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Titulació
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Tipus
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Semestre

884 Infermeria

Grau en Infermeria
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Contacte

Utilització d’idiomes

Responsable:

Llengua vehicular majoritària:

Català

Torres Quintana, Antonio

Algun grup íntegre en anglès:

No

atorresq@santpau.cat

Algun grup íntegre en català:

No

Algun grup íntegre en castellà: No
Professors:
Torres Quintana, Antonio
Carrasco Baza, Cristina
Núñez Ramírez, Óscar
Castilla, Mª José

Prerequisits
És un requisit que l’estudiant hagi signat el “Compromís de confidencialitat de l’estudiant” i el
conveni específic de cooperació educativa. Es recomana previ a cursar aquesta assignatura,
tenir coneixements sobre: Bases Teòriques i Metodològiques en Infermeria, Funció del Cos I i II,
així com de Comunicació Terapèutica, Farmacologia, i la realització del Pràctic I.

Contextualització i Objectius
Aquesta assignatura forma part del mòdul Pràctiques tutelades i treball fi de Grau, matèria
Pràctiques externes i està planificada en el quart semestre del grau d’Infermeria.
En aquest pràctic l’estudiant fa una primera aproximació a la persona adulta hospitalitzada i en
situació de malaltia.
En el Document Marc de pràctica clínica i en l’apartat de normatives de la Guia del Estudiant,
s’inclou la informació i documentació en relació a les pràctiques clíniques. És necessari que
l’estudiant hagi llegit aquesta documentació abans de cursar l’assignatura.
Aquesta experiència pràctica posa a disposició de l’estudiant situacions reals que permeten
aplicar els coneixements, habilitats i actituds apresos,
i a l’hora desenvolupar nous
coneixements i adquirir les habilitats necessàries per poder oferir atenció infermera.
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Les pràctiques tutelades en entorns assistencials constitueixen un element fonamental per el
desenvolupament de les competències professionals en infermeria i tenen com a propòsit
facilitar la integració dels coneixements teòrics, les habilitats i actituds específiques de la
titulació, així com guiar a l’estudiant en el seu procés cap a la professionalització.
Objectius d’aprenentatge de l’assignatura.
1. Integrar en la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds associades a les
competències del pràctic (d’aquest i dels anteriors), incorporant els valors professionals,
competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític.
2. Utilitzar el procés d’atenció d’infermeria com metodologia científica en les intervencions a la
pràctica clínica per proporcionar i assegurar el benestar, la qualitat i seguretat a las persones
ateses i en la resolució de problemes.
3. Prestar cures integrals d’infermeria, a l‘individu, la família i la comunitat, com criteris de
qualitat i basats en l’evidencia científica i en els mitjans disponibles.
4. Realitzar les tècniques i procediments de cures d’infermeria, establint una relació terapèutica
amb els malats i familiars.
5. Reflexionar en i des de la pràctica amb els referents teòrics i pràctics que l’estudiant
adquireix.

Competències i Resultats d’aprenentatge
Competència
CE.1. Prestar una atenció sanitària tècnica i
professional adequada a les necessitats de salut de
les persones que atenen, d’acord amb l’estat de
desenvolupament dels coneixements científics de
cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat
que s’estableixen en les normes legals i
deontològiques aplicables.

Resultats d’aprenentatge
CE1.71. Aplicar una atenció sanitària, tècnica i
professional segons les necessitats de les
persones que atén.

CE.2. Planificar i prestar cures infermeres 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 que es diagnostica, tracta o cuida un
problema de salut.

CE.2.27. Descriure i aplicar els procediments i
tècniques d’infermeria que es realitzen a les
persones adultes en situació d’alteració de la
salut.

CE.6. Basar les intervencions infermera en l’evidència
científica i en els mitjans disponibles.

CE.6.33. Aplicar les intervencions infermeres
basades en les evidències científiques i en els
recursos disponibles.
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CE.7. Demostrar que comprèn sense prejudici a les
persones, considerant els seus aspectes físics,
psicològics i socials, com individus autònoms i
independents, assegurant el respecte a les seves
opinions, creences i valors, garantint el dret a la
intimitat , a través de la confidencialitat i el secret
professional.

CE.7.53. Aplicar els principis de confidencialitat
de la informació del usuari.
CE.7.54. Aplicar una relació respectuosa amb
l’usuari/família/equip de salut, sense emetre
judicis de valor.

CE.8. Promoure i respectar el dret a la participació,
informació, autonomia i el consentiment informat en
la pressa de decisions de les persones ateses,
d’acord en la forma que viuen el seu procés de salutmalaltia.

