – mapadegrau@urv.cat: Planificació de les titulacions de grau: fitxes PIN, anàlisi de 
viabilitat, aprovació de l’elaboració de la sol·licitud de verificació (Gestor: Oficina 
d’Atenció al Màster).

 – mapademaster@urv.cat: Planificació de les titulacions de màster: fitxes PIN, anàlisi 
de viabilitat, aprovació de l’elaboració de la sol·licitud de verificació (Gestor: Oficina 
d’Atenció al Màster).

 – mapadedoctorat@urv.cat: Procés de planificació de les titulacions de doctorat: fitxes 
PIN, anàlisi de viabilitat, aprovació de l’elaboració de la sol·licitud de verificació 
(Gestor: Unitat de Doctorat i Recerca).

 – programacio.academica@urv.cat: Procés d’elaboració de la programació acadèmi-
ca del Sistema Universitari de Catalunya (Gestor: Gabinet d’Estudis i Anàlisi de la 
Informació).

 – marc.vsma@urv.cat: Processos de verificació, modificació, seguiment i acreditació 
de titulacions oficials de la URV (Gestor: Gabinet de Qualitat).

Pel que fa als processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació, els centres 
docents reben a través d’aquestes adreces documentació oficial i se centralitza la tramesa 
d’informes des dels centres cap a les unitats, ja sigui per fer revisions, per fer la tramesa a 
AQU Catalunya, etc. 
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Gestió administrativa dels aularis:

S’ha confeccionat per tercer any consecutiu les agendes acadèmiques amb els aularis amb 
el programa UniUntis, que permet la visualització amb tot detall, des de qualsevol disposi-
tiu informàtic, de les activitats docents i les aules en què es desenvolupen. 

Comunicació i relacions externes

A banda de les actuacions que es detallen a continuació, la Comissió d’Internacionalitza-
ció de la FMCS va fer una proposta de Pla d’internacionalització de centre 2015-19 amb 
3 objectius:

 – Objectiu 1.- Internacionalitzar la Universitat i promoure la cultura d’internaciona-
lització en la institució.

 – Objectiu 2.- Incrementar l’impacte internacional de la recerca a la URV.

 – Objectiu 3.- Fer l’oferta més internacional i competitiva.

Aquest Pla s’emmarca dins del Pla estratègic d’internacionalització (PEI) de la URV 2014-
19 i persegueix endegar una sèrie de mesures que millorin la nostra activitat i visibilitat 
internacionals en els àmbits de la docència i la recerca. Va estar aprovat en la reunió de la 
Junta de Centre del dia 24 de setembre del 2015 i ha estat presentat el juliol del 2017 a la 
Comissió d’Internacionalització de la URV.

Relacions nacionals i internacionals

Coordinació de mobilitats acadèmiques d’estudiants dins els programes Erasmus+, MOU 
(fora de l’EEES), Sicue, Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut (AECS), beques de 
pràctiques d’estiu de la URV. En total, durant el curs 2017-18 hem gestionat la mobilitat 
de 72 alumnes, 34 dels quals eren alumnes de la FMCS que han marxat a fer estades de 
mobilitat, i 38 eren alumnes que hem rebut de les universitats sòcies.

Participació en reunions de coordinació de mobilitats acadèmiques de Ciències de la Salut: 
programa Erasmus-LLP, programa MOU i programa Sicue.

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut manté una presència activa en:

 – La Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas 
(CNDFME).

 – La Conferencia Nacional de Decanos de las Facultades de Fisioterapia Españolas.

 – Conferencia Nacional de Decanos y Directores de Centros que Imparten Nutrición 
Humana y Dietética.
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 – Associacions d’educació mèdica (AMSE, AMEE) i (ENPHE) de Fisioteràpia i de Nu-
trició Humana i Dietètica.

 – Ens hem incorporat com a socis de la European Federation of the Associations of Di-
etitians (EFAD), i s’ha signat el conveni de col·laboració amb el Col·legi de Dietistes-
Nutricionistes de Catalunya.

Activitats de formació de Grau i Màster 

 – Aquest curs s’han matriculat al centre un total de 1.335 alumnes: 687 del grau de 
Medicina, 302 del grau de Fisioteràpia, 290 del grau de Nutrició Humana i Dietètica. 
I 56 alumnes de màsters universitaris.

 – Les notes d’accés a les tres titulacions van ser:

• Medicina: 12,346

• Fisioteràpia: 8,871

• Nutrició Humana i Dietètica: 6,45

 – Els nostres estudiants participen altament en els programes de mobilitat tant a escala 
nacional com internacional (Sòcrates-Erasmus, Sicue-Sèneca, IFMSA-AECS, Drac i 
beques de pràctiques d’estiu URV). El rendiment acadèmic dels estudiants que par-
ticipen en programes de mobilitat és alt.

