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Assignatura 21622 - Pràctiques Clíniques III
Crèdits 14.84 presencials (371 hores) 3.16 no presencials (79 hores) 18 totals (450

hores).
Grup Grup 1, 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

Catalina Perelló Campaner

c.perello@uib.es
No hi ha sessions definides

María del Carmen Alfaro Pozo No hi ha sessions definides

12:00h 14:00h Dilluns 03/10/2011 28/01/2012 C-206

16:00h 17:00h Dimarts 30/01/2012 29/06/2012 C-206
María del Carmen Alorda

Terrasa

carme.alorda@uib.es 13:00h 14:00h Dimarts 30/01/2012 29/06/2012 C-206

María Elena Barceló Llodrá No hi ha sessions definides

Elena del Pilar Clari Hidalgo

elena.clari@uib.es

16:00h 17:00h Dimecres 25/10/2011 21/12/2011 GC-C-210.

Amb cita prèvia

José Manuel García Mena

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

Francisco García Mendieta No hi ha sessions definides

Catalina Homar Amengual

catalina.homar@uib.es
No hi ha sessions definides

Verónica Lluch Garvi No hi ha sessions definides

Sergio Martínez Veny

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

Petra Martorell Servera No hi ha sessions definides

Alicia Ortiz Monjo No hi ha sessions definides

Juan Manuel Salvatierra Bourel No hi ha sessions definides

Susana Sobrino Luengo No hi ha sessions definides

Noemí Sarah Zuazaga Bolton No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Infermeria Pràctiques externes Tercer curs Grau

Contextualització
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Pràctiques Clíniques III suposa per a l'estudiant la continuació del procés d'inmersió en els contextos
assistencials. La matèria es troba inclosa en el mòdul de Pràctiques Externes, de caràcter obligatori, i permet
a l'estudiant aplicar els coneixements, habilitats i actituds treballats a les matèries del mòdul d'Intervenció
en Salut i el mòdul Conceptual i Metodològic, durant segon i tercer curs.

La matèria de Pràctiques Clíniques III inclou també pràctiques simulades de procediments clínics, tant a
l'adult com al nin, que es duran a terme prèviament a l'estada clínica a les institucions sanitàries. Pel que fa
als contextos assistencials on l'estudiant durà a terme la seva estada, es tracta d'entorns d'elevada complexitat
presents en els diferents nivells assistencials (atenció especialitzada, atenció sociosanitària). En aquests
escenaris assistencials es requereix una formació més específica, orientada a les necessitats de l'usuari i de la
seva familia en situacions d'urgència, de malaltia crítica, crònica i en situació pal.liativa. Les competències
adquirides i consolidades durant l'estada en aquestes unitats permetran a l'estudiant preparar-se per afrontar
amb major autonomia les pràctiques de quart curs, com a professional pre-novell.

Requisits

Essencials

Per aquesta matèria es requerirà haver superat 84 ECTS entre primer i segon curs, d'entre els quals han de
trobar-se com a mínim 36 crèdits de primer curs i la matèria de Pràctiques Clíniques I de segon curs.

Recomanables

És recomanable que l'alumne hagi cursat prèviament les assignatures: Fonaments Clínics i Procediments
diagnòstics i terapèutics, Infermeria en la infància i l'adolescència, Infermeria a l'Adult I, Infermeria a l'Adult
II i Infermeria a l'adult III.

També és recomanable que simultàniament a la matèria Pràctiques Clíniques III, l'estudiant cursi "Infermeria
en situacions complexes".

Competències

Les competències de Pràctiques Clíniques III són comuns a altres matèries del mòdul de Pràctiques Externes,
tenint en compte que el nivell de complexitat exigit s'adaptarà als entorns on es dugui a terme l'estada.

Específiques

1. Capacitat per a utilitzar i aplicar a la pràctica clínica els coneixements científics, tecnològics i tècnics
que afavoreixin la continuitat i la complementarietat de les cures infermeres..

2. Capacitat per treballar de forma cooperativa amb els propis companys i amb l'equip multidisciplinar en
els diferents àmbits d'atenció..

3. Capacitat de comunicar-se eficaçment amb els usuaris, familiars, grups socials i membres de l'equip..
4. Capacitat per a proporcionar cures d'infermeria individualitzades que abarquin totes les dimensions de

la persona i la seva familia (biològica, psicosocial, espiritual i cultural), sense jutjar-los, assegurant el
respecte a les seves opinions, creences i valors, i garantizant el secret professional..

Genèriques

1. Compromís ètic.
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2. Capacitat d'organització i planificació..

Continguts

Continguts temàtics

BLOC 1. Procediments clínics en l'adult i el nin.

