
 

 

29  d’abril de 2022- 2 edicions: 
09:00 a 11:00 h 
16:35 a 18:35 h 

 Palau de Congressos de Girona, 
Passeig de la Devesa, 38- Girona 

 

 

TÍTOL  ESCAPE ROOM ITS 

OBJECTIUS 

Objectius generals: Habilitar als professionals sanitaris en el 
maneig clínic de les ITS i millorar la resolubilitat terapèutica i el 
control d’aquestes infeccions en l’Atenció Primària. 
 
Objectius específics:   

✓ Saber a qui i com realitzar cribratge d'ITS 
✓ Conèixer les ITS mes freqüents.  
✓ Abordar les Infeccions de Transmissió Sexuals segons les 

darreres guies i evidència científica. 
✓ Capacitar els professionals sanitaris per un millor abordatge 

de la sexualitat i la salut sexual de les persones  

METODOLOGIA 

El curs és pràctic en un 100%,  en forma de joc escape room en 

què els participants s’agruparan en equips d’unes sis persones.  

Es realitzarà proves en què es demana que els alumnes siguin els 

que expliquin el diagnòstic i l’actuació davant els casos clínics 

exposats i que argumentin les seves decisions, promovent després 

la discussió en grup i donant finalment pautes concretes d’actuació 

en base a l’evidència científica. 

Es farà un test inicial que ordenarà la sortida dels grups. 

Posteriorment cada grup haurà de resoldre les sis proves del joc. 

Finalment es fa avaluació final d’assoliment a partir de preguntes 

test en format kahoot. 

Es donarà materials teòrics de consulta per poder realitzar les 

proves. 

CONTINGUTS 

✓ Presentació d’objectius i funcionament del taller.  
✓ Pre-test inicial de coneixements bàsics sobre ITS  
✓ Situació epidemiològica actual de les ITS al nostre entorn. 
✓ Abordatge de la sexualitat a la consulta.  
✓ Cribratge i tractament empíric de les ITS des d’AP.  
✓ ITS que cursen amb síndrome secretora.  
✓ Sífilis.  
✓ Herpes genital.  
✓ Condilomes acuminats i infecció per VPH.  
✓ Ectorparàsits i altres virus causants d’ITS.  



✓ Crioteràpia de lesions genitals.  
✓ Test final I conclusions  

COORDINADORA 
I PONENTS 

Alba Martínez Satorres (Coordinadora) 
Marta Arcarons Martí, Francisco Javier Fernández Segura, Lorena 
Díez Garcia, Núria Turmo Tristan, Carolina Wagner, Cinta Elvira 
Estrada Alifonso, Alba Martínez Satorres. Membres del GdT de 
Dermatologia CAMFiC 

 