 – La figura d’alumne intern de suport a la recerca continua essent una activitat molt 
sol·licitada pels estudiants dels tres graus. Els estudiants reben una formació teori-
copràctica sobre les activitats d’investigació que es duen a terme en una unitat de 
recerca que ells mateixos escullen segons les seves inquietuds. Poden col·laborar en 
una unitat de recerca de la FMCS o en els hospitals universitaris de Reus i Tarragona 
fent investigació. Els estudiants presenten els resultats de l’estada de recerca en un 
congrés a final del curs a la Facultat (Minicongrés Anual de Recerca) i es publiquen 
al llibre Recerca en Biomedicina (ISBN 978-84-8474-486-8).

 – És molt actiu el programa d’alumnes mentors per als estudiants de Medicina, Fisio-
teràpia, i Nutrició Humana i Dietètica.

 – L’alumne mentor participa en la docència dels seus companys de cursos inferiors re-
forçant els coneixements adquirits anteriorment. Aquesta activitat d’alumne mentor 
també s’ha ampliat a altres àmbits com: 

• Anatomia General i de l’Aparell Locomotor

• Histologia

• Biologia Cel·lular

• Patologia General

• Anatomia Patològica Clínica

• Clínica I, Tècniques Quirúrgiques i Introducció a la Cirurgia
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• Clínica II i Clínica Medicoquirúrgica

• Histologia

• Tècniques Quirúrgiques

• Introducció a la Clínica

• Valoració en Fisioteràpia I i II

• Fisioteràpia en Especialitats Clíniques I

• Mètodes Específics d’Intervenció en Fisioteràpia I i II

• Bases de Documentació i Educació (Comunicació en Ciències de la Salut)

• Micologia i Microbiologia Ambiental

• Antropologia

• Psiquiatria

• Habilitats Clíniques en utrició

 – Durant el curs acadèmic 2017-18 l’equip deganal ha continuat la seva relació amb 
entitats, continuant amb els convenis i premis per al suport de l’inici de la carrera 
científica d’estudiants de grau i postgrau de la FMCS.

 – Pel que fa al grau de Nutrició Humana i Dietètica i per augmentar la nota de tall 
d’entrada s’han fet diferents activitats.

• Assistència al Saló de l’Ensenyament a Barcelona.

• Participació a la fira Tastets de Ciència de Reus.

• Difusió d’un vídeo promocional del Grau a través de xarxes socials i a través 
del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes.

 – Fisioteràpia ha realitzat diverses sessions d’informació als estudiants orientades a un 
millor desenvolupament del Treball de Fi de Grau (2n i 3r curs) i de les Pràctiques 
Clíniques (3r i 4t). 

 – Medicina: S’han introduït nous instruments formatius en l’ensenyament de Medici-
na a través del CFIS-JMMC; cal destacar:

• Com Aprendre a Donar Males Notícies. Activitat que combina instruments ba-
sats en tecnologia virtual i també simulació amb pacients estandarditzats i 
autoavaluació.

• Adquisició de Competències en Escenaris d’Alta Simulació i Debriefing.

 – S’han consolidat les ACOE de les titulacions de Nutrició Humana i Dietètica i de 
Fisioteràpia, així com s’ha realitzat l’ACOE de Medicina en col·laboració amb el 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
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Activitats de formació 

 – En finalitzar el curs acadèmic la Facultat continua organitzant les Jornades Informa-
tives sobre les Sortides Professionals de Nutrició Humana i Dietètica i de Fisioterà-
pia. S’ha comptat amb la presència de professionals destacats del sector, col·legis 
professionals i també exalumnes. S’ha ofert informació sobre l’exercici professio-
nal en l’àmbit europeu i informació sobre màsters i doctorat. En aquestes jornades 
s’aprofita per explicar a l’alumne el tràmit a seguir per tal de gestionar el seu títol i 
certificat acadèmic en finalitzar els estudis. 

 – Curs de Detecció del Pacient amb Trastorn Mental (PROFI218), adreçat als professors 
de Fisioteràpia. Va tenir lloc el divendres 1 de juny del 2018. 

 – Professors del CFIS-JMMC van realitzar el curs L’Art del Debriefing, els dies 19-20 
d’abril del 2018, al 4D Health Igualada

 – Professors del CFIS-JMMC varen participar en la II Jornada Pedagògica Sòcrates 
Educa el 5 de juny del 20118.

 – Es va organitzar el curs: Feedback per a Pacients Simulats Instructors.

Activitats d’Extensió Universitària

Els professors del centre participen a l’Aula d’Extensió Universitària.

Jornades

 – Durant els dies 6 i 7 de setembre del 2017, primers dies del curs acadèmic, es van 
fer les jornades d’acollida als nous alumnes: Conèixer la Facultat de Medicina i 
Ciències de la Salut. Aquesta activitat té com a objectiu formalitzar l’acollida dels 
estudiants nous i garantir-los un mínim d’informació inicial sobre el funcionament 
de la institució on romandran uns anys. El contingut es distribueix en mòduls en 
els quals s’informa sobre el Pla d’estudis, els òrgans de govern de la FMCS i de la 
URV, el CRAI, els serveis d’informàtica i entorns virtuals de docència, mobilitat 
acadèmica, etc.

