ANNEX 19. CRITERIS ASSIGNACIÓ PRÀCTIQUES
Aquest Annex recull el procediment per a sol·licitar torn de pràctiques per incompatibilitat.
1. El professor responsable de cada pràctic presenta, el curs anterior al seu desenvolupament,
l’assignatura i recull la preferència de torn dels estudiants.
2. El procés d’adjudicació de places es farà seguint el procediment establert per l’EUI Sant Pau
(PC03-1).
3. Malgrat que s’intenta, en la mesura que es pugui, tenir en compte la preferència de
l’estudiant, els horaris (o els torns) poden ser diferents atenent els requeriments
organitzatius i a l’oferta de places que pot variar anualment.
4. Amb la finalitat de poder compaginar les pràctiques amb l’activitat laboral, l’estudiant pot fer
una sol·licitud d’horari pràctiques per incompatibilitat laboral dins de l’horari establert en el
Conveni Específic i Document Marc de Pràctiques Clíniques de l’EUI Sant Pau. Aquesta petició
es valorarà, però en cap cas serà vinculant atès que és prioritari el recorregut formatiu de
l’estudiant.
5. La sol·licitud del torn de pràctiques per incompatibilitat laboral es tindrà en compte en funció
de:
a. La disponibilitat de places i la sol·licitud feta.
b. La proximitat.
c. Les exigències del currículum i necessitats formatives de l’estudiant.
d. De la disponibilitat horària de l’estudiant considerant les necessitats individuals
justificades que hagin estat notificades dins els terminis establerts.
e. Els estudiants no podran fer canvis de centres de pràctiques i torns assignats una
vegada confirmades les places.
6. La resta d’estudiants si tenen activitats (per la tarda o matí) i els coincideix amb algun
període de pràctiques , hauran de fer canvis amb els seus companys. Un cop elaborats els
llistats finals aquests es faran públics i es comunicarà als estudiants que disposen de set dies
per a fer-se els canvis entre ells.
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SOL·LICITUD DE CANVI D’HORARI DE PRÀCTIQUES
Dades Personals
Nom

Primer cognom

Segon cognom

Tfn de contacte:

Correu electrònic:

Localitat en la que viu:
Ciutat en la que treballa:
Dies i horari laboral semanal:
Pràcticum (MARCAR TOTS ELS PRÂCTICUMS AFECTATS)
Pràcticum I
Pràcticum II
Pràcticum III
Pràcticum IV
Pràcticum V
Pràcticum VI
Pràcticum VII
Pràcticum VIII
Itinerari
Torn que sol·licita
Matí

Tarda

Motivació i documents aportats

Nit

1

Motius Acadèmics
Motius laborals: Còpia del contracte laboral de més de 15 hores setmanals i certificat
de l'empresa amb el torn de treball
Maternitat: Còpia del llibre de família per demostrar menys de 12 mesos del nadó
Esportistes d'èlit: informe de la federació i certificat del club amb horaris d'entrenament
Observacions: ( si s'escau)

Data i signatura de l'estudiant

Data i segell de la gestió acadèmica

1

L’estudiant ha de mostrar la documentació que correspongui i signar una declaració responsable
segons model annexat
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DECLARACIÓ RESPONSABLE INCOMPATIBILITAT HORÀRIA
El Sr./Sra ________________________________________________________ amb
DNI/NIE

_______________________,

estudiant/a

de

l’Escola

Universitària

d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, adscrita a la
Universitat Autònoma de Barcelona, declara de manera responsable que disposa de la
documentació que justifica la necessitat de canvi de torn de pràctiques
incompatibilitat horària.

Signat
Barcelona, ........................................................
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