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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21615 - Pràctiques Clíniques I
Crèdits 10.28 presencials (257 hores) 1.72 no presencials (43 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

10:00h 11:00h Dilluns 01/09/2013 16/02/2014 Edifici Guillem
Cifre C- 206.
971259944

16:00h 17:00h Divendres 01/09/2013 16/02/2014 Edifici Guillem
Cifre C- 206.
971259944

Cristina Moreno Mulet
cristina.moreno@uib.es

13:00h 14:00h Dilluns 17/02/2014 31/07/2014 Edifici Guillem
Cifre C- 206.
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 Dimarts 17/02/2014 31/07/2014 Edifici Guillem
Cifre C- 206.
971259944

Marta Alonso Carreño No hi ha sessions definides

Saliha Belmounte Darraz
s.belmounte@uib.cat

No hi ha sessions definides

Juana María Bover Mercadal No hi ha sessions definides

María del Carmen Canet Cortés No hi ha sessions definides

María Mercedes Fernández

Barcia
No hi ha sessions definides

Maria Josep Ferrà Serra
pepa.ferra@uib.cat

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

Susana González Torrente
s.gonzalez@uib.es

No hi ha sessions definides

Juan Jareño Talero No hi ha sessions definides

Mª. Antònia Palou Oliver No hi ha sessions definides

Maria del Carmen Pérez Blasco No hi ha sessions definides

Damiana Mª. Pérez Mariano No hi ha sessions definides

María Esperanza Ponsell Vicens
eponsell@uib.es

10:00h 11:00h Dimarts 17/02/2014 31/07/2014 C-207

Carlos Villafáfila Gomila 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

* L'assignatura Pràctiques Clíniques I és la matèria amb la que l'alumnat inicia el seu procés de pràctiques
clíniques.

* Es tracta d'un mòdul obligatori de caràcter pràcticoclínic que té com a finalitat preparar als 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 actituts adquirids al mòdul de matèries bàsiques i a les matèries
d'intervenció i metodològiques.

* La matèria de Pràctiques Clíniques I inclou pràctiques de laboratori o simulacions de procediments clínics,
tant a l'adult com a l'infant. Aquestes es realitzaran abans de les estades clíniques.
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* En relació als contextes sanitaris on es desenvoluparan les pràctiques, es tracta d'entorns clínics als
diferents nivells assistencials (atenciò primària i especialitzada). L'objectiu és que l'estudiant entri a l'àmbit
professional formant part d'un èquip multidisciplinar.

Requisits

* Es tracta d'una matèria pràctica, es considera que prèviament l'alumnat ha de tenir els coneixements
necessaris per poder portar a la pràctica el coneixement après.

* Es recomana que el / l'alumna que vulgui matricular-se d'aquesta matèria revisin els criteris d'avaluació
per a triar un itinerari de matriculació que li garanteixi la superació de l'avaluació així com la seguretat
en l'atenció als usuaris durant les seves estades clíniques.

Essencials
Els requisits de matrícula són els que estableix la normativa de la UIB per a les assignatures de segon curs
dels estudis de Grau.
Els requisits per garantir la correcta realització de les pràctiques es troben relacionats amb l'adquisició d'una
sèrie de competències per assegurar una atenció de qualitat a les persones usuàries del sistema de salut.
Així, els / les alumnes hauran d'haver superat o trobar-se matriculats de les següents matèries: (Aquests
requisits han estat aprovats per Junta de Facultat (24/05/2013))
21609: Bases Històriques, Conceptuals i Metodològiques de les cures.
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)

Es desaconsella encaridament que aquells alumnes que no han cursat la totalitat de les matèries teòriques
es matriculin d'aquesta assignatura, molt especialment per les conseqüències en relació a la seguretat dels
usuaris del sistema de salut.

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, com en la família i en la comunitat amb la finalitat de desenvolupar
projectes d'educació, prevenció de la malaltia i promoció de la salut.CE3.

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

4. Capacitat per treballar de manera cooperativa amb els 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 de les cures infermeres. 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.

