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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 22729 - Pràctiques Clíniques VII / 1
Titulació Grau d'Infermeria (Pla 2016) - Quart curs
Crèdits 12
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 / Edifici

Berta Artigas Lelong

(Responsable)
berta.artigas@uib.es

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

María Cándida Alamillos

Guardiola
mc.alamillos@uib.es

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

Andreu Bover Bover
andreu.bover@uib.es

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

Mireia Guillén Solà
mireia.guillen@uib.eu

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

Maria Reyes Marín Fernández
reyes.marin@uib.es

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

Yolanda Muñoz Alonso
yolanda.munoz@uib.cat

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

Maria Antònia Palou Oliver Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Catalina Ribas Guasch
lina.ribas@uib.es

17:00 18:00 Dijous 14/02/2019 31/07/2019 Despatx de
professors

Ester Sánchez Marimón
ester.sanchez@uib.es

12:00 13:00 Dimarts 10/09/2018 31/07/2019 Despatx C-206

Contextualització

La finalitat es capacitar a l'alumnat per proporcionar cures de salut a les persones a lo llarg de la seva trajectòria
vital en el seu propi context cultural i social. Per tot això, aquestes pràctiques estan programades en l'última
etapa de formació de l'alumnat, per poder accedir després al món professional.

Aquesta matèria possibilita a l'alumnat la continuació del procés d'immersió en els contextos assistencials,
a la vegada que els hi permet la posada en pràctica dels coneixements, habilitats i actituds adquirides a lo
llarg dels quatre anys en els mòduls de matèries bàsiques, d'intervenció i metodològiques. De manera especial
permet comprovar les competències actitudinals basades en els valors fonamentals per a l'exercici professional
autònom de la infermeria.

Les pràctiques VII culminen una formació pràctica obligatòria que s'ha anat realitzant a lo llarg del estudi,
rotant per els diferents serveis i centres del sistema de salut. Per aquest motiu, i com a últim rotatori pràctic del

http://www.uib.cat/personal/ABDI0NjU
http://www.uib.cat/personal/ABjExODMyNg
http://www.uib.cat/personal/ABjExODMyNg
http://www.uib.cat/personal/AAzM2Nw
http://www.uib.cat/personal/ABjIzOTUzMg
http://www.uib.cat/personal/ABjI5MDc4Mw
http://www.uib.cat/personal/ABjEwNzU2OQ
http://www.uib.cat/personal/ABDEzNjI
http://www.uib.cat/personal/ABTE5MDcy
http://www.uib.cat/personal/ABjExMTYzMg
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estudi, es plantegen de forma voluntària per tal de potenciar i estimular la percepció del seu propi aprenentatge i
el seu interès professional. Per a la qual cosa, en aquestes pràctiques, l'alumnat podrà escollir entre els diferents
centres i institucions, planificades de Mallorca, el lloc per realitzar les seves darreres pràctiques del grau .

L'assignatura de Pràctiques VII es durà a terme mitjançant 1 rotatori voluntari, de set setmanes, que es podrà
realitzar en diferents contextos sanitaris i/o socials, en entorns molt diferenciats, tal com: l’Atenció Primària,
Unitats de cures pal•liatives, de cures intensives, de psiquiatria, i centres i/o institucions de caire comunitari
i/o social (Metges del Món, Conselleria de Salut, d’entre d’altres).

El període de pràctiques es del 1 d'abril al 24 de maig de 2019.

D'altre banda, aquestes pràctiques, també ofereixen la possibilitat de poder realitzar-les en els països
empobrits, en el marc de la cooperació universitària al desenvolupament. L'especificació d'aquestes pràctiques
a països empobrits esta descrit com a programa específic a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia.

Professorat titular de l'assignatura i responsable GD:

- Dra. Berta Artigas Lelong

- Ester Sánchez Marimón

Requisits

Essencials
Per poder matricular-se d’aquesta matèria, l'alumnat haurà d’haver superat els crèdits que marqui la normativa
de la UIB per a 4t curs, a més de les assignatures Pràctiques Clíniques I, II, III.

Recomanables
És recomanable que l’alumne hagi cursat prèviament les assignatures que conformen els Mòduls Conceptual
i Metodològic i el Mòdul d’Intervenció. Hi hagi finalitzat la resta de pràctiques de 4 Curs (IV; V; VI).

