FORMACIÓ POSTGRADUADA - EUI SANT PAU

ADDENDA ALS MÒDULS DEL MÀSTER EN ATENCIÓ D’INFERMERIA AL NEN I A L’ADOLESCENT
CURS ACADÈMIC 2019-2020
A continuació s’informa dels canvis significatius implementats en l'activitat docent durant aquest
segon semestre del curs 2019- 2020, com a conseqüència de l'impacte de la crisi sanitària de la
COVID-19.
Període de docència presencial i de docència virtual o remota
Data d’inici de la docència
presencial

Data d’inici de la docència virtual
o remota

Data assoliment de tots
continguts programats

16-09-2019

09-03-2020

22-06-2020

MÒDULS TEÒRICS
Continguts impartits amb docència virtual o remota
Mòdul IV. El nen amb problemes de salut
Tema I. Acompanyament en el procés de mort
Tema VI. Aspectes ètics
Mòdul V. La infermera que té cura de l’adolescent i l’adolescent sa
Tema I. Context i competències de la infermera que té cura de l’adolescent
Tema II. L’adolescent sa
Tema III. Conductes de risc
Tema IV. Atenció d’infermeria a l’adolescent
Mòdul VI. L’adolescent amb problemes de salut
Tema I. Malalties més freqüents
Tema II. Problemes de salut mental
Tema III. Cures infermeres a l’adolescent
Tema IV. Aspectes ètics
Tema V. Teràpies complementàries
Mòdul VI. TFM
Metodologies docents impartides amb docència virtual o remota
Exposició Didàctica (conferències online, vídeos)
Preguntes de Grup (Fòrum línia)
Tutoria online (eines de plataforma, missatgeria, xat, videoconferència)
Exposicions dels alumnes mitjançant presentacions multimèdia / vídeos
Estudi de Casos
Qüestionaris d’autoavaluació
Programes o eines
Aula virtual de Moodle
Google Drive, Canal Youtube, Zoom Meeting
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Avaluació de les competències i resultats d’aprenentatge
3 Proves objectives tipus test per als mòduls I, II i III 40%
Presentació de treballs realitzats individualment i/o amb grup 10%
Realització del treball fi de màster 30%
Seguiment Tutorial
S’han realitzat les tutories programades periòdicament
S’han realitzat tutories amb grups
La informació i el seguiment s’ha fet a través de l’aula virtual i per correu electrònic corporatiu
MÒDULS PRÀCTICS
Situació actual de les pràctiques en el màster
4 estudiants 100% hores pràctiques
6 estudiants 88% hores pràctiques
8 estudiants 67% hores pràctiques
Avaluació de les competències i resultats d’aprenentatge
Avaluació pràcticum 20% : - Memòria de pràcticum 25%
- Informe de la infermera de referència 45%
- Document de seguiment de la professora 30%
- Els 6 estudiants que han fet el 88% de les pràctiques incorporaran a la memòria de pràctica una
activitat compensatòria
- Dels 8 que tenen < 85%, 5 treballen en entorn pediàtric i també s’incorporarà a la memòria de
pràctiques una activitat compensatòria
- Als 3 restants que no treballen en entorn pediàtric es programaran les pràctiques pendents quan
es pugui abans octubre 2020 preferentment
TFM
Seguiment Tutorial
La informació i el seguiment s’ha fet a través de l’aula virtual i per correu electrònic corporatiu
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Avaluació de les competències i resultats d’aprenentatge
Seguint les indicacions de la universitat es proposa una presentació i defensa asincrònica
QUÈ

QUAN

COM

QUI

1. Grup fa entrega memòria TFM

08-06-2020

Moodle

Estudiant

2. Constitució de tribunals

20-05-2020

Moodle

Coordindor
Màster

3. Generació de tasca: Presentació PPT+
àudio TFM

11-05-2020

Moodle

Coordindor
Màster

4. Generació de tasca: defensa de TFM

22-06-2020

Moodle

Coordindor
Màster

5. El grup puja entrega presentació de
PPT + àudio

22-06-2020

moodle

Estudiant

6. Tribunal avalua la presentació i la
defensa aportada PEL GRUP

25-06-2020

zoom

7. Publicació de les qualificacions

25-06-2020

moodle

Coordindor
Màster

8. Revisió de l’avaluació

26-06-2020

Correu
corporatiu

Coordindor
Màster

Tribunal TFM

