
                                                     
 
 
 
Benvolgut/da col·legiat/da, 
 
Ens plau presentar-te el III Curs d'Implants de la Societat Catalano-Balear de 
Cirurgia Maxil·lofacial i Oral, en el marc del Postgrau d'Implantologia que ofereix 
per tercer any consecutiu el COEC, juntament amb l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i 
de la Salut de Catalunya i Balears, i que compta amb el patrocini de BTI. 
 
Per aquest motiu, el proper 12 de juny, a les 8 del vespre, tindrà lloc 
prèviament una presentació d'aquest postgrau, coincidint amb l'acte de cloenda 
del curs acadèmic 2013-2014 que hi haurà a continuació, a les 9 hores, a càrrec del Dr. 
Anitua. 
 
Cal remarcar que per a aquesta nova edició, el postgrau s'estructura en nou mòduls, 
que van de setembre de 2014 a juny de 2015, cadascun dels quals consta d'un 
divendres (matí i tarda) i un dissabte (matí), amb la realització de pràctiques i tallers a 
les instal·lacions de la clínica del COEC (tarda de divendres), mentre que les sessions 
teòriques tenen lloc a les aules de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques (matins de 
divendres i dissabte).  

 
Mòdul I. Mòdul bàsic cirurgia en implants (26-27/IX/14) 
Drs. Pedro Barrio, Alfonso Miguel  
Mòdul II. Mòdul bàsic pròtesi en implants (24-25/X/14)  
Dr. Badas  
Mòdul III. Mòdul periodòncia I (21-22/XI/14) 
Drs. Glòria Calsina, Xavier Rodríguez, Xavier Vela  
Mòdul IV. Mòdul periodòncia II (12-13/XII/14) 
Dr. Jon Eguizábal  
Mòdul V. Mòdul cirurgia avançada I (23-24/I/15) 
Drs. Javier Bara, Cristina Vallés, Mayo  
Mòdul VI. Mòdul cirurgia avançada II (20-21/II/15) 
Drs. Xavier Rodríguez, Davo, Joan Grau  
Mòdul VII. Mòdul pròtesi avançada (20-21/III/15)  
Dr. Badas  
Mòdul VIII. Mòdul cirurgia avançada III (24-25/IV/15) 
Drs. Joan Pi, Javier Mareque, Moreno, Benet  
Mòdul IX. Fi de curs (12-13/VI/15) 
Drs. Oliva, Fernando de la Iglesia, García Linares, Nart, Grau, Anitua  

 
Per últim, només cal recordar que aquest postgrau té el reconeixement de formació 
d'especial interès sanitari per part de la Conselleria de Salut. Per la seva banda, la 
Societat Catalano-Balear de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral, conjuntament amb el COEC, 
estendran un diploma acreditatiu de competència en implantologia als professionals 
inscrits. 
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