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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

La pràctica externa és una assignatura en la qual durant el seu període de pràctiques, l’estudiant té 

l’oportunitat de fer una integració dels diferents coneixements adquirits durant la seva formació 

teòrica. Hem de tenir en compte que aquesta estada pràctica pretén que l’estudiant sigui capaç 

d’analitzar i reflexionar diferents punts com són: la comunicació amb els malalts o usuaris, 

comportaments professionals en àrees específiques, la seguretat clínica, el treball en equip i el 

funcionament i gestió de les diferents organitzacions, entre d’altres. 

Aquesta assignatura de quart és important perquè l’estudiant pugui fer un acostament més acurat 

al que li agradaria que properament sigui un escenari professional i laboral, tenint l’oportunitat de 

fer una anàlisi de la realitat. 
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Per això, és l’única assignatura de la carrera en la qual es permet a l’estudiant triar específicament 

centre, servei i torn, inclús li dona l’oportunitat a l’estudiant de buscar-se la plaça de forma 

autònoma, a un centre, diferent dels que ofereix la universitat, i que ha escollit pels seus interessos 

formatius, professionals i/o personals. 

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL 

Aquesta assignatura aporta els fonaments teòrics i pràctics a partir dels quals l’estudiant incorpora 

elements del cos de coneixement propi de la disciplina. 

RECOMANACIONS PRÈVIES 

Es recomana haver superat totes les assignatures de la matèria Pràcticum. 

OBJECTIU/S 

L’estudiant serà capaç de:  

• Reflexionar sobre les situacions viscudes durant les pràctiques.  

• Demostrar habilitats comunicatives amb els usuaris/malalts i els diferents 

professionals sanitaris. 

• Demostrar habilitats en els diferents procediments infermers.  

• Analitzar les diferents situacions que es presentin a la pràctica tenint en compte 

l’autonomia dels usuaris respectant els elements de confidencialitat i secret 

professional. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

CE1. Prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les 

persones que atenen, d’acord amb l’estat de desenvolupament dels coneixements científics de 

cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s’estableixen en les normes generals 

i deontològiques aplicables. 

CE1.58. Prestar atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats que presenta 

el malalt crític.  
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CE1.60. Prestar una atenció tècnica i professional adequada en situacions crítiques extra 

hospitalàries. 

CE4. Demostrar que comprèn el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup 

o comunitat dins del seu context social i multicultural. 

CE.4.32. Analitzar la importància dels factors associats al gènere, lloc d’origen o grup de 

referència en relació amb la percepció de salut i malaltia i l’assumpció de conductes 

saludables. 

CE5. Dissenyar sistemes de cures adreçats a les persones, família o grups, avaluant el seu impacte i 

establint les modificacions oportunes. 

CE5.35. Aplicar plans de cures en funció de la fase i/o etapa de la malaltia en què es troba el 

pacient, utilitzant els principis teòrics i metodològics de la infermeria i avaluant els seus 

resultats. 

CE6. Basar les intervencions infermeres en l’evidència científica i en els medis disponibles. 

CE6.26. Aplicar cures en situacions específiques d’alta complexitat basades en l’evidència 

científica. 

CE7. Demostrar que compren sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, 

psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les 

seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat 

i el secret professional. 

CE.7.44. Mostrar un ús adequat de les habilitats comunicatives respectant la diversitat. 

CE.7.45. Tenir en compte, en totes les activitats, la diversitat de percepcions respecte a la salut 

i la malaltia. 

CE8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat 

en la presa de decisions de les persones ateses, d’acord amb la forma de viure el seu procés de 

salut malaltia. 

CE.8.10. Incorporar, amb el seu consentiment, a les persones o grups atesos en la presa de 

decisions. 

CE.8.11. Promoure l’autonomia personal i desenvolupar les capacitats i habilitats individuals. 
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CE8.12. Actuar segons els criteris de preferències de les persones ateses. 

CE13. Demostrar que coneix el finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els 

recursos disponibles. 

CE.13.6. Conèixer i utilitzar amb eficàcia els recursos socials i/o sanitaris disponibles per 

millorar les cures de les persones, famílies o grups. 

CE.13.7. Analitzar críticament les polítiques sanitàries i els recursos disponibles i elaborar 

propostes de millora. 

CE14. Establir mecanismes d’avaluació considerant els aspectes científics-tècnics i els de qualitat. 

CE.14.7. Identificar i aplicar criteris i indicadors que permetin l’avaluació científica, tècnica i 

de qualitat de les cures. 

CE15. Treballar amb l’equip de professionals com a unitat bàsica en la qual s’estructuren de forma 

uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i demès personal de les organitzacions 

assistencials. 

CE.15.5. Integrar-se en un equipo de treball valorant l’aportació específica de cada un dels 

membres. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes. 

