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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21622 - Pràctiques Clíniques III
Crèdits 14,84 de presencials (371 hores) 3,16 de no presencials (79 hores) 18 de totals

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

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

16:00 17:00 Dimarts 14/09/2015 27/05/2016 C-206María del Carmen Alorda Terrasa
carme.alorda@uib.es 11:00 12:00 Dimarts 14/09/2015 27/05/2016 C-206
Francisco García Mendieta Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Vanesa Gómez Toledo
v.gomez@uib.es

13:00 14:00 Dimecres 16/09/2015 15/06/2016 C202

Petra Martorell Servera
petra.martorell@uib.cat

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Alicia Ortiz Monjo
a.ortiz@uib.es

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Maria del Carmen Pérez Blasco
mc.perez@uib.es

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Araceli Prieto Alomar Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

12:00 13:00 Dimecres 21/09/2015 15/02/2016 Despatx 35,
Beatriu de PinòsSusana Sobrino Luengo

13:00 14:00 Dijous 28/09/2015 16/02/2016 Rosa Mª Alberdi
Marc Tomàs Sánchez Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Noemí Sarah Zuazaga Bolton Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització

La matèria de Pràctiques Clíniques III és un mòdul de caràcter pràctic-obligatòri que té com a finalitat preparar
als/les estudiants per assolir les competències d'integració amb l'equip assistencial i proporcionar les cures
adients a les persones que presenten diversos procesos de salut, tant aguts com crònics. que preenten suposa
per a l'estudiant la continuació del procés d'immersió 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 de Formació bàsica, d'Intervenció en Salut i el mòdul
Conceptual i Metodològic, durant primer, segon i primer quadrimestre de tercer curs.

El programa de Pràctiques clíniques III, inclou dos rotatoris amb estades clíniques a diferents entorns
assistencials (atenció especialitzada, sociosanitària i servei d'urgències d' Atenció Primària), i classes de
simulació de procediments clínics.
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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 . A més
l'estudiant haurà d'haver superat o estar matriculat a l'assignatura Infermerira en situacions complexes (21621)

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 de la persona adulta i de la
persona gran.

També és recomanable que simultàniament a la matèria Pràctiques Clíniques III, l'estudiant cursi "Infermeria
en situacions complexes", perquè pugui relacionar i aplicar els continguts teòrics durant les estades clíniques
a les unitats d'urgències, crítics i especials com les de Cures Pal·liatives i oncologia.

Competències

Les competències de Pràctiques Clíniques III són comunes 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
* Capacitat per a utilitzar i aplicar a la pràctica clínica els coneixements científics, tecnològics i tècnics que

afavoreixin la continuïtat i la complementarietat de les cures infermeres..
* Capacitat per treballar de forma cooperativa amb els propis companys i amb l'equip multidisciplinar en

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

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

Genèriques
* Compromís ètic.
* Capacitat d'organització i planificació..
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Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

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 del programa es treballarà a nivell teòric i pràctic una sèrie de procediments
clínics que són bàsics i rellevants per dur a terme durant les estades clíniques.

El Bloc II, fa referència a l'inici de les estades clíniques dels estudiants. En ell, s'especifiquen els itineraris
vermell o blau que els estudiant han de seguir per continuar amb l'assoliment de competències en diferents
entorns.

Continguts temàtics
BLOC 1. Procediments clínics a les persones adultes i als ninsals

Tema 1. Suport Vital Bàsic
Tècniques d'obertura de la via aèria

Ventilació boca a boca

Ventilació amb ambú i tub de Guedel

Massatge cardíac

Posició lateral de seguretat

Desfibrilador semiautomàtic (DESA)

Tema 2. Accesos venosos centrals
Tipus de vies venoses centrals

Inserció de via venosa central d'accés perifèric

Mesura de la pressió venosa central en columna d'aigua

Tema 3. Maneig avançat de la via aèria
Desobstrucció de la via aèria per cos estrany.

Fixació del tub endotraqueal i cànula de traqueostomia

Tècnica d'aspiració de secrecions.

BLOC 2. Pràctiques Externes
Itinerari A i B. Itinerari vermell

1. Unitat d'Urgències (estudiants A i B)

2. Unitats d'hospitalització d'adults (estudiants A2 i B1)

3. Residències sociosanitàries (estudiants A1 i B2)

Itinerari O i P. Itinerari blau

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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1. Unitat de Cures Intensives (estudiants O i P)

2. Unitats especials :Cures pal.liatives, oncologia, hospital de dia, CMA (Cirurgia Major
Ambulàtoria), diàlisi (estudiants O i P)

Metodologia docent

BLOC 1. Procediments Clínics.

