
 

 

 

 

 

MANUAL DE L’ESTUDIANT  

PROVA ACOE GRAU EN MEDICINA 2018 

 

 

 

 
M'ho van contar i ho vaig oblidar; ho vaig  veure i ho vaig entendre; 
ho vaig fer i ho vaig aprendre”. 
 

Confuci (551 AC-478 AC) Filòsof xinès.



 
 

 pàg. 2 

AVALUACIÓ CLÍNICA OBJECTIVA 

ESTRUCTURADA (ACOE) 

 

Introducció 

 
El 26 de maig participaràs a l’Hospital General Universitari de Castelló (Consultes externes), a 

la prova d’avaluació de la competència clínica, anomenada ACOE. 
 

En aquest document trobaràs la informació rellevant que has de conèixer sobre la prova. 

 

Marc conceptual 
 
Aquest format d’examen, és una tècnica d’avaluació que supera els inconvenients de l’examen 

clínic tradicional de tipus test, els quals avaluen el “saber o el saber com” (Miller, 1990). En 

l’ACOE la persona avaluada ha de desplaçar-se a través d’un conjunt de situacions clíniques 

mitjançant la utilització de diversos instruments, on a més de demostrar els seus coneixements, 

ha de demostrar com s’hi han d’aplicar. 
 

A grans trets, avaluar la competència clínica és mesurar de forma objectiva si havíeu entès la 

informació teòrica i si sabeu com actuar de forma raonada. 
 

Els components competencials acceptats per consens són: 

  

MAPA DE COMPETÈNCIES  % 
Anamnesi 20 5 

Exploració clínica 15 2,5 

Habilitats tècniques /procedimentals 10 2,5 

Habilitats de comunicació 15 2,5 

Judici clínic, pla de maneig diagnòstic i terapèutic 20 5 

Prevenció i promoció de la salut 10 2,5 

Relacions interprofessionals 5 1 

Aspectes ètics/legals  5 1 

 

L’ACOE pretén avaluar si heu adquirit els nivells bàsics competencials durant la vostra formació 

de pregrau. Aquesta avaluació, basada en la pràctica, es fa mitjançant l'observació de la vostra 

actuació quan feu front a una sèrie de situacions clíniques simulades. 
 

En cada estació es valora un grup de components competencials amb uns instruments específics 

per a cadascun d'ells. Aquests instruments s'explicaran més endavant.  

 

En el transcurs de tot el recorregut pel circuit d'estacions es pretén valorar tot el perfil 

competencial de cada estudiant.  
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Cada estació és com un fotograma d'una pel·lícula, una foto fixa d'uns components aïllats. Amb 

la successió de fotogrames obtinguts durant el recorregut per totes les estacions s'obté “la 

pel·lícula en moviment” de la competència clínica que volem avaluar. 

 

En aquesta prova no es tracta d’“encertar el diagnòstic” o de prescriure el tractament més adequat, 

sinó d’exercir com a professional en tots els casos, posant en joc els vostres coneixements, 

habilitats i actituds. 
 

 

 

Fases multiestacions 
 

Aquesta prova, com s'ha esmentat anteriorment, no pretén mesurar els coneixements biomèdics 

sinó valorar la qualitat de la vostra pràctica clínica. Amb aquesta finalitat, haureu d'afrontar i 

resoldre un conjunt de casos clínics que han sigut seleccionats i dissenyats per a aquesta prova.  
 

A través d'aquest conjunt de casos es valoren els components competencials esmentats 

anteriorment. 

 

Instruments avaluadors 

 
Els components competencials mesuren mitjançant una combinació de diferents instruments 

avaluadors.  
Per a aquesta ACOE, podreu fer ús d’alguns dels següents elements: 

 

1. Pacients estandarditzats o simulats 

2. Informes clínics 

3. Maniquins 

4. Preguntes obertes de resposta curta 

5. Imatges clíniques (“pictorials”) 

6. Examen oral estructurat  

 

1. Pacients estandarditzats o simulats 

 

Aquests pacients són persones, amb freqüència actors, que han sigut adequadament 

entrenats per a simular problemes clínics d'una manera totalment estructurada i realista. Se'ls 

ensenya a explicar els seus símptomes, simular dèficit o expressar dolor de forma 

estandarditzada, és a dir, sempre de la mateixa manera, amb un llenguatge col·loquial i responent 

específicament a les preguntes que els formula l’estudiant que s'està avaluant. Els hauran 

d'atendre exactament igual com ho farien amb un pacient real. Recordeu que heu d’establir una 

relació confortable i adequada amb el pacient i mostrar empatia, tacte i compassió, mantenint un 

codi de conducta ètic i professional. 
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En totes les estacions amb pacient estandarditzat s'avalua la capacitat de dur a terme 

l'anamnesi i exploració física, així com les habilitats comunicatives i proposta de plans de maneig 

del cas.  

Quan us trobeu amb el pacient, heu d’utilitzar el vostre propi nom i la vostra situació 

professional real, és a dir la d'estudiant de Medicina. Tracteu al pacient estandarditzat com si fóra 

un pacient real explicant-li quina part de l'examen físic us agradaria realitzar-li. 
En aquesta ACOE podreu trobar-vos amb un màxim de sis estacions amb pacients 

estandarditzats  
 

2. Informes clínics 

 

Durant la trobada amb el pacient estandarditzat és important que prengueu notes sobre el cas, ja 

que, moltes vegades, després d'haver atès al pacient se us demanarà redactar un informe clínic. 

Us recomanem que sigueu exhaustius en la informació que anoteu. 
 

