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1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

Les persones responsables del  procés de desenvolupament dels ensenyaments pel que fa a les pràctiques 

externes són les Coordinadores dels pràcticums de cada Titulació, que vetllaran per la supervisió i seguiment del 

procés i proposaran les propostes de millora  en els seus equips. 

2. OBJECTIUS 

L'objectiu d'aquest document, és descriure les activitats necessàries per a la realització de les pràctiques externes 

que es desenvolupen al llarg del Grau en Infermeria i del Grau en Teràpia Ocupacional a l’Escola Universitària 

D’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa. Fan referència a les assignatures de pràctiques que es realitzen 

en centres externs propis de les titulacions en el segon, tercer i quart any de titulació. 

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquest procés és aplicable tant a les activitats de planificació i gestió, com a les activitats d’avaluació i revisió del 

desenvolupament  de les pràctiques externes que apareix en el pla d’estudis de les titulacions i que impliquen a 

tots els grups d’interès que participen en el procés del Desenvolupament dels Ensenyaments: Pràctiques Externes. 
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4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés) 

Nom Procés: 

Procés de pràctiques externes 

Codi:  

PCL 01.022 

Missió / Objectiu: 

Descriure les activitats necessàries per a la realització de les pràctiques externes que es desenvolupen al llarg 

del Grau en Infermeria i del Grau en Teràpia Ocupacional a l’Escola Universitària D’Infermeria i Teràpia 

Ocupacional de Terrassa. Fan referència a les assignatures de pràctiques que es realitzen en centres externs 

pròpies de les titulacions en el segon i tercer i quart any de titulació 

Criteri AUDIT relacionat:  

3. Com el centre desenvolupa els seus programes formatius per afavorir l’aprenentatge de l’estudiant. 

Estàndard AQU relacionat: 

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Dimensió  AQU relacionada:  

Sistemes de suport a l’aprenentatge i d’orientació als estudiants. 

Responsable del Procés:  

Coordinadores dels pràcticums de les titulacions 

Límits:  

Comença: Llistat d’alumnes matriculats a l’assignatura del treball de Fi de Grau. 

Inclou: Gestió de les places de pràctiques en relació als Centres i/o Institucions, Gestió dels estudiants 

d’intercanvi : INCOMING (Pràcticum II TO) ERASMUS (Pràcticum IV i V, Infermeria), Adjudicació dels 

centres i places als estudiants a cadascun dels pràcticums, Relació entre la coordinació dels 

Pràcticums i la coordinació de les assignatures, Tancament dels pràcticums, Gestió de la pràctica 

externa. 

Acaba: Signatura d’actes d’avaluació de l’assignatura de TFG. 

Procediments relacionats: 

PCL 01.02.PT01 Gestió de les places de pràctiques en relació als Centres i/o Institucions 

PCL 01.02.PT02 Gestió dels estudiants d’intercanvi 

PCL 01.02.PT03 Adjudicació dels centres i places als estudiants a cadascun dels pràcticums 

PCL 01.02.PT04 Relació entre la coordinació dels Pràcticums i la coordinació de les assignatures 

PCL 01.02.PT05 Tancament dels pràcticums 
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PCL 01.02.PT06 Gestió de la Pràctica externa  

PCL 01.02 PT07 Sessió Obligatòria de riscos laborals 

Instruccions de treball relacionades:  

Formats de registre relacionats:  

Calendari de la distribució dels cicles de pràctiques  

Convenis marc amb les institucions 

Calendaris dels processos d’adjudicació de cada pràcticum   

Document oferta de places de pràctiques 

Document de places de pràctiques per a estudiants d’intercanvi  

Formulari de centres 

Llistats provisionals 

Fitxa de canvis  

Llistats definitius de cadascun dels pràcticums  

Llistats enviats als centres amb la distribució dels estudiants 

Llistat de la nota mitjana de l'expedient de l'estudiant del curs anterior 

Llistats de distribució de grups de tutories 

Graella d'avaluació de l'estada pràctica 

Registre dels tutors de la pràctica  

Registres de visites als centres dels tutors acadèmics 

Certificats pels tutors de la pràctica 

Calendari de la distribució dels cicles de pràctiques 

Carpeta de pràctiques de Teràpia Ocupacional 

Formulari de validació 

Document de dades de l’alumne online 

Document de demanda de canvis 

Informació als centres amb la informació personalitzada per cada centre de la pràctica externa 

Formulari de recollida del dossier de la pràctica externa 

Rúbrica d’avaluació de la pràctica de l’estudiant 

Document de dades dels tutors pels certificats de col·laboració 
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Altres documents: 

PC2  

PC2.0.PT01-1 Gestió de les places de pràctiques 

en relació als Centres i/o Institucions 

Planificació docent Infermeria 

Planificació docent Teràpia ocupacional 

Document d’agraïment i de sol·licitud de places en 

format de correu electrònic.  