Les pràctiques de simulació es duran a terme a les aules de teoricopràctiques abans d'iniciar l'estada clínica a
les institucions sanitàries. Els horaris de les sessions es poden consultar al cronograma.

Es treballarà en grups petits per facilitar l'aprenentatge d'habilitats en el context de simulació.

És aconsellable que els estudiants portin roba còmoda per realitzar aquesta activitat.

BLOC 2. Pràctiques Externes.

El període de pràctiques està comprés entre el 2/03/2016 i el 27/05/2016, de dimarts a divendres, en horari
de matí (8 a 15h), horari mixte (matí de 8 a 15, horabaixa de 15 a 22h) i, en horari exclussiu d' horabaixa
en el Servei d'Urgències d' Atenció Primària- SUAP).

L'estudiant seguirà un dels dos itineraris planificats (vermell o blau) tot el període. Durant aquest periode,
els estudiants faràn dos rotatoris de 6 setmanes cadascun. El primer rotatori quedarà comprès entre el dia
2/03/2016 fins el dia 15/04/2016 i el segon entre el dia 19/04/2016 fins el dia 27/05/2016.

ADJUDICACIÓ DE LES PLAÇES

L'adjudicació dels llocs de pràctiques es realitza mitjançant una base de dades amb els següents criteris:

- Nota de l'expedient de l'estudiant

- Matrícula a temps parcial acreditada

També té en compte i sempre que sigui possible, la preferència de l'estudiant sobre l'horari i la localització
del centre.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Presentació i
avaluació del
període de
pràctiques

Grup gran (G) Abans de l'inici de les pràctiques externes, es realitzarà una
sessió de 2h (per grup) on es presentarà la guia docent i la
documentació relacionada en les estades clíniques i amb les
pràctiques de simulació. També es revisarà la normativa de
pràctiques i el protocol d'accidents.

4

Pràctiques externes Pràctiques clíniques Grup petit (P) Estada a les unitats planificades per a cada un dels itineraris.

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

336

Pràctiques externes Tutories de
seguiment

Grup petit (P) La finalitat de les tutories de pràctiques és fer un seguiment
de l'estada de l'estudiant a les unitats de pràctiques, per part

24



Guia docent

Any acadèmic 2015-16
Assignatura 21622 - Pràctiques Clíniques III
Grup Grup 2, 2S
Guia docent A
Idioma Català

5 / 9

Data de publicació: 28/07/2015
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2016 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Document generat automàticament a les 1151:17 de 08/07/2016

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores
del tutor/a i, es realitzen durant 2 hores a la setmana, les quals
estan integrades dintre del calendari de les pràctiques.

Aquestes tutories es realitzen en grup per facilitar l'intercanvi
d' informació entre els estudiants que realitzen les pràctiques
en les unitats del mateix itinerari.

Les tutories es troben orientades a:

- Ajudar a l'alumnat en la seva integració en el sistema sanitari

- Resoldre dubtes de caràcter clínic/assistencial i sobre
l'organització del sistema

- Tutoritzar el cas clínic, informe de continuitat de cures i
sessió clínica que han de presentar al final del període

- 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 a
les institucions, conegui i pugui realitzar les tècniques i
procediments relacionats amb l'activitat assistencial a les
unitats on posteriorment realitzarà l'estada.

Es tracta de tres sessions de 2 hores de durada en la qual
es duran a terme els procediments i tècniques descrites als
continguts.

Els estudiants disposaran de la documentació corresponent
a cada un dels procediments i tècniques en la plataforma
amb l'objectiu d'ajudar a visualtizar les tècniques abans de la
simulació.

Durant la pràctica simulada, l'estudiant 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.

6

Avaluació Presentació sessió
clínica

Grup petit (P) Els estudiants que comparteixen les estades clíniques a
les diferents unitats assistencials hauran de preparar i
posteriorment exposar a les tutories una sessió clínica sobre
un tema rellevant de l'entorn on realitzen les pràctiques.

La finalitat de l’activitat és la preparació en grup d’una
sessió clínica per actualitzar coneixements, intercanviar
experiències i establir acords amb aspectes de la pràctica
assistencial que generen controvèrsia. Els principals
continguts de la temàtica per les esmentades sessions seran
els següents: revisions bibliogràfiques sobre tema, seguretat
del pacient, casos clínics, cures específiques, dilemes derivats
de la pràctica, evidència clínica i avaluació de la qualitat
assistencial.

