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Prerequisits
No hi ha prerequisits oficials però és aconsellable haver assolit les competències de les
assignatures: Cures Infermeres a l’adult, Cures Infermeres al Nen i a l’Adolescent, Atenció
d’infermeria a la persona amb problemes oncològics i Cures pal·liatives a la persona amb càncer
així com haver realitzat els Pràctics I, II, III, IV, V, VI i VII.
És requisit que l’estudiant hagi signat el compromís de confidencialitat i el conveni específic de
cooperació educativa per a poder realitzar la pràctica clínica. En els entorns on hi ha menors cal
també aportar una certificació negativa del registre central de delictes sexuals.

Contextualització i objectius
Aquesta és una assignatura optativa, pertany al itinerari Cures infermeres específiques en l’àmbit
de l’oncologia i està planificada al setè semestre del grau d’Infermeria.
El propòsit d’aquesta assignatura és aprofundir en l’adquisició de les competències relacionades
amb l’atenció d’infermeria de l’àrea d’oncologia, a través de l’experiència davant situacions reals.
L’estudiant podrà posar a la pràctica aquells coneixements, actituds i habilitats assolides durant
el període teòric per a tenir cura del malat oncològic i de la seva família en tot el cicle vital.
Objectius d’aprenentatge de l’assignatura
1. Identificar les necessitats del malat oncològic i la seva família.
2. Aplicar els coneixements teòrics, les habilitats i les actituds apreses des d’una visió
holística i de qualitat.
3. Demostrar una actitud ètica i responsable en la resolució de les situacions complexes que
es deriven de la malaltia oncològica.
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Competències i resultats d’aprenentatge
Competència
CE.2 Planificar i prestar cures infermera
dirigides a les persones, família o grups,
orientats als resultats de salut avaluant el seu
impacte, a través de guies de pràctica clínica i
assistencial que descriuen els processos pels
què es diagnostica, tracta o cuida un problema
de salut.
CE.5 Dissenyar sistemes de cures dirigits a les
persones, família o grups, avaluant els seu
impacte i establint les modificacions oportunes.

Resultats d’aprenentatge
CE.2.18 Planificar i aplicar les cures a la
persona amb problemes oncològics, durant les
diferents fases evolutives del procés.
CE.2.19 Utilitzar les guies de pràctica clínica i
assistencial en el tractament i cures dels
problemes de salut oncològic.
CE.5.26 Elaborar i aplicar plans de cures en
funció de la fase i/o etapa de la malaltia en que
es troba el pacient, utilitzant els principis teòrics
i metodològics de la infermeria.

CT1 Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
CT3 Identificar, analitzar i prendre la opció
resolutiva més adequada per a donar resposta
als problemes de l’àmbit professional de forma
eficient i eficaç.
CT7 Identificar, analitzar i resoldre problemes
ètics en situacions complexes.

Continguts
Mòdul 1. Seminaris.
S’aborda la fonamentació teòrica relacionada amb situacions vivencials de la pràctica clínica que
permet realitzar una reflexió sobre l’acció, sobre la metodologia infermera i sobre la resolució de
problemes.
Mòdul 2. Pràctiques clíniques
S’aplica la metodologia infermera i la resolució de problemes en base a situacions de cures reals.
Es treballen aspectes procedimentals i actitudinals.

Metodologia
Activitat dirigida: Seminaris
Els seminaris es realitzen en grups reduïts, durant la pràctica clínica.
Activitat supervisada: Pràctica clínica
Es fa un seguiment tutoritzat de la pràctica clínica.
Es planifiquen 8 setmanes de pràctica clínica en, al menys, dos entorns de pràctiques.
Es programen 7 hores de pràctiques clíniques diàries en torns de matí o tarda.
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Activitats formatives
Activitat

Hores

ECTS

Resultats d’aprenentatge

Tipus: Dirigides
Seminaris:

9

0,36

CT1, CT3, CT7

282

11,28

CE2.18, CE2.19, CE5.26,
CT1, CT3, CT7

9

0,36

CT1, CT3, CT7

Tipus: Supervisades
Pràctica clínica:
Tipus: Autònomes

Avaluació
L’avaluació és formativa i continuada. S’avalua el nivell d’assoliment dels objectius i les
competències adquirides durant les pràctiques clíniques.
L’assistència a les pràctiques clíniques i als seminaris és obligatòria.
En l’avaluació de l’estudiant intervenen:
• La tutora del centre de pràctiques (infermera de referència). Informa del procés continuat de
l’estudiant.
• La tutora acadèmica. Valora el seguiment de l’aprenentatge de l’estudiant.
• El mateix estudiant, mitjançant la Memòria del pràctic.
• La professora responsable de l’assignatura. És la responsable de l’avaluació global de
l’estudiant i de la qualificació.
Instruments d’avaluació:
Mòdul I
• Assistència i participació.
Mòdul II
• Informe de la tutora del centre.
• Qüestionari d’avaluació de la tutora acadèmica.
• Memòria de l’estudiant.
La nota final de l’assignatura s’obté a partir de la mitjana ponderada segons el percentatge assignat
a cadascuna de les diferents activitats proposades per a l’avaluació. La nota mínima de cada part
per poder fer la mitjana és un 5 sobre 10.
Assistència a les pràctiques
•
•

1

L’assistència és obligatòria en la totalitat de les hores programades, en el torn i
l’horari assignats.
Entenem com a falta d’assistència justificada :
1. Defunció de familiar de primer i segon grau de consanguinitat
2. Malaltia aguda
3. Visita mèdica programada 1 *
4. Examen de carnet de conduir *
5. Examen oficial universitari *
6. Proves oficials d’idiomes *

* En aquests casos es consideren les hores indispensables per assistir-hi
3
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•

Comunicació d’absències: L’estudiant ha d’informar a l’entitat col·laboradora (tutora del
centre col·laborador -infermera de referència- i a la tutora clínica), qualsevol absència i ha
de presentar el justificant corresponent. Quan l’absència sigui previsible, ha d’avisar amb
prou antelació a la tutora del centre col·laborador -infermera de referència- i a la tutora
clínica, 10.2 (Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UAB) 2.
• Faltes no justificades: Per cada falta no justificada es descomptarà 0.5 punts de la nota
final .Si l’estudiant té més de tres faltes sense justificar l’assignatura quedarà suspesa.
• Faltes justificades :
1. 3, 4, 5 faltes justificades: El professor responsable de l’assignatura plantejarà una
activitat de recuperació .
2. > de 5: El professor responsable de l’assignatura i l’estudiant valoren la situació
individual.
Qualificació:
- 0 a 4,9: Suspens
- 5,0 a 6,9: Aprovat
- 7,0 a 8,9: Notable
- 9,0 a 10: Excel·lent (en el cas que l’estudiant hagi obtingut una nota igual o superior a 9, podrà
optar, a criteri del professor, a una matrícula d’honor)
No avaluable
Es considerarà no avaluable quan l’estudiant no hagi realitzat les pràctiques.

Activitats d’avaluació
Activitat

Activitat dirigida:

Pes

15%

Resultats d’aprenentatge

CT1, CT3, CT7

Seminaris
Activitat supervisada:
Pràctica clínica
-

Memòria de pràctiques

-

Informe de la tutora del centre

-

Qüestionari d’avaluació de la
tutora acadèmica

85%

CE2.18, CE2.19, CE5.26,
CT1, CT3, CT7

15%
40%
30%

BIBLIOGRAFIA
Es treballa en els seminaris.
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Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UAB ( Acord del Consell de Govern de 10 de desembre de 2014),