CT3. Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adequada per a donar resposta als 

problemes de l’àmbit professional de manera eficient i eficaç. 

CT4. Expressar-se de forma fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral 

com per escrit. 

CT6. Col·laborar e integrar-se en grups i equips de treball. 

COMPETÈNCIES GENERALS 

CG2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

CG4. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l’activitat professional. 
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CONTINGUTS 

UNITAT 1: TALLERS DE SIMULACIÓ. 

Un total de 30 hores, durant la primera quinzena de setembre, distribuïdes en els següents tallers: 

• Taller 1: Seguretat clínica i errors de medicació.  

• Taller 2: Maneig de fàrmacs en situacions crítiques i urgents.  

• Taller 3: Interpretació electrocardiogràfica.  

• Taller 4: Maneig Ventilació Mecànica invasiva i no invasiva. 

• Taller 5: Maneig Pressions invasives: PAP, PICCO, PIC, PVC.  

UNITAT 2: ESTADA PRÀCTICA 

L'estada pràctica d'aquesta assignatura és de 6 setmanes de pràctiques assistencials que es 

desenvoluparan entre els mesos d’abril i maig. 

Durant aquesta estada pràctica l'estudiant tindrà l'acompanyament en el procés d'aprenentatge per 

part de la coordinació de l’assignatura, així com  del tutor/a de la pràctica del centre. 

L'estudiant pot utilitzar dues vies per a l'elecció i/o gestió de la plaça de pràctiques  La via A, on 

l'estudiant de manera autònoma (amb el suport per part de coordinació de l'assignatura) gestiona 

directament el lloc on vol realitzar aquesta estada pràctica. I la via B, on l'estudiant selecciona el lloc 

de pràctiques a partir de l'oferta de llocs de pràctiques de l'EUIT. 

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 30,0 1,2 CE6.26, CE7.44, CT1, CT4, CT6, CG4

Supervisades 150,0 6,0

CE1.58, CE1.60, CE4.32, CE5.35, CE6.26, CE7.44, 

CE7.45, CE8.10, CE8.11, CE8.12, CE13.6, CE14.7, 

CE15.5, CT1, CT3, CT4, CT6, CG4

Autònomes 120,0 4,8 CE13.6, CE13.7, CT1, CT4, CG2, CG4

TOTAL 300,0 12,0
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AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació: 

Aquesta assignatura s’avalua amb: 

• Tallers teòric-pràctics i de simulació, (20%). 

• Treball de l'estada de pràctiques, (40%). 

• Estada de pràctiques (40%) 

Criteris per aprovar l’assignatura: 

En relació als tallers teòric-pràctics, per obtenir el 20% de la nota de l’assignatura corresponent als 

tallers caldrà: 

• Assistència al 100% dels tallers, seguint les normes establertes d’uniformitat, 

puntualitat, actituds i aptituds segons normativa i segons competències definides a 

l’assignatura. 

En relació a l'estada pràctica: 

L’estudiant ha de tenir l’assistència requerida del 100%, segons la normativa de pràctiques de l’EUIT 

per poder ser avaluat del mòdul B.  

El full d’ assistència diària a pràctiques ha d’estar degudament complimentat per poder formar part 

de l’avaluació del mòdul B. Dues absències a pràctiques no justificades i/o no notificades signifiquen 

el suspens del mòdul B.  

Si l'estudiant realitza la sisena tutoria de treball final de grau durant aquesta estada pràctica, no 

caldrà recuperació d'aquestes hores (veure normativa de pràctiques). 

Per fer la mitjana ponderada entre els tres mòduls d’activitats d’avaluació, cal haver tret una nota 

igual o superior a 5 als mòduls A i B. 

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura igual o superior a 5. 
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Calendari de les activitats d’avaluació: 

Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta. 

Revisió de les activitats d’avaluació: 

El resultat de les activitats d’avaluació es publicaran a la plataforma moodle. La revisió de les 

activitats d’avaluació es farà a demanda de l’estudiant a través de la coordinació de l’assignatura. 

Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant hagi realitzat/presentat menys del 100% del total 

de l’estada pràctica de l’assignatura i/o no hagi presentat el treball de l’estada de pràctiques. 

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT 

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)
HORES

1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Treballs individuals i/o de grup 40% 0,0 0,0
CE.13.6, CE.13.7, CE.14.7, 

CE.15.5, CT4, CT6, CG2, CG4

Estada pràctica 60% 150,0 6,0

CE1.58, CE1. 60, CE.4.32, CE5.35, 

CE6.26, CE.7.44, CE.7.45, CE.8.10, 

CE.8.11, CE8.12, CE.13.6, CE.13.7, 

CE.14.7, CE.15.5, CT1, CT4.

TOTAL 150,0 6,0

1
 S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa  

RECUPERACIÓ 

Aquesta assignatura no té activitat de recuperació. 
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