1

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
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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.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Elaboració d'un pla
de cures/ Informe de
continuïtat de les cures

La finalitat és elaborar un pla de cures d'un pacient en un dels dos rotatoris
d'estada i/o un informe de continuïtat de cures en els pacients amb alta
hospitalari.

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.

L'informe de continuïtat de cures també ha de constar d'una valoració
actualitzada del pacient i família, identificació de problemes/diagnòstics
d'infermeria no resolts a l'alta així com de les activitats prescrites per seguir
en el domicili. També ha d'incloure el signes d'alarma que la persona/família
han de conèixer per a prevenir possibles complicacions en l'estat de salut.

64

Estudi i treball
autònom individual

Lectura i preparació dels
procediments de laboratori
i de la sessió clínica

Prèviament a cada pràctica de laboratori, l'alumne ha de treballar els
fonaments teòrics del procediment. També ha de cercar i revisar la
documentació per a preparar la sessió clínica.

15

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.

L'estudiant que presenti algun procés de discapacitat és aconsellable que es dirigeixi a l’Oficina d’Atenció a la
Persona amb Necessitats Especials perquè, si escau, emeti l’informe de recomanacions per fer-ne l'adapatació
en el programa de pràctiques.

En qualsevol situació especial s'ha de consultar la normativa i parlar amb el professor/a titular.
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Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les pràctiques clíniques són obligatòries així com l’assistència a les classes de simulació i a les tutories que
hi estan programades.

Les estades clíniques han de realitzar-se en els períodes establerts al calendari i només es podran recuperar
absències per causes justificades o en el cas de no haver superat les pràctiques de forma satisfactòria. El període
màxim que es permet recuperar és el de 6 setmanes que correspon a la durada d’un rotatori de pràctiques. La
recuperació podrà fer-se durant el mes de juny, juliol i del 1 al 9 de setembre.

Tutories. La falta d'assistència a les tutories implicarà la pèrdua ponderada sobre la nota de les tasques
planificades ( cas clínic i sessió clínica)

Pràctiques clíniques

Modalitat Pràctiques externes
Tècnica Tècniques d'observació (recuperable)
Descripció Estada a les unitats planificades per a cada un dels itineraris. La finalitat és aconseguir i consolidar les

competències relacionades amb la matèria, adaptant-les a cada unitat d'estada mitjançant els objectius
específics.

Criteris d'avaluació S'avaluarà l'interès, la iniciativa, la destresa, les habilitats i les actituds de l'estudiant. En tots dos entorns es
durà a terme una avaluació general sobre l'assoliment de les competències descrites en el programa. Aquesta
avaluació la farà l'equip de professionals de les unitats on els estudiants han d'integrar-se, i suposarà un 55%
de la nota global.

A més, en cadascun dels entorns es realitzaran avaluacions específiques relacionades amb les activitats
específiques de cada unitat assistencial. Aquesta avaluació es dura a terme in situ i suposarà un 5% de la nota
global.

Per fer la mitja d'ambós rotatoris, la nota de cada un d'ells ha de superar el 6 sobre 10.

Els resultats d’aprenentatge que l’estudiant haurà d’obtindre durant tot el període de les seves estades en les
diferents institucions són:
- Actuar regint-se pels principis ètics i legals de la professió
- Conèixer l’organització i la funció de l’equip d’infermeria de les unitats
- Fomentar la comunicación empàtica i sincera entre els pacients, familiars, l’equip assistencial i els companys
- Desenvolupar les habilitats que permetin emprar els registres i els suports informàtics com a font de dades i
documentació per a la planificació de les cures
- Demostrar que sap treballar amb l’equip de professionals participant i cooperant en les activitats
interdisciplinars
- Realitzar la valoració integral que permeti identificar les necessitats no satisfetes de la persona i família
- Detectar els problemes del pacient/família que necessitin intervenció per part dels professionals sempre
tenguent en compte la seva percepció.
- Executar el pla de cures planificat diferenciant les intervencions autònomes de les infermeres/rs de les d’altres
professionals
- Avaluar el pla de cures
- Desenvolupar habilitats en l’aplicació dels procediments i tècniques d’infermeria que ajudin a la cura de la
persona
- Ajudar i acompanyar als pacients i familia durant el procés de morir

Percentatge de la qualificació final: 45% amb qualificació mínima 6
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Tutories de seguiment

