Sessió informativa de Pràctiques Clíniques
de l’EUI- Sant Pau
Curs 2019 –2020

DOCÈNCIA - ASSISTÈNCIA: LA COMUNICACIÓ,
GARANTIA PER A LA MILLOR FORMACIÓ DELS
ESTUDIANTS DE GRAU D’INFERMERIA

Data:
Horari:
Lloc:

8 d’octubre de 2019
matí (12 a 13h) o
tarda (15 a 16h)
Sala d’Actes de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

DOCÈNCIA - ASSISTÈNCIA: La comunicació entre els diferents agents
garanteix el procés d'ensenyament-aprenentatge durant la formació dels
estudiants de Grau d’Infermeria
La sessió informativa pretén ser un espai en el que els agents que participen en les pràctiques
clíniques dels estudiants de l’EUI-Sant Pau puguin rebre informació directa des de l’EUI-Sant
Pau, una oportunitat per compartir experiències i temes que preocupen així com per aportar i
cercar estratègies entre docents, infermeres de referència, tutors de centres de pràctiques i
col·laboradors clínics.

OBJECTIUS
- Difondre informació relacionada amb la practica clínica de l’EUI-Sant Pau
- Aportar coneixement per comprendre millor el funcionament de les pràctiques clíniques del
grau d’infermeria
- Identificar la necessitat dels diferents agents en el procés formatiu a la pràctica clínica

METODOLOGIA
Es planteja una sessió informativa oberta i participativa dirigida a les infermeres de
referència/tutors de centres de pràctiques dels estudiants de l’EUI-Sant Pau.
Els professors de l’EUI-Sant Pau exposaran informació sobre el procés de planificació,
organització i avaluació de les pràctiques clíniques.
Al final de la sessió hi haurà un espai d’intercanvi i torn de paraula obert als assistents.

PROFESSORAT
Abades Porcel, Mercedes
Campillo Zaragoza, Beatriz
De Francisco Prófumo, Seyla
Guillaumet Olives, Montserrat
Hernández Martínez-Esparza, Elvira
Ramos Fernández, Adelaida
Ricart Basagaña, M. Teresa
Roman Abal, Eva M.
San José Arribas, C. Alicia
Santesmases Masana, Rosalia
Serret Serret, Maria
Torres Quintana, Antonio

PROGRAMA
Dia: 8 d’octubre de 2019
Lloc: Sala d’Actes de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

MATÍ
12:00 - 12:05

Inauguració de la sessió i benvinguda als assistents

12:05 - 12:15

Visió global del pla d’estudis i distribució de la matèria Pràctiques
Clíniques

12:15 – 12:30 Gestió de la informació i comunicació entre els agents
12:30 – 12:40 Nou Informe d’Avaluació de la Infermera de Referència
12:40 – 13:00 Torn obert de paraules
13:00

Tancament

TARDA

15:00 - 15:05

Inauguració de la sessió i benvinguda als assistents

15:05 - 15:15

Visió global del pla d’estudis i distribució de la matèria Pràctiques
Clíniques

15:15 – 15:30 Gestió de la informació i comunicació entre els agents
15:30 – 15:40 Nou Informe d’Avaluació de la Infermera de Referència
15:40 – 16:00 Torn obert de paraules
16:00

Tancament