Competències

Específiques
* • CE1. Capacitat d'aplicar els principis teòrics i metodològics de la infermeria adquirits a la pràctica

professional, atenent a criteris de qualitat en qualsevol etapa del cicle vital i tenint en compte la diversitat
i multiculturalitat. CE3. Capacitat per valorar, analitzar, planificar i avaluar les situacions de salut
susceptibles de cures d’infermeria en l’individu, en la família i en la comunitat a fi de desenvolupar
projectes d’educació, prevenció de la malaltia i promoció de la salut. CE8. Capacitat per treballar de manera
cooperativa amb els propis companys i en equips interdisciplinaris en els diferents àmbits d'atenció. CE9.
Capacitat per seguir els principis ètics i deontològics, així com les responsabilitats legals en la realització
de la professió. CE4. Capacitat per proporcionar cures d’infermeria individualitzades que incloguin totes
les dimensions de la persona i la seva família (biològica, psicosocial, espiritual i cultural), sense jutjar,
assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, i garantint el secret professional. CE5.
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Capacitat per a educar, guiar, facilitar i recolzar als pacients, cuidadors i famílies per a fomentar el seu
benestar, confort, seguretat i independència i promoure el dret de participació, informació, responsabilitat
i presa de decisions de les persones ateses, en el seu procés de salut-malaltia. CE6. Capacitat per conduir
amb habilitat activitats d’educació sanitària, promoció de la salut i prevenció de malalties en totes les
etapes del cicle vital, amb l’objectiu de portar a terme mesures d’impuls d’estils de vida saludables. .

Genèriques
* 1. Raonament crític (CG10). 2. Compromís ètic (CG11). 3.Adaptació a noves situacions (CG13) .

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 d’aquesta matèria estan dirigits a que l’alumnat pugui desenvolupar un aprenentatge
significatiu, a través d’una experiència pràctica, que l’hi permeti tant demostrar la aplicació dels coneixements,
actituds i habilitats apreses durant la seva formació acadèmica tant teòrica com pràctica, com adquirir nous
coneixements, valors i habilitats que contribueixin a millorar les seves competències personals i professional.

Continguts temàtics
Pràctiques externes. Pràctiques clíniques assistencials

En el marc del sistema de salut i d' altres serveis soci-sanitaris, entitats i institucions sense ànim
de lucre de Mallorca, l'alumnat de PCVII demostrarà les seva capacitat per:

Aplicar els principis teòrics i metodològics de la infermeria, aconseguits durant la practica
professional atenent a criteris de qualitat en qualsevol etapa del cicle vital, atenent a la diversitat
i multiculturalitat.
Valorar, analitzar, planificar i avaluar situacions de salut susceptibles de cures infermeres tant
a la persona, la família i la comunitat, per tal de desenvolupar projectes d'educació, prevenció
promoció i/o participació en l’àmbit de la salut.
Educar, guiar, facilitar i donar suport a pacients, cuidadors i famílies per tal de fomentar el
benestar, confort, seguretat i independència i promoure el dret a la participació, informació,
responsabilitat i presa de decisions de les persones ateses, en el seu procés de salut/malaltia.

Pràctiques externes. Classes de laboratori
A banda de la formació pràctica assistencial es pretén que mitjançant, classes de laboratori en
petits grups, l’alumnat pugui adquirir i desenvolupar un raonament crític i un compromís ètic,
així com la capacitat d' identificar i reconèixer les seves fortaleses i estratègies personals, per
tal de saber:

Identificar situacions de vulnerabilitat social de persones o grups i proposar actuacions positives
Analitzar el funcionament de las organitzacions sanitàries, detectant las àrees de millora
Analitzar els valors subjacents en la cultura informal dels diferents serveis
Analitzar situacions que provoquen dilemes ètics en el exercici professional infermer, així com
situacions que vulneren el dret a la salut i l’accés als serveis sanitaris i condueixen a situacions
de discriminació per motius relacionats amb el sexe, ètnia, religió, ideologia política o altres
motius.
Identificar els seus valors personals i fortaleses que configuren l’exercici professional

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Reconèixer las pròpies limitacions i la capacitat de resiliència per tal de mantenir la seva
motivació i l’actualització de la seva competència professional.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (10,52 crèdits, 263 hores)

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Presentació
assignatura PC7

Grup gran (G) A començament del semestre hi haurà a disposició dels
estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIB digital. 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.