Modalitat Pràctiques externes
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció La finalitat de les tutories de pràctiques és fer un seguiment de l'estada de l'estudiant a les unitats de

pràctiques, per part del tutor/a i, es realitzen durant 2 hores a la setmana, les quals estan integrades dintre
del calendari de les pràctiques. Aquestes tutories es realitzen en grup per facilitar l'intercanvi d' informació
entre els estudiants que realitzen les pràctiques en les unitats del mateix itinerari. Les tutories es troben
orientades a: - Ajudar a l'alumnat en la seva integració en el sistema sanitari - Resoldre dubtes de caràcter
clínic/assistencial i sobre l'organització del sistema - Tutoritzar el cas clínic, informe de continuitat de cures
i sessió clínica que han de presentar al final del període - Donar suport a l'alumnat - Recollir i monitoritzar
aspectes de millora dins del sistema en l'organització de les pràctiques clíniques

Criteris d'avaluació Les tutories de seguiment són obligatòries i el profesor/ra farà l’avaluació continuada. Durant les tutories de
seguiment, cada estudiant haurà d'anar desenvolupant la tasca avaluativa que li correspongui segons l'entorn i
unitat de pràctiques. També podrà aprofitar les tutories per resoldre qualsevol dubte. Els criteris que es seguiran
pe avaluar les tutories seran els següents:
- Assistència
- Participació activa
- Reflexió sobre el procés d’aprenentatge
- Comportaments i actituds envers el grup
- Presentació dels casos clínics/ informes de continuïtat de cures i sessions clíniques

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 5

Presentació sessió clínica

Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció Els estudiants que comparteixen les estades clíniques a les diferents unitats assistencials hauran de preparar

i posteriorment exposar a les tutories una sessió clínica sobre un tema rellevant de l'entorn on realitzen
les pràctiques. La finalitat de l’activitat és la preparació en grup d’una sessió clínica per actualitzar
coneixements, intercanviar experiències i establir acords amb aspectes de la pràctica assistencial que generen
controvèrsia. Els principals continguts de la temàtica per les esmentades sessions seran els següents: revisions
bibliogràfiques sobre tema, seguretat del pacient, casos clínics, cures específiques, dilemes derivats de la
pràctica, evidència clínica i avaluació de la qualitat assistencial.

Criteris d'avaluació La sessió clínica s’avaluarà segons els criteris de :
- Expressió oral i ritme adequat durant l’exposició
- Format de presentació adequat
- Estructura adequada dels continguts
- Preparació suficient del tema
- Exposició de les idees més rellevants
- Resolució de dubtes

Percentatge de la qualificació final: 15% amb qualificació mínima 5

Elaboració d'un pla de cures/ Informe de continuïtat de les cures

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció La finalitat és elaborar un pla de cures d'un pacient en un dels dos rotatoris d'estada i/o un informe de

continuïtat de cures en els pacients amb alta hospitalari. 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. L'informe de continuïtat de cures també ha de constar d'una valoració actualitzada
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del pacient i família, identificació de problemes/diagnòstics d'infermeria no resolts a l'alta així com de les
activitats prescrites per seguir en el domicili. També ha d'incloure el signes d'alarma que la persona/família
han de conèixer per a prevenir possibles complicacions en l'estat de salut.

Criteris d'avaluació Els casos clínics i l’informe de continuïtat de cures s’avaluaran segons els criteris següents:
- Presentació del cas/informe
- Estructura i continguts segons el format establert
- Referències bibliogràfiques
Serà necessari una nota de 5 sobre 10 per ponderar amb la nota final

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 5

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 general i específica.

Procediments i tècniques sobre els suport vital bàsic en la persona adulta i el nin, vies venoses centrals i
mantenimient de la via aèria artificial

Bibliografia bàsica

- Luis M.ª T. Los diagnósticos enfermeros. Revisión crítica y guía práctica Barcelona: Masson; 2012 -
- Smith S, Duell D, Martin B. Técnicas de enfermería clínica. De las técnicas básicas a las avanzadas. VOL
I. Vol II. Madrid: Pearson Educacion S.A, 2009
- Lockey A (coord.). Soporte Vital Avanzado. Manual del alumno (Spanish translation). Guías del ERC.
European Resuscitation Council, 2011.
- Richards A, Edwards SL. Guía de supervivencia para enfermería hospitalaria. Barcelona: Elsevier, 2012.

Bibliografia complementària

- Jamieson EM, Whyte LA, McCall JM. Procedimientos de enfermería clínica. Guía para la práctica basada
en la experiencia. 5ªed. Madrid: Elsevier; 2008.

Altres recursos

Revista Enfermería Intensiva.
Revista Enfermería Clínica
Revista Nursing
Revista Metas de Enfermería
WEB:
www.infermeravirtual.com
www.joannabriggs.edu.au


