FORMACIÓ POSTGRADUADA - EUI SANT PAU

ADDENDA ALS MÒDULS DEL MÀSTER EN INFERMERIA PERIOPERATÒRIA
CURS ACADÈMIC 2019-2020
A continuació s’informa dels canvis significatius implementats en l'activitat docent durant aquest
segon quadrimestre 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

25-09-2020

13-04-2020

30-05-2020

MÒDULS TEÒRICS
Continguts impartits amb docència virtual o remota
Els mòduls teòrics esta impartits i avaluats
MÒDULS PRÀCTICS
Situació actual de les pràctiques en el màster
−
−
−

6 estudiants: 88% hores pràctiques
14 estudiants: 61% hores pràctiques
13 estudiants: 30% hores pràctiques

Avaluació de les competències i resultats d’aprenentagte
Valorar individualment quantes hores de pràctica ha fet cada estudiant
1. Si > 85% incorporar en la memòria de pràctica una activitat de compensació
2. Si < 85% i estudiant treballa en entorn quirúrgic, estudiar situació i incorporar en memòria de
pràctiques una activitat compensatòria valoració reconeixement DE L’ACTIVITAT LABORAL
3. Si < 85% i estudiant no treballa en bloc quirúrgic programar pràctiques quan es pugui abans
octubre 2020 preferentement
TFM
Seguiment Tutorial
El contacte virtual amb ells estudiants ha estat setmanal, a través de tutories grupals PER ZOOM. 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’aprenentage
Seguint les indicacions de la universitat es proposa una presentació i defensa asincrònica
QUÈ

QUAN

COM

QUI

1. El grup fa entrega memòria TFM

22-05-2020

Moodle

Estudiant

2. Constitució de tribunals

22-05-2020

Moodle

Coordinador
Màster

3. Generació de tasca: Presentació PPT+ audio
TFM

22-05-2020

Moodle

Coordinador
Màster

4. Generació de tasca : defensa de TFM

27-05-2020

Moodle

Coordinador
Màster

5. El grup puja entrega presentació de PPT +
audio

27-05-2020

moodle

Estudiant

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

29-05-2020

zoom

Tribunal TFM

7. Publicació de les qualificacions

30-05-2020

moodle

Coordinador
Màster

8. Revisió de l’avaluació

30-05-2020

Correu
corporatiu

Coordinador
Màster