1. Suport Vital Bàsic

2. Tècniques d'inmobilització i trasllat.

3. Maneig avançat de la via aèria
Desobstrucció de la via aèria per cos extrany.

Cures al pacient intubat: higiene del tub orotraqueal/traqueostomia i aspiració de secrecions.

4. Maneig del nounat crític
Via endovenosa d'accés perifèric.

Via umbilical.

5. Suport Vital Avançat
Identificació d'arritmies.

Resolució de casos pràctics.

BLOC 2. Pràctiques Externes

A.. Itinerari A
1. Unitat de Cures Intensives.

2. Unitats d'hospitalització d'adults o Residències sociosanitàries.

B. itinerari B
1. Unitat d'urgències.

2. Unitats especials: diàlisis, cures pal.liatives, oncologia.

Metodologia docent

BLOC 1. Procediments Clínics.

Les pràctiques de simulació es duran a terme a les aules de teoricopràctiques, la majoria abans d'iniciar
l'estada clínica a les institucions sanitàries.

BLOC 2. Pràctiques Externes.

El periode de pràctiques està comprés entre el 05/03/2012 i el 08/06/2012, de dimarts a divendres, en
horari de matí (8 a 15h) i/o horari mixte (matí de 8 a 15, horabaixa de 15 a 22h).

L'estudiant farà un dels dos itineraris existents (A o B), i romandrà un periode aproximat de 6-7 setmanes
a cada unitat que conforma l'itinerari (rotatori): primer rotatori del 05/03/2012 al 27/04/2012, segon rotatori
del 30/04/2012 al 08/06/2012.
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Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Presentació i
avaluació del
periode de
pràctiques

Grup gran (G) Abans de l'inici de les pràctiques externes, es realitzarà una sessió de 2h
per a presentar la documentació de pràctiques i aspectes rellevants per a
l'estada de l'alumne/a, així com la resolució de dubtes i la revisió de la
normativa de pràctiques i del protocol d'accidents laborals.

Abans de la finalització del darrer rotatori de pràctiques, es durà a terme
una sessió d'avaluació de l'estada a les unitats, amb l'objectiu d'identificar
facilitats i dificultats percebudes per l'estudiant.

Pràctiques externes Pràctiques
clíniques

Grup petit (P) Estada a les unitats de destinació.

La finalitat és aconseguir i consolidar les competències relacionades amb
la matèria, adaptant-les a cada unitat d'estada a través d'objectius més
específics.

Pràctiques externes Tutories de
seguiment

Grup petit (P) La finalitat de les tutoríes de pràctiques és fer un seguiment de l'estada
de l'estudiant a les unitats de pràctiques, per part del tutor de pràctiques.
També es poden aprofitar aquestes tutories per a reforçar competències
relacionades amb les pràctiques (com càlcul de dosis, medició de pressió
venosa central, etc...), resoldre dubtes de caràcter clínic o organitzatiu, i en
definitiva, donar suport a l'estudiant en l'integració en el sistema sanitari.

Durant les tutoríes de seguiment, cada alumne haurà de fer una exposició
breu del pla de cures d'un pacient treballat prèviament de manera
autònoma, que serà corregit i avaluat pel tutor de pràctiques.

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 a les institutcions, conegui i pugui
realitzar les tècniques i procediments relacionats amb la pràctica clínica a
les unitats on posteriorment realitzarà l'estada.

Prèviament a cada pràctica de simulació, l'estudiant ha d'haver llegit la
fitxa del procediment corresponent. Durant la pràctica simulada, ha de ser
capaç de:

- preparar el material adient.

- dur a terme el procediment, fonamentant els punts clau.

- identificar els punts febles en l'execució i reforçar-los.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Elaboració d'un pla de
cures

La finalitat és elaborar un pla de cures d'un pacient en un dels dos rotatoris d'estada.

El pla de cures ha de constar d'una valoració de l'usuari i la seva familia, identificació
de problemes, concreció d'objectius a assolir i planificació de les intervencions adients.

El pla de cures serà corregit i avaluat durant la seva exposició a les tutories de seguiment,
per part del tutor de pràctiques.
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Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Lectura i preparació
dels procediments de
laboratori

Prèviament a cada pràctica de laboratori, l'alumne ha de treballar els fonaments teòrics
del procediment.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 371 14.84 82.44

Classes teòriques Presentació i avaluació del periode de

pràctiques

4 0.16 0.89

Pràctiques externes Pràctiques clíniques 333 13.32 74

Pràctiques externes Tutories de seguiment 24 0.96 5.33

Classes de laboratori Simulació de procediments clínics. 10 0.4 2.22

Activitats de treball no presencial 79 3.16 17.56
Estudi i treball autònom individual Elaboració d'un pla de cures 64 2.56 14.22

Estudi i treball autònom individual Lectura i preparació dels procediments

de laboratori

15 0.6 3.33

Total 450 18 100

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
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 Tècniques d'observació (Recuperable)
Descripció Estada a les unitats de destinació. La finalitat és aconseguir i consolidar les competències relacionades amb

la matèria, adaptant-les a cada unitat d'estada a través d'objectius més específics.