De manera específica, en el Bloc I de la matèria es treballarà a nivell teòric i pràctic una sèrie de procediments
clínics que engloben cures bàsiques i tècniques bàsiques de la pràctica clínica.

El Bloc II, fa referència a l'inici de les estades clíniques de l'estudiant.

Cada estudiant inicia aquest procès a un dels dos itineraris que marcarà l'ordre en el que es realitzaran les
pràctiques clíniques fins obtenir el Títol. Al acabar l'estudi tots els alumnes hauran cursat les seves pràctiques
als mateixos entorns, però no amb el mateix ordre. Aquesta distribució és realitza per optimizar de la manera
més correcta els lloc de pràctiques.

Amdós itineraris de la matèria de Pràctiques clíniques tenen en comú:

* Tots els alumnes realitzen un rotari a un servei que proporciona cures a població adulta
* Tots els alumnes realitzen un rotatori que proporciona cures a població infantil
* Tots els alumnes realitzen un rotatori a l'àmbit comunitari
* Tots els alumnes realitzen un rotatori a l'entorn hospitalari.
Continguts temàtics
BLOC 1. Procediments clínics a l´adult i a l'infant

Teoricopràctica 1 (TP1). Higiene, esterilitat i ergonomia (Adult)
* Rentat de mans del professional de salut: tipus.
* Vestimenta hospitalària.
* Higiene parcial i total a la persona adulta enllitada.
* Canvis posturals, transferència (pass-line, llitera de pales) i mobilització de pacients (ús de

grua).
* Aspectes ergonòmics a tenir en compte pel professional de la salut.

Teoricopràctica 2 (TP 2). Tècniques bàsiques i medicació (Adults)
* Maneig de l'esterilitat.
* Sondatge vesical home i dona.
* Extracció: via venosa i gasometria arterial.
* Col · locació via perifèrica i administració de fàrmacs / fluids via endovenosa (EV).
* Administració de fàrmacs per via intramuscular (IM) per la seva administració en adults.

Teoricopràctica 3 (TP 3). Tècniques bàsiques i medicació a l'infant
* Cures bàsiques al nounat: preparació d'alimentació artificial.
* Immobilitzacions per a proves diagnòstiques i terapèutiques.
* Administració de fàrmacs per via intradèrmica, subcutània i IM (infants).
* Accés vascular pediàtric i recollida de mostres de laboratori.

BLOC 2. Pràctiques externes a l´àmbit de comunitària i especialitzada
Itinerari Vermell. Comunitaria pediatria/ Hospitalització Adult

Els alumnes (A i B) que cursen les pràctiques clíniques a l'itinerari Vermell duran a terme:
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* Un rotatori a l'àmbit comunitari atenent a la població infantil, especialment dins del
Programa de l'infant sà.

* Un rotatori a l'àmbit hospitalari atenent a població adulta, en unitats d'hospitalització.
Itinerari Blau. Comunitària Adult/hospitalització infantil

Els alumnes (O i P) que realitzin les pràctiques clíniques a l'Itinerari Blau duran a terme:

* Un rotatori a l'àmbit comunitari atenent a població adulta, especialment dins dels programes
dels problemes de salut crònics més prevalents.

* Un rotatori a l'àmbit hospitalari atenent a població infantil, en unitats d'hospitalització.

Metodologia docent

BLOC 1. Procediments Clínics.

* Les pràctiques de simulació es duran a terme a les aules teoricopràctiques, abans de realitzar les estades
clíniques a les institucions sanitàries.

* Els horaris de les sesions es poden consultar al cronograma
* Es treballarà en grups petits per facilitar dur l'aprenentatge d'habilitats en el contexte de simulació i

posterior avaluació
* És aconsellable que els alumnes portin roba còmoda per realitzar les sessions
BLOC 2. Pràctiques Externes.

* Les pràctiques es realitzaran preferiblement en el sistema sanitari públic. Es divideixen en dos entorns,
amb una durada de quatre setmanes cadascun: la durada d'aquest bloc és de vuit setmanes.

