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                     Nota de premsa  
 

L’Equip d’Atenció Primària Onze de Setembre 
guanya el Premi al Millor Pòster amb “Formació 
per un millor servei” en la II Jornada d’Atenció 
Primària al Ripollès 
                     
 

En el pòster s’explica el projecte dut a terme al CAP Onze de Setembre per 
detectar les necessitats formatives dels seus professionals i millorar així el 
Pla de formació i les activitats que inclou per als professionals 
 
Els professionals del CAP Onze de Setembre han guanyat el Premi al Millor 
Pòster en la II Jornada d’Atenció Primària al Ripollès, organitzada per l'Institut 
Català de la Salut i la Fundació Hospital de Campdevànol, celebrada el passat 15 
de març a la Fundació Eduard Soler de Ripoll. 
 
En el pòster s’explica l’actualització i la millora dels circuits assistencials realitzats 
a través de formacions internes, dutes a terme pels mateixos professionals 
referents de les diverses àrees i matèries que s’ensenyen, tenint en compte els 
aspectes susceptibles de millora detectats a partir dels resultats obtinguts en una 
enquesta destinada a tots els membres de l’equip.  
 
En aquesta enquesta s’ha preguntat sobre la formació que els interessa rebre i 
també sobre quina podrien donar com a referents d’una àrea i temàtica concreta. 
Així, les sessions formatives realitzades per referents de l’àrea han obtingut un 
gran èxit d’assistència i un alt grau de satisfacció en l’assoliment dels conceptes 
per la resta de l’equip d’atenció primària.  
 
Les sessions informatives dels temes que més interessen als membres de l’equip 
passen per la disposició a formar-se d’aquests professionals i per l’oferiment 
d’una temàtica que contribueixi a satisfer el seu interès personal i professional en 
la matèria. Així, el fet que siguin els professionals mateixos del centre els qui 
realitzin les sessions formatives fa que s’aprofitin més els recursos del personal i 
que es pugui crear un clima de participació laboral molt positiu.  
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