
Entitat Data Inici col.aboració Objecte del conveni

Universitat Autònima de Barcelona 23/3/2009
Realització d'estades de pràctiques d'alumnes de la Llicenciatura de medicina de la 

UAB al CAP Roger de Flor.

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 17/5/2010
Coordinació i atenció conjunta de pacients amb tractament anticoagulant amb 

antagonistes de la vitamina K.

Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu 23/6/2011 Realització de pràctiques curriculars

Institut Investigació en Atenció Primària Fundació Jordi Gol 5/7/2012

Establir una col.laboració en la qual sigui desenvolupar, conjuntament o de forma 

coordinada, programes i activitats encaminats a promoure la recerca clínica, 

epidemiològica i en serveis sanitaris.

Udaceba Unitat Docent 5/6/2013

Fer possible la rotació dels Metges i infermeres Residents en Atenció Familiar i 

Comunitària adscrits a la Unitat docent d'Aceba com a Centre Docent acreditat per a 

la formació de Metges Especialistes  (MIR) i Infermeres Especialistes (EIR) dins dels 

diferents serveis del CAP Roger de Flor.

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 13/6/2013 Col·laboració docent en la formació especialitzada a pediatria.

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 1/4/2017 Conveni marc de col.laboració en matèria assistencial, docència i recerca.

Universitat Autònima de Barcelona 7/9/2017

Conveni marc de de cooperació educativa per la realització de pràctiques 

acadèmiques externes en entitats col.laboradores pel còmput de cèdits entre la 

facultat de la medicina de la Universitat Autònoma.

Fundación Seur 15/1/2018 "Tapones para una nueva vida"

MUTUAM, Mutualitat de Previsió Social 26/4/2018
Programes de recerca i millora de la qualitat assistencial.  Programes de formació 

continuada als professionals de l’àmbit sanitari.

Institut Universitari per a la recerca a la atenció primària de salut Jordi Gol i Gurina 25/1/2019
Conveni per a la promoció de la intensificació de l'activita investigadora del personal 

assistencial

Institut de Formació Contínua - IL3  UNIVERSITAT DE BARCELONA 6/3/2019 Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants

Túrbula 13/10/2020
Acord col·laboració per a la formació pràctica formació professional - Higiene 

Bucodental

Institut Salvador Seguí 1/2/2021
Acord col·laboració per a la formació pràctica formació professional - Cures Auxiliars 

Infermeria

Universitat Oberta de Catalunya 17/3/2021 Acord conveni activitats de pràctiques - Practicum Treball social sanitari
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