* El periode de pràctiques per aquest curs acadèmic és del 07/04/2013 al 06/06/2013, de dilluns a dijous, en
horari de matí (8 a 15h) o mixte de matins i tardes (15 a 22hores). En cap càs, les pràctiques clíniques
es poden realitzar només en horari de tarda.

* Les pràctiques es poden programar en torns de matí i tarda independentment de l'horari de les activitats
teòriques d'altres matèries i de si l'alumne es troba matriculat en un grup de matins o tardes per la realització
de les activitats del Bloc I. Aquests horaris s'adecuen a les necessitats i posibilitats del sistema sanitari.

* L'estudiant realitzarà un dels dos itineraris existents (Vermell o Blau) al llarg de quatre setmanes en cada
una de les unitats que conforma l'itinerari (rotatori)

* La realització de les estades clíniques es regeix per la normativa de pràctiques en la Facultat d'Infermeria
i Fisioteràpia i per la normativa de la Institució on és realitzen les pràctiques clíniques.

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 d'una hora
per presentar l'assignatura de forma global amb els dos
blocs que la componen, molt especialment el Bloc I.

* Abans del inici de les pràctiques clíniques es realitzarà una
altra sessió d'una hora per presentar aspectes rellevants de
les estades clíniques, revisió de la normativa de pràctiques
i protocol d'accidents laborals, així com la resolució de
qualsevol dubte.

Classes pràctiques Teoricopràctiques Grup mitjà 2 (X) A l'inici de cada sessió de teòric-pràctiques es realitzarà una prova
objectiva per comprovar que l'alumne ha preparat i estudiat la teoria
relacionada amb l'activitat.
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció
La finalitat de la simulació de procediments clínics és que l'estudiant abans
d'anar a pràctiques a les institucions, conegui i pugui realitzar les tècniques
i procediments relacionats amb la pràctica clínica de les unitats a les quals
posteriorment realitzarà la seva estada clínica. Es tracta de tres sessions de
5h de durada en què es duran a terme diferentes pràctiques de simulació
descrites als continguts. L'alumne disposarà de material de suport teòric
abans de les sessions de simulació i de material audiovisual que es penjarà
a la plataforma amb l'objectiu d'ajudar a visulalitzar les tècniques que es
posaran en pràctica al llarg de la sesió. També es realitzarà l'avaluació de la
habilitat i destresa que mostri l'alumne, capacitat per planificar i treballar
en un equip.

Pràctiques externes Estàncies clíniques Grup petit (P) * Fa referència a les estàncies clíniques dels alumnes als
diferents centres asistencials

* La finalitat es dur a la pràctica i consolidar totes les
competències de la matèria

Tutories ECTS Tutories pràctiques
clíniques

Grup petit (P) * Es tracta d'unes tutories que es realitzen 2 hores a la
setmana en que l'alumnat té contacte amb el professor
tutor encarregat del seguiment de les pràctiques clíniques.

* La finalitat de les tutories de pràctiques clíniques és que
el tutor faci un seguiment de l'estada del estudiant a les
unitats asistencials de pràctiques.Per aixó, cada alumne
farà una exposició breu (entre 5 i 10 minuts) sobre lo que
hagi recollit al seu Diari de Pràctiques durant la setmana.

* Així mateix, s'informarà de qualsevol incidència que hagi
succeït i es discutirà sobre aquesta.

* Aquestes tutories es realitzaran en grup per facilitar
l'intercanvi d'alumnes que realitzen les pràctiques a les
unitats del mateix bloc. Es troben orientades a:

* Ajudar a l'alumnat a la seva integració al 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 periode formatiu
* Donar supor a l'alumnat
* Recollir i monitoritzar aspectes de millora dins del sistema

a la organització de les pràctiques clíniques.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Cas clinic Es tracta que l'alumnat al final de cada rotatori de pràctiques 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 reflexiu de cada rotatori de pràctiques sobre aquells aspectes d'aprenentatge o
vivències que li aporta la seva incorporació al sistema sanitari.
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Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Lectura i preparació
dels procediments de
laboratori

