
 
 

                                                                     Annex  2 
 

Certificat del o de la Cap d’Estudis  
 

El senyor/La senyora......................................................................, cap d’estudis i president/a de la 
 
 Comissió de Docència de/d’  .................................................................................., acredita que el  
 
senyor/a .......................................................... amb NIF.............................., acompleix els requisits 
 
 d’acreditació/avaluació que s’estableixen a l’article 4 de  l’ Ordre, i per tant, 

 
CERTIFICO  
 

a) Que la persona interessada té el títol oficial d’especialista en ciències de la salut de la salut de 
l’especialitat en què aspira ser tutor/a, o de la que determina la normativa aplicable en el sistema 
de formació sanitària especialitzada en ciències de la salut. 
 

b) Que la persona interessada està en situació de servei actiu en qualsevol dels dispositius 
integrats a la unitat docent, amb una relació laboral estable que asseguri el temps de dedicació i 
la continuïtat de l’acció tutorial a exercir.   
 

c) Que la persona interessada té una experiència prèvia mínima assistencial de: 
 

o dos anys d’ activitat assistencial específica de la seva especialitat en aquest centre o 
unitat docent acreditada (marqueu-ho amb una x) 

 
o d’un  any d’ activitat assistencial específica de la seva especialitat en aquest centre o 

unitat docent acreditada (marqueu-ho amb una x) 
 

d) Que la persona interessada té la puntuació mínima de 10 crèdits en la valoració del perfil 
professional i en competències genèriques, d’acord amb el barem que s’adjunta i amb l’annex 3. 
       

        PERFIL CLÍNICOASSISTENCIAL         PERFIL DOCENT          PERFIL DE RECERCA   
 

e) Que la persona interessada no és la responsable assistencial de l’especialitat en la qual es 
formen els/les residents de l’especialitat a la que aspira ser tutor/a. 

f) Que la persona interessada no està exonerada de l’activitat assistencial pel desenvolupament de 
tasques de gestió o recerca. 

I, perquè així consti, signo aquest certificat a tots els efectes. 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓ I RECERCA EN SALUT 
 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les 
vostres dades seran incorporades en un fitxer únicament per a la gestió d’aquesta sol·licitud. 

Signatura del/de la Cap d’Estudis   
 
 
 
Lloc i data    _____________________, a ____ de _____________ de 20___      
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