 – Els passats 17 i 18 de novembre es va celebrar la I Jornada del Profesorado del Gra-
do en Nutrición Humana y Dietética.
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 – Per primera vegada ens vam reunir amb el professorat que imparteix el grau a les 
universitats de tot l’Estat. Va ser un moment únic que ens ha permès reflexionar 
sobre la formació i la congruència amb l’exercici professional. Aquestes jornades 
van ser molt especials, ja que el dia 17 vàrem confluir amb les jornades que va 
organitzar el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya. Vam comptat amb 
excel·lents ponents a escala nacional i internacional destacats en el seu camp de 
treball. També vam reflexionar sobre la incorporació dels graduats en el sistema de 
salut, treballant conjuntament amb els col·legis professionals. Aquest fil va ser la 
unió entre les dues jornades, i va fer dels dos esdeveniments una trobada impres-
cindible per a tots els dietistes-nutricionistes.

 – Jornades de Sortides Professionals en Nutrició Humana i Dietètica 2017-18 (23 de 
març del 2018).

 – Jornada de Fisioteràpia Esportiva i de Sortides Professionals en Fisioteràpia 2017-18 
(11 de maig del 2018). 

 – Jornades de Portes Obertes. Es van realitzar tres jornades durant el curs acadèmic 
2017-18 (7 de febrer i 11 i 21 d’abril del 2018).

 – V Jornada del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (17-18 de novembre 
del 2017).

Actes

 – Inauguració del curs acadèmic 2017-18 (18 d’octubre del 2017) amb la lliçó inau-
gural: «La medicina catalana en el primer terç del segle xx, el temps del Dr. Frías», a 
càrrec del Dr. Miquel Bruguera i Cortada, professor emèrit de Medicina, Universitat 
de Barcelona.

 – Convocatòria dels premis Sant Lluc. Premis atorgats el 18 d’octubre del 2017. 
S’adrecen a tots els estudiants dels ensenyaments de la Facultat de Medicina i Cièn-
cies de la Salut. En la dotació d’aquests premis, hi participen  la Fundació Privada 
Universitària Sant Joan, la Fundació STS i la família Miralles-Rull.

Els premis es convoquen en tres modalitats: 

a)  Premi als treballs de fi de grau (TFG) i treballs de fi de màster (TFM) dels ense-
nyaments de Medicina, Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica i del Màster 
d’Envelliment i Salut. 

b)  Beca de mobilitat per la menció europea/internacional en el títol de doctor.

c)  Premi Dr. Miralles de recerca en fisioteràpia.

 – Minicongrés de Recerca en Biomedicina 2017-18. Exposicions orals dels alumnes 
de recerca en biomedicina els dies 10 i 17 de maig del 2018. Els  alumnes interns de 
les diferents unitats de recerca van exposar els seus treballs científics. Exposicions 
de medicina, nutrició i fisioteràpia. 
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Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut (AECS)

 – L’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut de Reus-Tarragona té diferents grups 
de treball: Salut pública, Salut i reproducció (incloent sida), Drets humans i pau, 
Educació mèdica, Intercanvis clínics nacionals i internacionals, Estades pràctiques als 
CAP i Intercanvis de recerca internacionals. 

Memòria econòmica 2017- Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Projecte: URVPC14 FMCS pressupost corrent
Orgànica: 1400000
Responsable: Antoni Castro Salomó

Ingressos Despeses Romanents

48.878,13 37.617,83 11.260,30

Projecte: URVPE14 FMCS Pla estratègic 
Orgànica: 1400022
Responsable: Antoni Castro Salomó

Ingressos Despeses Romanents

18.729,71 8.495,39 10.234,32

Projecte: MASTE056 Màster en Neurociències
Orgànica: 1400100
Responsable: M. Angel Lanuza Escolano

Ingressos Despeses Romanents

1.048,94 1.048,94 0

Projecte: MASTE063 Màster Salut Mental: Inv. Psiq., Neur. i Psico.
Orgànica: 1400102 
Responsable: Manuel Santafé Martínez

Ingressos Despeses Romanents

175,85 175,85 0

Projecte: MASTE069 Màster en Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals
Orgànica: 1400110
Responsable: Ricardo Closa Monasterolo

Ingressos Despeses Romanents

2.102,44 0 2.102,44



11

Projecte: MAST074 Màster Envelliment i Salut
Orgànica: 1400120
Responsable: Gabriel de Febrer i Rosa M. Valls

Ingressos Despeses Romanents

3.001,89 0 3.001,89

Projecte: MASTE0 Màster en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsico-
farmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica i Neurorehabilitació
Orgànica: 1400134
Responsable: Manuel Santafé Martínez

Ingressos Despeses Romanents

3.960,15 2.085,87 1.874,28

Total assignat al centre 77.897,11 €

Les despeses han estat un total de 49.423,88 €

La diferència entre l’assignació i les despeses fa un romanent de 28.473,23 €