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

Riscs específics i mesures de protecció
Seguretat i ergonomia  L’estudiant ha de conèixer i aplicar algunes normes per prevenir accidents i
per fomentar la seguretat pròpia i la de la persona usuària del sistema de salut. També cal conèixer els
procediments d’aïllaments, l’ús adequat dels elements de protecció de barrera (guants, màscares, bates o
protectors oculars) i el manteniment de l’uniforme net. Per prevenir les lesions per sobreesforç, es recomana
evitar factors de risc agreujants i mantenir-se en un bon estat físic. S’han de manejar les càrregues de manera
segura i ergonòmica.

Accidents  En el transcurs de les pràctiques clíniques existeix el risc que es produeixi una exposició
o accident biològic. Es considera que això ha ocorregut quan existeix contacte, a través d’inoculació
percutània, ferida, pell erosionada o mucoses, amb fluids biològics (sang, semen, secrecions vaginals i
líquids cefaloraquidi, pleural, sinovial, amniòtic, peritoneal i pericàrdic) i contacte amb líquid barrejat amb
sang. Hi ha una sèrie de mesures que s’han de conèixer per prevenir aquest tipus d’exposició. També
s’ha de conèixer quin és el procediment que cal dur a terme sobre la marxa en cas que es produeixi
un accident d’aquestes característiques. Aquesta informació està disponible en el document Procediment
d’actuació en cas d’accident amb risc de contaminació biològica, És molt recomanable que l’estudiant
llegeixi detingudament aquesta documentació i contacti amb els seus professors de pràctiques clíniques o
amb la direcció de la Facultat en cas de dubte.

En els casos de processos amb discapacitat, s'aconsella a l'estudiant que es dirigeixi a l'Oficina d'Atenció a
la persona amb necessitats especials perquè si escau, emeti l'informe de recomanacions per fer l'adaptació
del programa.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 257 10.28 85.67
Classes teòriques Presentació periode de pràctiques 2 0.08 0.67
Classes pràctiques Teoricopràctiques 15 0.6 5
Pràctiques externes Estàncies clíniques 224 8.96 74.67
Tutories ECTS Tutories pràctiques clíniques 16 0.64 5.33

Activitats de treball no presencial 43 1.72 14.33
Estudi i treball autònom individual Cas clinic 15 0.6 5
Estudi i treball autònom individual Diari Reflexiu 16 0.64 5.33
Estudi i treball autònom individual Lectura i preparació dels procediments

de laboratori
12 0.48 4

Total 300 12 100



Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2013-14
Assignatura 21615 - Pràctiques Clíniques I
Grup Grup 2, 2S
Guia docent B
Idioma Català

8 / 11

Data de publicació: 22/07/2013
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

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

* Les pràctiques clíniques són obligatòries així com l'assistència a les classes teoricopràctiques que hi estan
programades.

* Abans de dur a terme questes classes es realitzarà un qüestionari no recuperable sobre els procediments
que s'explicaran a continuació.

* Les estades clíniques han de realitzar-se 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 dels dos rotatoris o sigui de 4 setmanes cadescun d'ells (8 setmanes en total)
* La recuperació podrà fer-se durant el més de juny, juliol i setembre.
Teoricopràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves objectives (No recuperable)
Descripció A l'inici de cada sessió de teòric-pràctiques es realitzarà una prova objectiva per comprovar que l'alumne

ha preparat i estudiat la teoria relacionada amb l'activitat. La finalitat de la simulació de procediments
clínics és que l'estudiant abans d'anar a pràctiques a les institucions, conegui i pugui realitzar les tècniques
i procediments relacionats amb la pràctica clínica de les unitats a les quals posteriorment realitzarà la seva
estada clínica. Es tracta de tres sessions de 5h de durada en què es duran a terme diferentes pràctiques de
simulació descrites als continguts. L'alumne disposarà de material de suport teòric abans de les sessions
de simulació i de material audiovisual que es penjarà a la plataforma amb l'objectiu d'ajudar a visulalitzar
les tècniques que es posaran en pràctica al llarg de la sesió. També es realitzarà l'avaluació de la habilitat i
destresa que mostri l'alumne, capacitat per planificar i treballar en un equip.