3. Maniquins 
 
Altres casos estan basats en maniquins i avaluen la vostra habilitat en tècniques psicomotores 

rellevants en l'àmbit de l'atenció urgent (reanimació cardiopulmonar, intubació, puncions, etc.). 

En aquestes estacions hi ha un observador que us indicarà en tot moment el que s'espera que 

realitzeu.  

Les conductes d'aquests observadors estan també absolutament estructurades amb la finalitat 

d'assegurar l'equitat de l'avaluació. 

 
4. Preguntes obertes de resposta curta 

 

Les preguntes obertes de resposta curta, més semblants a l'examen tradicional, van enfocades a 

explorar els coneixements i, convenientment estructurades, també la capacitat de jerarquització 

de problemes, ordenació i planificació d'exploracions, presa de decisions, etc. És a dir, es pot 

explorar el coneixement teòric pur, però també la seua aplicació pràctica 

 
5. Imatges clíniques (“pictorials”) 
 

Les imatges clíniques, també conegudes pel terme anglès ”pictorials”, mostren, en suport de 

fotografia, transparència o vídeo, imatges radiològiques, electrocardiogràfiques, etc., que cal 

diagnosticar. S'ha seleccionat per a aquesta prova imatges o exploracions complementàries 

típiques i us faran una sèrie de preguntes relacionades amb el diagnòstic i el maneig de casos 

molt habituals o rellevants. Les estacions d'imatges clíniques poden ser independents o 

relacionades amb una altra estació de pacient estandarditzat valorada prèviament. 
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Estructura de la prova 

 
L'estructura fonamental està representada per una sèrie de llocs d'actuació de la persona avaluada 

que es denominen estacions. En cadascuna d'aquestes estacions us trobareu amb un instrument 

avaluador dels enumerats amb anterioritat. Per tant, es tracta d'una prova multiestació, és a dir, 

les persones avaluades passen per una sèrie d'estacions que contenen els diferents casos clínics. 
 

Informació rellevant: 
 

- La prova constarà de dos circuits, el verd i el blau, degudament senyalitzats,  de 21 

estacions cada un (iguals en  continguts) 

 

- Quan arribeu a l’Hospital heu de dirigir-vos a l’aula de recepció a identificar-vos. 

 

- Us comunicarem  el torn, l’estació i la roda pel qual heu de començar 

 

- Tindreu estacions amb preguntes que deureu contestar, comproveu que les vostres 

dades son correctes (nom i cognoms) 

 

- Cada estació té una durada de 9 minuts (comprèn també el temps d’entrada, eixida 

i canvi d’estació). 

 

- El circuit estarà degudament senyalitzat. 
 

- Es comunicarà per megafonia tota la informació rellevant a canvi d’estació. 

 
Hi haurà dos torns amb dos circuits (igual en continguts): 

 

 

 

 

 

 
 

En cada estació trobareu un full denominat situació de partida, on està escrita la informació 

bàsica sobre el cas que heu de resoldre, així com les tasques que heu de realitzar. És necessari 

llegir acuradament cada situació de partida amb la finalitat d'optimitzar la seua actuació. 
 

RODA A 

21 alumnes 
 

RODA B 

21 alumnes 

 

Torn 1 de 8 a 11 h  

42 alumnes 

Torn 2 de 12 a 15 h 

42 alumnes 

RODA C 

21 alumnes 

 
 

RODA D 

21 alumnes 
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Consells finals 

 
 Arribeu amb puntualitat (mínim 30 minuts abans). 

 Heu de portar un document identificador (DNI, carnet de conduir, passaport) 

 Heu de portar bata i fonendoscopi (la resta de material clínic us serà proporcionat per 

l'organització durant l'examen). No oblideu bolígraf i rellotge. 
 

 No esteu autoritzats a portar les vostres notes personals ni manuals mèdics de cap tipus, 

així com tampoc telèfon mòbil ni altres instruments electrònics. 
 És molt important que la vostra participació siga tal com la faríeu en la pràctica clínica 

real. 

 Recordeu! en cada estació trobareu un full denominada “situació de partida” que descriu 

les tasques específiques que s'han de realitzar. És necessari, per tant, ser molt acurat 

durant la realització d'aquestes tasques. 
 En les estacions amb maniquins trobareu observadors que estan entrenats per a adoptar 

un rol totalment objectiu, imparcial i just. No han de suposar, per tant, una interferència 

en la vostra manera d’actuar. 

 Cap de les situacions clíniques que es plantegen presenta paranys. En tot moment s'ha 

intentat representar pacients paradigmàtics de la pràctica clínica. 

 Procureu no intercanviar informació amb la resta de participants. L'evidència en aquest 

tipus d'avaluacions demostra que donar informació a un company o companya sobre els 

continguts de la prova no ajuda en res. És més, en alguns casos només contribueix a 

obtenir pitjors resultats. 

 Si al llarg de la vostra participació teniu qualsevol tipus de problema, us podeu dirigir als 

membres de l'equip organitzador que aniran degudament identificats. 

 

Calendari i temporalització: 

 

 

Xarrada informativa ACOE 

07/05/2017 

Aula TD1021AA (ESTCE) 

De 15:30 a 17:00 h 

En cas de no poder acudir, la informació 

rellevant de la xarrada estarà penjada a l’Aula 

Virtual 

Celebració ACOE 6è 
 

26/05/2017 

Hospital General Universitari de Castelló 

(consultes externes) 

Primer torn: de 8 a 11 h 

Segon torn: de 12 a 15 h 

 

Dubtes i aclariments: 

fcs@uji.es // 964 38 7720 

 

mailto:fcs@uji.es

