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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21615 - Pràctiques Clíniques I
Crèdits 10.4 presencials (260 hores) 1.6 no presencials (40 hores) 12 totals (300

hores).
Grup Grup 2, 2S(Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Susana González Torrente

s.gonzalez@uib.es
No hi ha sessions definides

Rosa Miró Bonet

rosa.miro@uib.es
No hi ha sessions definides

16:30h 17:30h Dilluns 07/11/2011 28/01/2012 Despatx C-206.

Telèfon:

971259944

12:00h 13:00h Dimarts 08/11/2011 28/01/2012 Despatx C-206.

Telèfon:

971259944

Cristina Moreno Mulet

cristina.moreno@uib.es

13:00h 14:00h Divendres 30/01/2012 30/06/2012 Despatx C-206.

Telèfon:

971259944
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Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

16:00h 17:00h Dimecres 30/01/2012 30/06/2012 Despatx C-206.

Telèfon:

971259944

Marta Alonso Carreño No hi ha sessions definides

Andreu Bover Bover

andreu.bover@uib.es

10:00h 12:00h Dimarts 28/09/2011 08/02/2012 Ed. Beatriu

de Pinós.

Despatx Nº 13.

Juana María Bover Mercadal No hi ha sessions definides

Apol·lònia Esteva Arrom No hi ha sessions definides

María Mercedes Fernández

Barcia
No hi ha sessions definides

José Manuel García Mena

josemanuel.garcia@uib.es
No hi ha sessions definides

Francisco García Mendieta No hi ha sessions definides

Helena Girauta Reus No hi ha sessions definides

María Carmen Herrero Orenga No hi ha sessions definides

Juan Jareño Talero No hi ha sessions definides

Mª. Antònia Palou Oliver No hi ha sessions definides

Damiana Mª. Pérez Mariano No hi ha sessions definides

Juana Maria Prieto Valle No hi ha sessions definides

Bartolomé Villalonga Mut No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Infermeria Pràctiques externes Segon curs Grau

Contextualització

Amb aquesta matèria l'alumnat inicia el procés de pràctiques clíniques durant el seu període acadèmic.
Es tracta d'un mòdul obligatori de caràcter pràctic-clínic que té com a finalitat preparar als/les estudiants per
proporcionar cures de salut a les persones al llarg de la seva trajectòria vital. Permet als estudiants posar en
pràctica els coneixements, habilitats i actituds adquirits en el mòdul de matèries bàsiques i en les matèries
d'intervenció i metodològiques.
La matèria de Pràctiques Clíniques I inclou pràctiques de laboratori o simulacions de procediments clínics,
tant en l'adult com en el nen, que es duran a terme prèvies a les estades clíniques.
En quant als contextos sanitaris on es realitzaran les pràctiques, es tracta d'entorns clínics als diferents nivells
assistencials (atenció especialitzada i primària).



Universitat de les
Illes Balears

Guia docent

Any acadèmic 2011-12

Assignatura 21615 - Pràctiques Clíniques I

Grup Grup 2, 2S

Guia docent A

Idioma Català

3 / 9

Data de publicació: 30/12/2011
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

L'objectiu és que l'estudiant entri a l'àmbit professional formant part de l'equip multidisciplinari

Requisits

En tractar-se d'una matèria pràctica, es considera que prèviament l'alumnat ha de tenir els coneixements
necessaris per poder traslladar a la pràctica el coneixement après.
Es recomana que el/l'alumna que desitgi matricular-se d'aquesta matèria revisi els criteris d'avaluació per
triar un itinerari de matriculació que li garanteixi la superació de l'avaluació.

Recomanables

Els requisits de matrícula són els que estableix la normativa de la UIB per a les assignatures de segon curs.

Els requisits recomanables per garantir la correcta realització de les pràctiques es troben relacionats amb
l'adquisició d'una sèrie de competències per garantir una atenció segura i de qualitat a les persones usuàries
del sistema de salut.

Així, els alumnes/as haurien d'haver treballat els conceptes teòrics continguts en les següents matèries:
* 21611: Infermeria al llarg del Cicle Vital.
* 21612: Fonaments clínics i procediments diagnòstics i terapèutics
* 21613: Infermeria en la Infància i l'Adolescència.
* 21614: Infermeria en la persona Adulta (I)

Competències

Específiques

1. Capacitat d'aplicar els principis teòrics i metodològics de la infermeria adquirits en la pràctica
professional, atenent a criteris de qualitat en qualsevol etapa del cicle vital i tenint en compte la
diversitat i multiculturalitat. CE1.