Criteris d'avaluació La finalitat de la simulació de procediments clínics és que l'estudiant abans d'anar a pràctiques a les
institucions, conegui i pugui realitzar les tècniques i procediments relacionats amb la pràctica clínica de les
unitats en què posteriorment realitzarà la seva estada clínica. Es tracta de tres sesions de 5h de durada a les que
es duran a terme diferentes pràctiques de simulació descrites als continguts. L'alumne contarà amb material
de suport teòric abans de les sessions de simulació i amb material audiovisual que es penjarà a la plataforma
amb l'objectiu d'ajudar a visulalitzar les tècniques que es posaran en pràctica al llarg de la sessió. També es
realitzarà l'avaluació de la habilitat i destresa que mostri l'alumne, capacitat per planificar,i organització amb
èquip

Criteris d'avaluació. SL'alumne disposarà abans de la simulació d'una graella d'avaluació que se utilitzarà per
avaluar les seves habilitats en cadascun dels procediments

l'avaluació es farà mitjançant una prova test a l'inici de l'activitat.

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

Modalitat Pràctiques externes
Tècnica Tècniques d'observació (Recuperable)
Descripció *Fa referència a les estàncies clíniques dels alumnes als diferents centres asistencials*La finalitat es dur a la

pràctica i consolidar totes les competències de la matèria
Criteris d'avaluació Fa referència a les estades clíniques dels alumnes als diferents centres assistencials.

La finalitat d’aquestes és dur a la pràctica i consolidar totes les competències de la matèria

Criteris d'avaluació:
• S'avaluarà l'interès, la iniciativa, la destresa, les habilitats i les actituds de l'alumnat. A ambdós entorns es
realitzarà una valoració general per l'avaluació de l'adquisició de competències descrites a la matèria.
• Aquesta avaluació la durà a terme l’equip de professionals amb els que realitza l'estada clínica i suposarà
un pes d'un 55% (Aquest percentatge correspon a la suma dels dos períodes de pràctiques).
• A més, a cadascun dels entorns clínics és realitzaran avaluacions específiques relacionades amb activitats
pròpies de cada unitat assistencial. L'avaluació d'aquests procediments in situ representa un 5% de l’avaluació.
Els criteris i la documentació es trobaran disponibles al principi de la matèria.
Per considerar que l´alumne ha superat les pràctiques clíniques haurà d´obtenir una nota mínima de 6 sobre
10 a l’avaluació general.

Resultats d’aprenentatge:

* Aprendre a desenvolupar la capacitat d'observació
* Iniciar-se en la valoració clínica
* Planificar les cures bàsiques d'infermeria
* Aplicar les activitats, les tècniques i els procediments que ha après a les diferents

matèries als adults i als infants, valorant la complexitat de la tècnica o procediment
a realitzar. En el cas que el professional consideri que l'alumne no està preparat li
permetrà que en les tècniques invasives poden participar i col•laborar preparant el
material o adjunt a la realització de la mateixa així com donant informació relacionada
amb la tècnica

* Avaluar els resultats obtinguts d'acord amb els objectius establerts d'acord amb els
objectius establerts al pla de cures

* Integrar-se a l’equip interdisciplinar i al centre de pràctiques
* Assumir les normes de prevenció de riscos laborals per al personal sanitari

Al final de la seva rotació a l'àmbit hospitalari, l'alumne serà capaç de:

* Explicar l'organització i funcionament de les unitats d'hospitalització
* Realitzar una valoració de les necessitats no satisfetes de l'adult i/o infant i família

durant la seva estada a l'hospital
* Identificar problemes de autonomia, independència i de col•laboració de l'adult, infant

i família
* Planificar, administrar i avaluar les cures infermers/es derivades dels diferents

problemes
* Al final de la rotació a l'àmbit comunitari, l'alumne serà capaç d'explicar el

funcionament d'atenció primària de salut
* Explicar l'organització del centre de salut
* Valorar la salut de l'adult, l'infant i família
* Explicar i realitzar les intervencions bàsiques del Programa de l'Infant Sà
* Planificar i administrar les cures per millorar la salut i afavorir la independència de

l’individu i família.
Percentatge de la qualificació final: 60% per l'itinerari A
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Tutories pràctiques clíniques