- Presentació assignatura: Al inici de la matèria es realitzarà
una sessió de 1h per tal de presentar l'assignatura: períodes,
organització, normativa, característiques dels centres i serveis
de pràctiques... etc.

- Elecció llocs PC7: Previ al inici de les pràctiques es realitzarà
l'elecció dels llocs de pràctiques assignades a l'assignatura
PC7.

4

Pràctiques externes Pràctques clíniques
7

Grup petit (P) Es realitzaran en el marc del sistema de salut, entorn soci-
sanitari, institucions i entitats sense ànim de lucre de Mallorca
7 setmanes de pràctiques clíniques, en un sol rotatori.
L’elecció es realitzarà de manera voluntària, seguint els
criteris del protocol establert.

Horari de PC7: L'horari de PC7 serà de mati i tarda, en funció
de les característiques del servei o centre. Es important que
l’alumnat respecti el torn especificat pels diferents serveis.
Quan el servei o centre especifiquen torn mixta (matins
i tardes) l’alumnat haurà de realitzar, al menys, la mitat
del rotatori en torn de dematí. Només es podran fer torn
complert de tardes quan aquest estigui prèviament especificat
pel servei.

245

Classes de
laboratori

Tutories Grup petit (P) Es realitzaran tutories de 2h setmanals, obligatòries, amb els
diferents tutors/es assignats.

La seva finalitat es fer el seguiment de l'aprenentatge de
les pràctiques d'Infermeria i el seguiment de la memòria de
pràctiques afavorint el raonament crític i un comportament
ètic. Per la qual cosa a cada una de les tutories s'ha analitzaran i
debatran diferents temàtiques programades relacionades amb
els continguts. Es imprescindible la participació activa de

14
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores
l’alumnat i la realització i lliurament de les diferents activitats
que es programin per cada una de les tutories.

Les tutories es programaran integrades en el horari de
pràctiques.

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 Aula Digital.

Activitats de treball no presencial (1,48 crèdits, 37 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Memòria de Pràctiques
VII

L'alumnat haurà de realitzar una memòria de pràctiques sobre aquells
aspectes d'aprenentatge o vivències que li aporti la seva estada en el centre
de pràctiques. El seu objecte es que l'alumnat identifiqui una àrea del seu
interès per tal d' aprofundir-hi, o qualque situació i/o problema en el centre
de pràctiques susceptible de plantejar una proposta de millora i/o canvi.

D'altre banda, també es cerca que l'alumnat sàpiga identificar aquelles
àrees del seu aprenentatge que necessita millorar o aprofundir-hi, les
competències assolides, així com, aquelles àrees en les que consideri que hi
te tan un valor personal i un bon aprenentatge

Aquesta memòria ha de potenciar una visió crítica alhora que una
argumentació efectiva donat que son les ultimes pràctiques del seu estudi.

37

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Pràctques clíniques 7

Modalitat Pràctiques externes
Tècnica Carpeta d'aprenentatge (recuperable)
Descripció Es realitzaran en el marc del sistema de salut, entorn soci-sanitari, institucions i entitats sense ànim de

lucre de Mallorca 7 setmanes de pràctiques clíniques, en un sol rotatori. L’elecció es realitzarà de manera
voluntària, seguint els criteris del protocol establert. Horari de PC7: L'horari de PC7 serà de mati i tarda,
en funció de les característiques del servei o centre. Es important que l’alumnat respecti el torn especificat
pels diferents serveis. Quan el servei o centre especifiquen torn mixta (matins i tardes) l’alumnat haurà de
realitzar, al menys, la mitat del rotatori en torn de dematí. Només es podran fer torn complert de tardes quan
aquest estigui prèviament especificat pel servei.

Criteris d'avaluació L’ avaluació de les pràctiques que es realitzin als diferents entorns de pràctiques clíniques, la realitzarà l'equip
de professionals amb els quals l'alumnat realitzarà l'estada clínica i suposarà un pes del 30% de l’assignatura.
Es realitzarà una avaluació de les competències generals descrites a la matèria: l' interès, la iniciativa, els
coneixements, la destresa, les habilitats, les actituds de l'alumnat.

Per considerar les pràctiques superades i que ponderin sobre la nota final de la matèria, la nota total de l'estada
clínica serà de 6 sobre 10

Els criteris i la documentació relacionada es trobaran disponibles a la pàgina de la assignatura.

