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1. Objectiu
L’objectiu d’aquest procés és definir i organitzar la Simulació Clínica a l’EUI - Sant Pau com a
metodologia formativa i d’aprenentatge, que s’implementa en el curs 2020-21, forma part de la
matèria d’Infermeria clínica, del Pla d’estudis 1471 del grau d’infermeria de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
2. Àmbit d’aplicació
El present procés implica totes les activitats que es realitzen tant en l’àmbit general de l’EUI Sant Pau com en el de la titulació de grau, màster i formació continuada.

3. Propietat del procés
El propietari d’aquest procés és la Directora de l’EUI - Sant Pau, que vetlla per la supervisió i el
seguiment i proposa accions de millora a l’Equip de Direcció del Centre. Aquelles propostes de
millora que afectin el procés marc es comunicaran a la UAB.

4. Documentació associada (inputs)
Document
BOE 256 de 24-10-2019, Resolució de 11 d'octubre de 2019, de la Universitat Autònoma de Barcelona,
per la qual es publica la modificació de el pla d'estudis de Graduat en Infermeria. BOE 256 de
24/10/2019. Modificació aprovada per la Comissió Afers Acadèmics UAB del 25/02/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15303.pdf
Memòria de la titulació de Grau acreditada
Memòria de les titulacions de Màster (títol propi) aprovades per la UAB
Full de Ruta del Model de Simulació de l’EUI-Sant Pau V1 (maig 2021)

5. Documentació generada (outputs)
Document
Actes de les reunions dels òrgans de responsabilitat
Informe anual de seguiment del procés (revisió i millora)

6. Revisió i millora
El procés es revisarà periòdicament a la vista dels resultats obtinguts en cada curs acadèmic.
La responsabilitat de la revisió, així com de la implantació de les propostes de millora,
recau en el responsable del procés, responsable de qualitat i direcció.
Es revisaran fonamentalment els següents aspectes:


Grau de satisfacció dels estudiants que han realitzat les habilitats de simulació
clínica.



Grau de satisfacció dels instructors de les habilitats de simulació clínica.
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Nombre d’habilitats de simulació clínica planificades i implementades.



Percentatge d’habilitats de simulació clínica planificades i implementades.



Línies de recerca de simulació en l’àmbit de salut per a la millora o impacte en el
programa formatiu del centre.



Participació en el Grupo de d’investigació infermera en Simulació en Cataluña i
Andorra (GRISCA).



Incidències detectades en el curs vigent.



Propostes de millora per implantar en el següent curs acadèmic.

7. Indicadors
Document

Codi

Grau de satisfacció dels estudiants que han realitzat les habilitats de simulació

IN01-PC10

clínica.
Grau de satisfacció dels instructors de les habilitats de simulació clínica.

IN02-PC10

Nombre d’habilitats de simulació planificades i implementades.

IN03-PC10

Percentatge d’habilitats de simulació clínica planificades i implementades.

IN04-PC10

Línies de recerca de simulació en l’àmbit de salut per a la millora l’impacte

IN05-PC10

directe en la millora de la qualitat formativa de centre.

8. Desenvolupament del procés (procediment)
8.1. Organització del procés de Simulació Clínica
L’organització de la Simulació Clínica és responsabilitat de la Coordinació de Simulació Clínica
de l’EUI Sant Pau, que coordina l’equip de simulació. L’equip de simulació i les seves funcions,
es descriuen a la següent figura 1:
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Coordinació
Simulació

Responsables
Sim 1 i Sim 2

Responsable de
taller (PTC)

• Es coordina amb
els responsables
de SIM 1 i SIM 2
• Facilita fitxa
metodològica
• Facilita “template”
per guia del taller
( pre-briefing;
simulació, debriefing;
avaluació)
• Gestió de l'aula
virtual (aspectes
generals)
• Crea un espai a
l'aula per a cada
taller
• Assigna %
qualificació de
cada taller
• Organitza proves
avaluatives en
aula (ACOES)
• Publica
qualificacions
finals