CE.8.16. Respectar els drets del pacient
respecte a la demanda i necessitat
d’informació, privacitat i capacitat de decisió
pròpia.

CE.10. Protegir la salut i el benestar de les persones,
família o grups atesos, garantint la seva seguretat.

CE.10.26. Valorar el risc i aplicar les mesures
per la protecció de la salut i el benestar de les
persones, famílies i/o grups.

CE.11. Establir una comunicació eficaç amb pacients,
família, grups socials i companys i fomentar l’educació
per la salut.

CE.11.34. Aplicar les habilitats adquirides en
les tècniques de comunicació.

CE.15. Treballar amb l’equip de professionals com
unitat bàsica en la que s’estructuren de forma uni o
multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre
personal de les organitzacions assistencials.

CE.15.6. Integrar-se en equips de treball multi i
interdisciplinar i compartir objectius comuns.

CE.17. Realitzar les cures d’infermeria basant-se en
l’atenció integral de salut, que suposa la cooperació
multi professional, la integració dels processos i la
continuïtat assistencial.

CE.17.6. Treballar en col·laboració i de manera
responsable per aconseguir els objectius
prèviament planificats garantint la continuïtat
assistencial.

CE.19. Plantejar solucions als problemes de
salut/malaltia de les persones, famílies i/o de la
comunitat aplicant la relació terapèutica seguint el
mètode científic del procés infermer.

CE.19.13. Aplicar la relació terapèutica en les
cures de les persones, famílies i/o comunitat.

CT.4. Expressar-se de forma fluïda, coherent i
adequada a les normes establertes, tant de forma oral
com escrita.
CT.8. Reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat.
CT.9. Respectar l’entorn medi ambiental i fomentar el
desenvolupament sostenible.
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Continguts
MÒDUL 1.

Tècniques i procediments clínics

1. Administració fàrmacs: responsabilitat infermera en la terapèutica farmacològica.
2. Preparació, manipulació, identificació del material i administració de medicació enteral
i parenteral:
 Via oral.
 Via parenteral: IM, SC, ID, IV, serumteràpia.
 Via rectal.
 Via nasal.
 Via oftàlmica.
 Via òtica.
3. Càlcul dosis.
4. Balanç de líquids.
5. oxigeno teràpia.
6. Control de Glicèmia.
7. Col·locació de catèter venós perifèric i extracció analítica venosa i arterial.
8. Sondatge vesical.
9. Ferides quirúrgiques.
10. Procés Atenció Infermeria.
MÒDUL 2.

Pràctica clínica

Unitat I. Estructura i entorn pràctic.
1. Coneixement del Centre de pràctiques: organització, valors, normatives.
2. Coneixement de l’estructura, organització i funcionament de la unitat on desenvolupa les
pràctiques clíniques.
3. Coneixement equip infermeria i equip multidisciplinari.
Unitat II. Aplicació metodologia infermera.
1. Valoració necessitats bàsiques segons model.
2. Identificació manifestacions de dependència.
3. Identificació i diferenciació de Diagnòstic d’infermeria i Problema interdisciplinari.
4. Objectius i intervencions segons el problema identificat.
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Metodologia
Activitat dirigida: Seminaris
Es realitza en grups que són programats abans del període de pràctica clínica
Activitat supervisada: Pràctica Clínica
Les pràctiques clíniques es realitzen en unitats d’hospitalització d’adults de l’hospital de la Santa Creu i
Sant Pau i Fundació Puigvert. La durada de les mateixes és de quatre setmanes.
Està regulada pel conveni de col·laboració amb el centre de pràctiques, projecte formatiu de
l’assignatura i el document marc de pràctiques clíniques.
Cada estudiant, durant la pràctica, està assignat a una tutora del centre de pràctiques (infermera de
referència) que assumeix un únic estudiant durant tot el període. Una tutora acadèmica (professora
i/o col·laboradora clínica) que fa el seguiment setmanal del progrés i l’avaluació formativa de
l’estudiant.
A l’estudiant se li assignen pacients de complexitat mitja, entenent que la responsabilitat última dels
mateixos és de la infermera de referència.
Durant la pràctica clínica l’estudiant realitza un pla d’atenció d’infermeria escrit, dels pacients
assignats, a fi i efecte de presentar i exposar-lo a les reunions acordades amb la tutora acadèmica.
Torns i horaris:
S'estableixen 7 hores de pràctiques diàries en torns de matí, tarda o mixt adaptades l'horari
assistencial del Centre.
Aquests horaris poden ser modificats en funció de situacions imprevistes i/o de necessitats del propi
centre de pràctiques.

