
 

 

 

 

Benvolguts socis, 
 
 

El curs acadèmic 2017-2018 va arrencar el Màster propi en patologia  de l'aparell digestiu 

desenvolupat per la Societat Catalana de Digestologia (SCD) en col·laboració amb la 

Universitat Oberta de Catalunya. Durant aquests anys s’ha desplegat tot el temari i el 

passat juliol del 2021 es va graduar la primera promoció de 30 estudiants, 

majoritàriament residents de quart any d’Aparell Digestiu de Catalunya. 

 

Es tracta d’un pla de formació ambiciós que revisa tota la Patologia Digestiva i està dirigit 

fonamentalment, però no exclusivament, a residents d’Aparell Digestiu. Té com a 

objectiu principal, homogeneïtzar els coneixements teòrics que reben els residents 

d’Aparell Digestiu a Catalunya. És ben sabut que diversos hospitals catalans són 

referents mundials en diferents aspectes de la gastroenterologia i l'hepatologia, i 

aquesta iniciativa permet que tots els nostres residents rebin de primera mà el millor 

coneixement possible. L’avantatge addicional respecte a d’altres propostes de formació 

és l’amplitud del temari, la proximitat dels experts i la interacció. El format que s’ha 

adoptat és el d’un Màster Universitari de 4 anys de durada, amb un total de 60 crèdits i 

amb titulacions específiques per a formació parcial (“Curs d’especialització” per a cada 

any de durada) i amb un format de formació “on line”. La Universitat que certificava el 

master fins a l’actualitat ha estat la Universitat Oberta  de Catalunya (UOC). A partir del 

curs 2021-22 es farà un trasllat progressiu del master a la Fundació Interact Salut de 

l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i serà avalat per diverses universitats entre les quals 

es troba la UOC, la Universitat de Girona i la Universitat de Lleida. Per tant, en aquest 

any acadèmic, el primer curs (4 primeres assignatures) ja es farà en aquesta plataforma 

Interact, mantenint la resta de cursos, de segon a quart, a la plataforma de la UOC, que 

seran incorporats a la nova plataforma en els propers cursos.  

 

La decisió d’aquest format es va prendre en base a la informació recollida en dues rondes 

d’enquestes als residents, tutors, caps de servei i staff en general dels serveis d’Aparell 

Digestiu de Catalunya que es va realitzar entre els anys 2015 a 2016. Bona part del Master 

s’ofereix gratuïtament a tots els residents de d’Aparell Digestiu, gràcies al suport de la 

indústria farmacèutica.  



 

Malgrat que la proposta docent està específicament dissenyada per a la formació de 

residents, el format “on line” (UOC) està també obert a la formació continuada de tots 

els especialistes en Aparell Digestiu, metges d’altres especialitats i particularment metges 

de família i altres professionals amb interès en la patologia digestiva. La docència      on line 

s’imparteix en llengua catalana i castellana i per tant es d’utilitat per a professionals que 

desenvolupen la seva activitat en qualsevol de les dues llengües. 

 

El programa disposa de l’aval del Centro de Investigación Biomédica en Red de 

Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). Desitgem que aquesta iniciativa sigui 

del vostre grat i profitosa. 

 
Junta Directiva de la Societat Catalana de Digestologia 

 
 

Barcelona, setembre de 2021 