2. Capacitat per valorar, analitzar, planificar i avaluar les situacions de salut susceptibles de cures
d'infermeria tant en l'individu, família i en la comunitat amb la finalitat de desenvolupar projectes
d'educació, prevenció de la malaltia i promoció de la salud.CE3.

3. Capacitat de comunicar-se eficaçment amb els/as usuaris, familiars, grups socials i membres de l'equip.
CE7..

4. Capacitat per treballar de manera cooperativa amb els propis companys i en equip multidisciplinari en
els diferents àmbits d'atenció. CE-8..

5. Capacitat per utilitzar i aplicar en la pràctica clínica els coneixements científics, tecnològics i tècnics
que afavoreixin la continuïtat i la complementarietat dels cuidats infermers. CE12..
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Genèriques

1. Compromís ètic. CG11.

Continguts

Els continguts de la matèria són tots aquells relacionats amb les matèries bàsiques i obligatòries que poden
aplicar-se en la pràctica assistencial.

Continguts temàtics

BLOC 1. Procediments clínics a l´adult i el nin

Sessió. 1
o Higiene al pacient enllitat, canvis posturals i ergonomia.
o Immobilització infantil per a exploracions i proves.
o Lactància artificial i sondatge nasogàstric.

Sessió. 2
o Rentat de mans, camp estèril i sondatge vesical home i dona.
o Preparació de fàrmacs i IM per a adults i administració pediàtrica i teràpies alternatives.

Sessió. 3
Extraccions, via venosa i gasometria arterial.
Accés vascular pediàtric i recollida de mostres de laboratori.

BLOC 2. Pràctiques externes a l´àmbit de comunitària i especialitzada

Itinerari. A
Els alumnes rotaràn per ambdues unitats:

A1. Consultes d´infermeria Comunitària de Pediatria
A2. Unitats d'Hospitalització d'Adults

Itinerari. B
Els alumnes rotaràn per ambdues unitats:

B1. Unitats d'Hospitalització Pediàtrica
B2. Consutles d´infermeria Comunitària d'Adults

Metodologia docent

BLOC 1. Procediments Clínics.
Les pràctiques de simulació es duran a terme a les aules de Teorico-pràctiques, abans de realitzar les estades
clíniques en les institucions sanitàries.
Es treballarà en grups petits que facilitaran dur a terme la simulació i la seva avaluació.

BLOC 2. Pràctiques Externes.
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Les pràctiques es realitzaran preferiblement dins del sistema sanitari públic. Cada Bloc té una durada
aproximada de quatre setmanes. El període de pràctiques per a aquest curs acadèmic aquesta comprès entre
el 16/04/2012 al 08/06/2012, de dilluns a dijous, en horari de matí (8 a 15h) o mixte, de matins i tardes
(15 a 22h).
Les pràctiques es poden programar en torns de matí i tarda independentment de l'horari de les activitats
teòriques d'altres matèries. Aquests horaris es s´adequen a les necessitats i possibilitats del sistema sanitari.
L'estudiant realitzarà un dels dos itineraris existents (A o B) al llarg de 4 setmanes en cada unitat que
conforma l'itinerari (rotatori): primer període del 16/04/2012 a l'11/05/2012, segon rotatori del 14/05/2012
al 08/06/2012.
La realització de les estades clíniques es regeix per la normativa del centre. Aquesta normativa serà explicada
en la sessió de presentació de la matèria.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Presentació periode
de pràctiques

Grup gran (G) A l'inici de la matèria es realitzarà una sessió de 2h per presentar
l'assignatura de forma global, els dos blocs que la componen i la global.
Abans del inici de les pràctiques clíniques es realitzarà una altra sessió de
2h per presentar aspectes rellevants de les estades clíniques, revisió de la
normativa de pràctiques i protocol d'accidents laborals, així com resolució
de dubtes.

Pràctiques externes Pràctiques
clíniques

Grup petit (P) Estades en diferents unitats assistencials
La finalitat és consolidar les competències relacionades amb la matèria.

