
                                  BECA COMG RESIDENTS 2022 

 

 

1.- OBJECTIU CONVOCATÒRIA 

El Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) amb la voluntat de contribuir a la formació dels metges 

residents, convoca beques per a residents en centres estrangers dotades amb un màxim de 1.800€ 

cadascuna d’elles. 

El número de beques a atorgar es determinarà en cada convocatòria. 

 

2.- BENEFICIARIS 

A.- Els beneficiaris han d’estar col·legiats al Col·legi Oficial de Metges de Girona i estar al corrent de 

pagament de les quotes col·legials. 

 B.- Es podran beneficiar de la beca COMG “RESIDENTS” tots aquells metges residents que optin per a fer 

una estada, no inferior a un mes, a qualsevol centre acreditat per a la formació, i que estiguin realitzant la 

seva formació en qualsevulla Unitat Docent de Girona o província. 

 

3.- REQUISITS 

A.- Les sol·licituds s’han de presentar via correu electrònic a secretaria@comg.cat adjuntant una carta 

detallada explicant els motius per optar a la beca de residents, el lloc escollit , objectius que es pretenen i  

la previsió de dates de l’estada.  

B.- S’haurà d’adjuntar l’autorització per fer l’estada per part del tutor i/o la comissió de docència. 

C.- Els sol·licitants han d’adjuntar el document d’acceptació del centre escollit per a realitzar la residència. 

D.- La sol·licitud ha d’incloure un pressupost orientatiu de les despeses de l’estada. 

E.- Els sol·licitants han de disposar dels documents legals necessaris per a la seva estada (passaport, visat,...). 

F.- Els beneficiaris de la beca hauran de lliurar, una vegada realitzada l’estada, una memòria final, seguint 

el següent guió:  

- Introducció: motius pels quals s’ha escollit la rotació. 
- Aspectes globals del servei: qualitats del centre sanitari, a què es dediquen, particularitats del 

sistema sanitari, etc. 
- Aprenentatge: ensenyances obtingudes per part del facultatiu 
- Recomanacions i opinió. Dades d’interès per a pròxims becats. 
- Aplicabilitat pràctica de la seva estada o rotació. 
- Conclusions. 

 
G.- Si com a resultat de l’estada o rotació es realitza algun treball o publicació, s’ha de veure reflectit en el 

mateix, l’ajuda obtinguda per part del COMG mitjançant la beca atorgada. 
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4.- RESOLUCIÓ 

A.- El jurat estarà format per la Junta de Govern del COMG i/o els Caps d’estudi i de docència de primària i 

hospitalària dels diferents centre gironins o persones en les que deleguin. 

B.- Es donarà prioritat a tots aquells sol·licitants que no hagin realitzat, amb anterioritat, cap estada a 

l’estranger per estudis o rotació. 

C.- El COMG farà pública la resolució a la web del COMG i als mitjans de comunicació, abans del 31 de 

desembre del 2022. 

 

5.- DATES PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS 

La data màxima de presentació de les sol·licituds de la beca és el 31 d’octubre 2022. 