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció *Es tracta d'unes tutories que es realitzen 2 hores a la setmana en que l'alumnat té contacte amb el

professor tutor encarregat del seguiment de les pràctiques clíniques.*La finalitat de les tutories de
pràctiques clíniques és que el tutor faci un seguiment de l'estada del estudiant a les unitats asistencials de
pràctiques.Per aixó, cada alumne farà una exposició breu (entre 5 i 10 minuts) sobre lo que hagi recollit
al seu Diari de Pràctiques durant la setmana.*Així mateix, s'informarà de qualsevol incidència que hagi
succeït i es discutirà sobre aquesta.*Aquestes tutories es realitzaran en grup per facilitar l'intercanvi
d'alumnes que realitzen les pràctiques a les unitats del mateix bloc. Es troben orientades a:*Ajudar a
l'alumnat a la seva integració al 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 periode formatiu*Donar
supor a l'alumnat*Recollir i monitoritzar aspectes de millora dins del sistema a la organització de les
pràctiques clíniques.

Criteris d'avaluació * Se valorarà l'assistència i la participació.
* Les tutories al realitzarse en periode de pràctiques només es recuperaràn en aquell càs

que els alumnes necesitin recuperar periodes complets de pràctiques.
Percentatge de la qualificació final: 5% 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 de cada rotatori de pràctiques 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 Criteris d'avaluacio

- Es valorara la capacitat per integrar les competències adquirides a les altres materies i la capacitat per
prioritzar el problemes de salut de la persona i família subjecte de la valoracio realitzada

És necessari obtenir una nota minima de 5/10 perquè la ponderacio d'aquesta activitat es pugui comptabilitzar
dins de l'avaluacio final

Percentatge de la qualificació final: 10% 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 reflexiu

de cada rotatori de pràctiques sobre aquells aspectes d'aprenentatge o vivències que li aporta la seva
incorporació al sistema sanitari.

Criteris d'avaluació Aquesta té l'objectiu 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 avaluació
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- Es valorarà la capacitat de pensament crític i l'anàlisi dels aspectes més 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

* Herrera Carranza J, Montero Torrejón JC, Amil Pérez B. Atención farmacéutica en pediatría.Madrid etc.:
Elsevier; 2007.

* F. Smith, S; J. Duell, D; C. Martin, B. Técnicas de enfermería clínica. De las técnicas básicas a las
avanzadas. Volumen I y II. Pearson educación. 2009.

* Jamieson EM, McCall J, Whyte LA. Procedimientos de enfermería clínica. Elsevier. 2008.
* Luis M.ª T. Los diagnósticos enfermeros. Revisión crítica y guía práctica. Barcelona: Masson; 2011
* Luis Mª. T. De la teoría a la práctica. Barcelona. Masson; 2005.
* NANDA. Diagnósticos enfermeros: Definiciones y Clasificación. Barcelona. Elsevier. 2010.

Bibliografia complementària

* Ferrer, M A. Análisis situacional de las prácticas clínicas de la Escuela de Enfermería de Soria. Metas de
Enfermería, 2002 Abril; 44: 18-22.

* Gutierrez, M I. Las prácticas clínicas de enfermería: percepción de los estudiantes de Primer Curso. Metas
de enfermería, 2002 Octubre: 49: 50-53

* Lora, P. Proyecto docente para la impartición del practicum de enfermería médico quirúrgica convergente
al espacio europeo de educación superior. Enfermería global. Nº. 8, 2006.

* Medina, J.L. la enseñanza de la enfermería como una práctica reflexiva. Texto Contexto Enferm,
Florianópolis, 2006 Abr-Jun; 15(2):303-11.

Altres recursos

http://www.aibarra.org/