• Gestió de l'aula
virtual (aspectes
generals)
• Crea un espai a
l'aula per a cada
taller
• Assigna %
qualificació de
cada taller
• Organitza proves
avaluatives en
aula (ACOES)
• Publica
qualificacions
finals
• Planifica
distribució dels
grups per aules
• Reuneix a l’equip
de treball: PTC,
PCC, AUX SIM

• Redacta i revisa
la guia de
simulació (prebriefing;
simulació, debriefing;
avaluació)
• Dóna contingut a
la fitxa
metodològica
(inclou material) a
PCC i AUX SIM
• Puja material a
l’aula 15 dies
previs al taller
• Registra
qualificació a
l’aula virtual
• Reuneix a l’equip
de treball
professors
col.laboradors
clínics:
• Facilita la fitxa
metodològica
• Facilita
instruments
d’avaluació
• Facilita ubicació
en aules i
distribució
estudiants
• Facilita llistats
assistència

Professor
Col.laborador
Clínic (PCC)
• Executa el taller
en els grups
• Registre
assistència
• Administra
Rubrica avaluació
del taller
• Correcció de la
rúbrica que passa
al PTC
• Si té accés a
l’aula introdueix la
qualificació

Auxiliar en
simulació
(AUX SIM)
• Prepara el
material a les
aules (escenaris)
amb la fitxa
metodològica
• Penja les llistes
d'assistència
( distribució per
grups a les aules)
• Deixa a l’aula els
llistats
d'assistència
• Recull els
escenaris
• Revisa el material
malmès
• Fa comanda de
material malmès i
lliura a
Responsable del
Taller

Figura 1: Organització del procés de Simulació Clínica

8.2 Revisió i seguiment del procés de Simulació Clínica
La revisió i el seguiment de la Simulació Clínica és responsabilitat de la Comissió de Docència i
Qualitat i, per als màsters (títols propis), de la Comissió de Postgrau. Aquest seguiment inclou
la recollida d’evidències i resultats, l’anàlisi del desenvolupament, l’anàlisi de resultats i la
proposta d’accions de millora ( recollits en l’Informe de seguiment del procés, que realitza la
responsable del procés).
L’anàlisi realitzada i les propostes de millora queden recollides a l’Informe de Seguiment de les
Titulacions que s’elabora en el context del Procés PC07. L’equip de Direcció és el
responsable d’implementar les propostes de millora que sorgeixin de l’anàlisi anterior.
El seguiment de la Simulació Clínica queda recollit a l’Informe de Seguiment de les Titulacions
(Procés PC07).
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8.3. Participació del agents d’interès
Grups d’interès

Forma de participació

Estudiants, professors ( equip de

Debat en les comissions de docència i qualitat i en la comissió

simulació) i PAS

de postgrau

Estudiants

És el col·lectiu al qual s’adrecen les activitats regulades en
aquest procediment. El procés PS06 recull el seu nivell de
satisfacció

8.4. Informació pública
Les Guies Docents de les assignatures, de Simulació Clínica contenen la informació complerta i
expliquen el desenvolupament amb els criteris i les activitats d’avaluació per l’assoliment de les
seves competències. Les guies docents estan accessibles al web, publicades al portal de l’EUI
- Sant Pau

8.5. Rendició de comptes
La rendició de comptes dels resultats de les assignatures de Simulació Clínica es produeix
mitjançant els Informes de Seguiment de les Titulacions (Procés PC07) que es fa arribar a la
direcció de l’EUI - Sant Pau i als òrgans encarregats del seguiment de les titulacions.
La rendició de comptes als diferents col·lectius queda assegurada mitjançant la participació
d’aquests en els òrgans col·legiats i comissions de debat següents:


Comissions de Docència i Qualitat



Comissions de Postgrau



Comissions participants en el debat i l’aprovació dels diferents informes de seguiment
que es generen en el Procés PC07.

9. Procediments acadèmic-administratius vinculats al procés

Procediments acadèmic-administratius
Pendent assignació
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