Document d’agraïment i de sol·licitud de places en 

format de correu electrònic 

Llistats centres pràcticum infermeria 

Llistats centres Teràpia Ocupacional 

Planificacions semestrals d’Infermeria 

Planificacions semestrals de Teràpia Ocupacional 

Planificacions setmanals d’Infermeria 

Planificacions setmanals de Teràpia Ocupacional 

PC2.0.PT02-1 Gestió dels estudiants d’intercanvi : 

INCOMING (Pràcticum II TO) ERASMUS 

(Pràcticum IV i V, Infermeria) 

 

Llistats centres pràcticum infermeria 

Llistats centres Teràpia Ocupacional 

Dossier de pràctiques d'Infermeria 

Dossier de pràctiques  de Teràpia Ocupacional. 

 

PC2.0.PT03-1 Adjudicació dels centres i places als 

estudiants a cadascun dels pràcticums 

Criteris d’adjudicació. 

Convenis individual de l’estudiant amb el centre 

Dossier pràctiques d'infermeria 

Dossier de Pràctiques de Teràpia ocupacional 

PC2.0.PT04-1 Relació entre la coordinació dels 

Pràcticums i la coordinació de les assignatures 

Dossier de pràctiques d'Infermeria 

Dossier de Pràctiques de Teràpia Ocupacional 

Cartes de convocatòria de reunions via correu 

electrònic. 

Actes de les reunions 

Pla de treball 

Pla de Treball de Teràpia Ocupacional 
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PC1.R5 Graella de necessitats específiques d’espais 

PC2.01.02.PT05 Tancament dels pràcticums 

 

 

PCL 01.02.PT06 Gestió de la pràctica externa Llistats de centres 

Dossier de pràctica externa 

Dossier de Pràctica externa de TO  

PCL 01.07.PT07 Sessió obligatòria de riscos 

laborals 

 

 

Avaluació i Millora: 

El procés de Pràctiques externes  es revisarà anualment en vista dels resultats obtinguts en cada curs acadèmic. 

La responsabilitat de la revisió recau en les Coordinadores de Pràcticums 

En la revisió es tindran en compte els següents punts: 

 Nombre de centres nous 

 Si hi han hagut suficients places per tots els estudiants 

 Si els grups de tutoria han estat adequats quant al nombre d’estudiants per tutor 

 S’avaluen els centres nous: seguiment de treball, incidències amb els estudiants, compromís amb la 

normativa...) 

 Grau de satisfacció dels estudiants 

 Grau de satisfacció dels tutors 
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5. RELACIÓ D’INDICADORS  

Estudiants que realitzen pràctiques a centres externs 

Grau de satisfacció dels estudiants que realitzen pràctiques a centres externs 

Nombre d'estudiants al pràcticum / tutors acadèmics 

Places disponibles en centres externs de pràctiques 

% d'ocupació de les places disponibles dels centres externs de pràctiques 

6. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÉS 

Grups d’interès Forma de participació 

Professors i PAS relacionats amb Pràctiques externes 
Planificació, gestió d’implementació , avaluació i revisió i 
millora de les Pràctiques externes 

Estudiants 
Els estudiants participen amb la resposta a l’avaluació 
final de les pràctiques i en els claustres corresponents 
de cada titulació 

Agents socials 
Les institucions i centres de pràctiques són informats en 
el context de les pràctiques externes  i es manté una 
relació continuada amb aquests. 

Agències d’avaluació externes 
Reben els informes de seguiment de les titulacions i de 
la UAB, i garanteixen el seguiment del procés que ha de 
culminar amb la renovació de l’acreditació. 

7. INFORMACIÓ PÚBLICA 

El calendari acadèmic, les planificacions semestrals i les guies docents es publiquen en la guia de l’estudiant. 

Accessible a la pàgina web http://www.euit.fdsll.cat/. 

Les planificacions setmanals i plans de treball es publiquen a l’espai virtual Moodle dins de les coordinacions dels 

diferents cursos i de les assignatures respectivament. 

8. INFORMACIÓ INTERNA 

La informació dels indicadors i del funcionament del procés de Pràctiques externes es facilita a les coordinadores 

de titulació, en el Comitè de Coordinació de Cursos, Comitè de Gestió Acadèmica i UAB mitjançant els Informes de 

Seguiment i que rendirà comptes als òrgans corresponents (AQU, Generalitat i Ministeri). 
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Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del 
procediment d’assegurament de la qualitat 

Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, pel que es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants 
universitaris 

Reial decret 1497/81 modificat pel reial decret 1845/94 sobre programes de  cooperació educativa 

Memòria de les titulacions acreditades 

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol 

Model pràcticums EUIT 

Agències d’avaluació externes 

 