Pràctiques externes Tutories de
seguiment

Grup petit (P) Es tracta d'unes tutories que es realitzen 2 hores a la setmana on l'alumnat
té contacte amb el professor/a associat/a encarregat/a de el seguiment de
les pràctiques clíniques.
La finalitat de les tutories de pràctiques clíniques és realitzar un seguiment
de l'estada de l'estudiant en les unitats assistencials de pràctiques per part
del tutor.
Per a això, cada alumne/a realitzarà una exposició curta (entre 5 i
10 minuts) del recollit en el seu Quadern/Diari de Pràctiques durant
aquesta setmana. Així mateix, s'informarà de qualsevol incidència que hagi
ocorregut i es discutirà sobre la mateixa.
Aquestes tutories es realitzaran en grup per facilitar l'intercanvi
d'informació entre els alumnes/as que realitzen les pràctiques en unitats
del mateix Bloc.
Es troben orientades a:
* Ajudar a l'alumnat en la seva integració en el sistema sanitari.
* Resoldre dubtes de caràcter clínic o sobre l'organització del sistema.
* Tutoritzar el treball teòric que l'alumnat ha de presentar al final del seu
període formatiu.
* Donar suport a l'alumnat.
* Recollir i *monitoritzar aspectes de millora dins del sistema en
l'organització de les pràctiques clíniques.

Classes de
laboratori

Simulació de
procediments
clínics

Grup petit (P) La finalitat de la simulació de procediments clínics és que l'estudiant
prèviament a les pràctiques externes en les institucions, conegui i pugui
realitzar les tècniques i procediments relacionats amb la pràctica clínica de
les unitats en les quals posteriorment realitzarà l'estada.
Es tracta de tres sessions de 5h en les quals es duran a terme diferents
pràctiques de simulació, descrites en els continguts.
L'alumne comptarà amb material de suport teòric abans de la realització
de les sessions de simulació i amb material audiovisual que es penjarà en
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

la plataforma amb l'objectiu d'ajudar a visualitzar les tècniques que es van
a posar en pràctica al llarg de la sessió.
Al llarg de la sessió es durà a terme l'avaluació de l'habilitat i destresa
que mostra l'alumne, capacitat de planificació i organització i de treball
en equip.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Cas clinic Es tracta que l'alumnat al final del seu període pràctic pugui presentar una valoració i
identificació de problemes detectats en un cas d'un pacient/família en què l'alumne posi
de manifest tots els coneixements rebuts en la resta de matèries. Aquesta valoració pot
ser objecte de treball dins de les tutories de pràctiques clíniques.

Estudi i treball
autònom individual

Diari Reflexiu Aquesta activitat es troba encaminada al fet que l'estudiant en pràctiques pugui
realitzar un diari sobre aquells aspectes d'aprenentatge o vivències que li aporta la seva
incorporació al sistema sanitari.

Estudi i treball
autònom individual

Lectura i preparació
dels procediments de
laboratori

És recomanable que l'estudiant hagi llegit el material abans d'acudir a les sessions de
simulació. Est ajudarà a la comprensió dels procediments.
L'alumne disposarà del material relacionat amb cada tema, articles d'ampliació, enllaços
i bibliografia recomanada.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 260 10.4 86.67

Classes teòriques Presentació periode de pràctiques 5 0.2 1.67

Pràctiques externes Pràctiques clíniques 224 8.96 74.67

Pràctiques externes Tutories de seguiment 16 0.64 5.33

Classes de laboratori Simulació de procediments clínics 15 0.6 5

Activitats de treball no presencial 40 1.6 13.33
Estudi i treball autònom individual Cas clinic 18 0.72 6

Estudi i treball autònom individual Diari Reflexiu 16 0.64 5.33

Estudi i treball autònom individual Lectura i preparació dels procediments

de laboratori

6 0.24 2

Total 300 12 100

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través
de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves
d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els
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estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via,
inclosa la plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Pràctiques clíniques

Modalitat Pràctiques externes

Tècnica Altres procediments (Recuperable)
Descripció Estades en diferents unitats assistencials La finalitat és consolidar les competències relacionades amb la

matèria.

Criteris d'avaluació S'avaluarà l'interès, la iniciativa, la destresa, les habilitats i les actituds de l'alumnat. En tots dos entorns es

duu a terme una valoració general per a l'avaluació de l'adquisició de les competències descrites en la matèria.

Aquesta avaluació la durà a terme l'equip de professionals amb els quals realitzarà l'estada clínica i suposarà

un pes del 55% en aquesta activitat avaluativa.

A més, en cadascun dels entorns clínics es realitzaran avaluacions específiques relacionades amb activitats

pròpies de cada unitat assistencial. L'avaluació d'aquests procediments in situ representa un 5% d'aquesta

activitat avaluativa.

Els criteris i la documentació es trobaran disponibles al principi de la matèria i contextualitzades als blocs

de l'assignatura

Per considerar que l´alumne ha superat les pràctiques clíniques haurà d´obtenir una nota mínima de 6 sobre 10

Percentatge de la qualificació final: 60% per l'itinerari A

Tutories de seguiment

Modalitat Pràctiques externes

Tècnica Carpeta d'aprenentatge (No recuperable)
Descripció Es tracta d'unes tutories que es realitzen 2 hores a la setmana on l'alumnat té contacte amb el professor/a

associat/a encarregat/a de el seguiment de les pràctiques clíniques. La finalitat de les tutories de pràctiques

clíniques és realitzar un seguiment de l'estada de l'estudiant en les unitats assistencials de pràctiques per

part del tutor. Per a això, cada alumne/a realitzarà una exposició curta (entre 5 i 10 minuts) del recollit en el

seu Quadern/Diari de Pràctiques durant aquesta setmana. Així mateix, s'informarà de qualsevol incidència

que hagi ocorregut i es discutirà sobre la mateixa. Aquestes tutories es realitzaran en grup per facilitar

l'intercanvi d'informació entre els alumnes/as que realitzen les pràctiques en unitats del mateix Bloc. Es

troben orientades a: * Ajudar a l'alumnat en la seva integració en el sistema sanitari. * Resoldre dubtes de

caràcter clínic o sobre l'organització del sistema. * Tutoritzar el treball teòric que l'alumnat ha de presentar

al final del seu període formatiu. * Donar suport a l'alumnat. * Recollir i *monitoritzar aspectes de millora

dins del sistema en l'organització de les pràctiques clíniques.

Criteris d'avaluació Es valorarà l'assistència i la participació.

Les tutories en realitzar-se en període de pràctiques només es recuperaran en el cas d'aquells alumnes que

necessitin recuperar períodes extensos de pràctiques

Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari A
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Simulació de procediments clínics

Modalitat Classes de laboratori

Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció La finalitat de la simulació de procediments clínics és que l'estudiant prèviament a les pràctiques externes

en les institucions, conegui i pugui realitzar les tècniques i procediments relacionats amb la pràctica clínica

de les unitats en les quals posteriorment realitzarà l'estada. Es tracta de tres sessions de 5h en les quals

es duran a terme diferents pràctiques de simulació, descrites en els continguts. L'alumne comptarà amb

material de suport teòric abans de la realització de les sessions de simulació i amb material audiovisual que

es penjarà en la plataforma amb l'objectiu d'ajudar a visualitzar les tècniques que es van a posar en pràctica

al llarg de la sessió. Al llarg de la sessió es durà a terme l'avaluació de l'habilitat i destresa que mostra

l'alumne, capacitat de planificació i organització i de treball en equip.

Criteris d'avaluació L'alumne disposarà prèvia a la simulació de la graella d'avaluació que s'utilitzarà per avaluar les seves

habilitats en cadascun dels procediments.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Cas clinic

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Es tracta que l'alumnat al final del seu període pràctic pugui presentar una valoració i identificació de

problemes detectats en un cas d'un pacient/família en què l'alumne posi de manifest tots els coneixements

rebuts en la resta de matèries. Aquesta valoració pot ser objecte de treball dins de les tutories de pràctiques

clíniques.

Criteris d'avaluació Es valorarà la capacitat per integrar les competències adquirides en altres matèries i la capacitat per prioritzar

els problemes de salut de la persona/família subjecte de la valoració realitzada.

Serà necessari obtenir una nota mínima de 5/10 perquè la ponderació d'aquesta activitat es pugui

comptabilitzar dins de l'avaluació final.

Percentatge de la qualificació final: 15% per l'itinerari A

Diari Reflexiu

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Informes o memòries de pràctiques (No recuperable)
Descripció Aquesta activitat es troba encaminada al fet que l'estudiant en pràctiques pugui realitzar un diari sobre

aquells aspectes d'aprenentatge o vivències que li aporta la seva incorporació al sistema sanitari.

Criteris d'avaluació Es valorarà la capacitat de pensament crític i anàlisi dels aspectes rellevants de les pràctiques clíniques.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Mitjançant la plataforma de teleeducació Moodle l'alumne tindrà a la seva disposició una sèrie de recursos
d'interès per a la seva formació, com a documents electrònics sobre la matèria elaborats pel professorat
responsable de l'assignatura i altres documents i enllaços a internet.

Bibliografia bàsica
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• Potter, PA. Perry, AG. Enfermería Clínica: Técnicas y procedimientos. 4a ed. Madrid: Harcourt Brace,
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