Criteris d'avaluació Les pràctiques s'han de realitzar en els periodes establerts al calendari i només es podran recuperar absències

per causes justificades segons normativa de pràctiques, o be en cas de no haver superat les pràctiques

satisfactòriament. Independentment del motiu de la recuperació, el periode màxim pendent de recuperar no

podrà superar la durada d'un rotatori (6 setmanes).

L'avaluació general inclou aspectes com l'interés, la iniciativa i responsabilitat, el coneixement de la unitat,

el compliment d'horari, l'organització i l'ordre, etc

Es podran fer avaluacions específiques adaptades a les característiques de cada unitat i a escenaris assistencials

concrets, els indicadors de la qual es donaran a conéixer a l'estudiant prèviament.

Per què es faci la mitja d'ambdós rotatoris, la nota de cada rotatori ha de superar el 5 sobre 10.
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Per a considerar les pràctiques superades i que ponderin sobre la nota final de la matèria, la nota total de

l'estada clínica a cada rotatori haurà de superar el 6 sobre 10.

Els criteris i la documentació necessària es trobaran disponibles a la plataforma web de l'assignatura a principi

del semestre.

Percentatge de la qualificació final: 70% per l'itinerari A

Simulació de procediments clínics.

Modalitat Classes de laboratori

Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades (No recuperable)
Descripció La finalitat de la simulació de procediments clínics és que l'estudiant, prèviament a les pràctiques externes

a les institutcions, conegui i pugui realitzar les tècniques i procediments relacionats amb la pràctica clínica

a les unitats on posteriorment realitzarà l'estada. Prèviament a cada pràctica de simulació, l'estudiant ha

d'haver llegit la fitxa del procediment corresponent. Durant la pràctica simulada, ha de ser capaç de: -

preparar el material adient. - dur a terme el procediment, fonamentant els punts clau. - identificar els punts

febles en l'execució i reforçar-los.

Criteris d'avaluació Aleatòriament, s'avaluarà l'execució d'alguns dels procediments clínics durant les classes de laboratori. Els

criteris d'avaluació seràn els següents:

- preparació del material adient.

- execució del procediment, fonamentant correctament els punts clau.

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

Elaboració d'un pla de cures

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Proves orals (Recuperable)
Descripció La finalitat és elaborar un pla de cures d'un pacient en un dels dos rotatoris d'estada. El pla de cures ha

de constar d'una valoració de l'usuari i la seva familia, identificació de problemes, concreció d'objectius

a assolir i planificació de les intervencions adients. El pla de cures serà corregit i avaluat durant la seva

exposició a les tutories de seguiment, per part del tutor de pràctiques.

Criteris d'avaluació S'avaluarà:

- Exposició del cas a tutoria: 20%

- Estructura i continguts: 80%

Serà necessària una nota de 5 sobre 10 perquè aquesta part de l'avaluació ponderi.

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

L'alumne/a tendrà a la seva disposició a l'espai virtual de l'assignatura la següent documentació:

Normativa general de pràctiques.

Documentació relativa a l'avaluació específica.

Protocol d'accidents biològics.
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Procediments i tècniques relacionades amb el Bloc 1.

Bibliografia bàsica

- Luis M.ª T. Los diagnósticos enfermeros. Revisión crítica y guía práctica Barcelona: Masson; 2008
- Proehl JA. Enfermería de urgencias: técnicas y procedimientos. 3a ed. Madrid: Elsevier; 2005.
- Perry AG, Potter PA. Guía Mosby de Técnicas y procedimientos en enfermería. 7a ed. Madrid: Elsevier;
2011

Bibliografia complementària

- Jamieson EM, Whyte LA, McCall JM. Procedimientos de enfermería clínica. Guía para la práctica basada
en la experiencia. 5ªed. Madrid: Elsevier; 2008.
- ENA. SHEEHY. Manual de Urgencia de Enfermería. 6a ed. Madrid: Elsevier; 2006
- Fernández Ayuso, D. ; Molano Álvarez, E. ; Duque Duque, F.J. ; Pérez Olmo, J.L. Cuidado integral del
paciente crítico De la extrahospitalaria a la UCI. Madrid: Elsevier; 2008.

Altres recursos