Activitats Formatives
Activitat

Hores

ECTS

Resultats d’aprenentatge

Tipus: Dirigides
Seminaris:

4,5

0,18

CE2.27, CE10.26, CE15.6 CT9

141

5,64

CE1.71, CE2.27, CE6.33, CE7.53, CE7.54,
CE8.16, CE10.26, CE11.34, CE15.6,
CE17.6, CE19.13 CT4, CT8, CT9.

4,5

0,18

CT4

150

6

Tipus: Supervisades
Pràctica clínica:

Tipus: Autònomes
Total
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Avaluació
El pràctic es planifica una sola vegada en el curs acadèmic.
Les competències d’aquesta assignatura s’avaluen mitjançant l’avaluació formativa i continua.
L’assistència a les pràctiques de laboratori i a les pràctiques clíniques és obligatòria
Mòdul I
 L’avaluació es realitza a través d’una prova escrita i assistència als laboratoris
Mòdul II
 Pràctica clínica, l’avaluació és continuada.
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, responsable de l’avaluació global de l’estudiant i de
la qualificació.
Instruments d’avaluació:
Mòdul I
 Prova escrita i assistència als laboratoris.
Mòdul II
 Informe de la tutora del centre.
 Qüestionari d’avaluació de la tutora acadèmica.
 Memòria de l’estudiant.
Faltes d’assistència a les pràctiques clíniques:
Requisits :
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L’assistència és obligatòria en la totalitat de les hores programades, en el torn i
l’horari assignats. L’ incompliment horari es motiu per suspendre l’assignatura.



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
4. Examen de carnet de conduir
5. Examen oficial universitari
6. Proves oficials d’idiomes
7. Període de quarantena domiciliària provocada per incidències relacionades amb COVID19 (contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19; espera del resultat
d’una PCR o alguna altra prova de diagnòstic molecular per presentar simptomatologia
compatible amb la COVID-19.)
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8. Estudiant vulnerable pel risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-coV-2,
per indicació salut laboral no es pot incorporar a cap entorn de pràctiques.
9. Atendre la cura de menors o familiars a càrrec davant aïllaments o tancament de centres
escolars, residencial, etc
10. Altres casos aprovats conjuntament per l’entitat col·laboradora i la EUI-Sant Pau.


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 acadèmica), 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
acadèmica (Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UAB) 1.



Faltes no justificades:



o

Per cada falta no justificada, fins a 2 dies, es descomptarà 0.5 punts de la nota final
de l’assignatura.

o

Si l’estudiant té ≥ 3 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 valorarà cada cas de forma
individual.

La nota final de l’assignatura s’obté a partir de la mitja ponderada segons el percentatge dels
instruments d’avaluació. La nota mínima de cada part per poder fer la mitja és un 5 sobre 10.
Per accedir al Mòdul II es tenen que superar totes les proves avaluatives del Mòdul I.

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’alumne hagi obtingut una nota igual o superior a 9, podrà
optar, a criteri del professor, a una matrícula d’honor).

No avaluable
Quan l‘estudiant no hagi aportat suficients evidencies que permetin una qualificació global de la
assignatura, en l’acta es consigna la qualificació com “no avaluable”.

1

Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UAB ( Acord del Consell de Govern de 10 de desembre de 2014),
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És motiu de manca d’evidències suficients (1+2):
1. Si l’estudiant no ha participat en cap activitat planificada en l’avaluació continuada.
2. La no assistència a les pràctiques.

Revisió d’exàmens i proves
Una vegada publicada la nota final, l’estudiant pot sol·licitar la revisió dels exàmens i les proves en
el període determinat per la "revisió". No s’accepten sol·licituds de revisió en dates fora del límit
establert.

Activitats d’avaluació
Activitat

Pes

Activitat dirigida:

15%

Seminaris

12%
3%

 Prova escrita
 Assistència

Activitat supervisada:

ECTS

1,12

0,04

CE2.27, CE10.26, CE15.6
CT9

0,26

CE1.71, CE2.27, CE6.33, CE7.53, CE7.54,
CE8.16, CE10.26, CE11.34, CE15.6,
CE17.6, CE19.13
CT4, CT8, CT9.

85%

Pràctica Clínica
 Informe de la tutora del

centre.
 Qüestionari d’avaluació de

la tutora acadèmica.
 Memòria de l’estudiant.

Resultats d’aprenentatge

Hores

40%
30%

6,38

15%
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