Recuperació:

Es podran recuperar les PC7 sempre que s'hagi realitzat el 50% del rotatori complert, es a dir 4 setmanes.

La recuperació s’establirà amb l’acord del tutor/a, que indicarà el moment i lloc adient per la recuperació de
les PC, seguint el format específic de recuperació de PC7.

L'alumnat que hagi suspès les pràctiques haurà de recuperar la totalitat del rotatori i la seva nota final serà
d'aprovat.

En cap cas l’alumnat no pot iniciar una recuperació sense el vist i plau de tutor/a i professora responsable de
l’assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 6

Tutories

Modalitat Classes de laboratori
Tècnica Carpeta d'aprenentatge (no recuperable)
Descripció Es realitzaran tutories de 2h setmanals, obligatòries, amb els diferents tutors/es assignats. La seva finalitat es

fer el seguiment de l'aprenentatge de les pràctiques d'Infermeria i el seguiment de la memòria de pràctiques
afavorint el raonament crític i un comportament ètic. Per la qual cosa a cada una de les tutories s'ha
analitzaran i debatran diferents temàtiques programades relacionades amb els continguts. Es imprescindible
la participació activa de l’alumnat i la realització i lliurament de les diferents activitats que es programin per
cada una de les tutories. Les tutories es programaran integrades en el horari de pràctiques.

Criteris d'avaluació A banda de l assistència l’alumnat participarà activament debatin les diferents temàtiques plantejades i lliurant
les diferents activitats programades per cada una de les tutories, per tal de demostrar el seu pensament i
discurs crític i coherent. Per tant s'avaluarà l'assistència, la participació activa i el lliurament de les activitats
programades.

Donat que es una metodologia d’aprenentatge obligatòria per aquesta assignatura, en el cas de que en qualque
situació, l’alumne no pugui assistir dins del seu horari corresponent, podrà canviar i assistir al horari programat
per una altre professor/a tutor/a de PC7.

Per aprovar l'assignatura es indispensable haver assistit a un mínim de 4 tutories programades.
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Percentatge de la qualificació final: 35%

Percentatge de la qualificació final: 35%

Memòria de Pràctiques VII

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció L'alumnat haurà de realitzar una memòria de pràctiques sobre aquells aspectes d'aprenentatge o vivències

que li aporti la seva estada en el centre de pràctiques. El seu objecte es que l'alumnat identifiqui una àrea del
seu interès per tal d' aprofundir-hi, o qualque situació i/o problema en el centre de pràctiques susceptible de
plantejar una proposta de millora i/o canvi. D'altre banda, també es cerca que l'alumnat sàpiga identificar
aquelles àrees del seu aprenentatge que necessita millorar o aprofundir-hi, les competències assolides,
així com, aquelles àrees en les que consideri que hi te tan un valor personal i un bon aprenentatge Aquesta
memòria ha de potenciar una visió crítica alhora que una argumentació efectiva donat que son les ultimes
pràctiques del seu estudi.

Criteris d'avaluació S’espera que l’alumnat demostri una visió crítica alhora que una argumentació efectiva donat que son les ultimes
pràctiques del seu estudi.

Per tant la memòria de PC7 ha de ser amb una proposta de millora real i factible de aplicar a l’àmbit professional
clínic. S'ha de realitzar en el document establert a l'assignatura (Guió Memòria PC7) Així s’estructura en les
següents parts:

1.- Introducció: que inclogui una introducció del servei i la justificació de la proposta de millora amb referencies
bibliogràfiques.

2.- L'anàlisi de l'àrea d'interès, a través de tècniques de gestió, i la definició de la seva repercussió i beneficis.

3.- La proposta de canvi i/o millora justificada i competent amb referencies bibliogràfiques pertinents;
conclusions rigoroses i significatives que comportin millores a l’àmbit professional,

4.- Un petita reflexió sobre l'aprenentatge

5.- La bibliografia utilitzada.

L’avaluació de la memòria es realitzarà, en base als següents criteris,

Presentació; Estructura; Rigor en la justificació, anàlisi i plantejament de la proposta; la factibilitat de la
proposta; el contingut de la proposta de millora i la bibliografia referenciada i utilitzada.

Percentatge de la qualificació final: 35%

Percentatge de la qualificació final: 35% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària


