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Practicum d’Infermeria 

El  Grau  en  Infermeria  de  l’Escola  Superior  de  Ciències  de  la  Salut  Tecnocampus  (ESCST)  té  com 

esperit donar resposta a  les necessitats de formació de professionals,  juntament amb  la Universitat 

Pompeu  Fabra  (UPF),  a  la que  està  adscrita, oferint una  formació  integral d’acord  amb un model 

docent rigorós, de qualitat i d’excel∙lència.  

L’eix de l’atenció de la professió infermera són les persones durant tot el procés vital, durant el qual 

s’alternaran períodes de salut amb els de malaltia. En ambdós períodes,  infermeria desenvolupa un 

paper bàsic en l’atenció a les persones.  

La Infermeria com a ciència, necessita de professionals amb una complerta formació que  li permeti 

l’abordatge de  les diferents situacions, amb el coneixements  i  les habilitats que facilitin  la resolució 

de problemes i la presa de decisions.  

La  formació del Grau en  Infermeria prepara als estudiants per  fer  front a  les situacions complexes, 

problemàtiques, i difícilment previsibles. Així mateix, aquesta formació es planteja amb la pretensió 

de  formar  professionals  amb  una  capacitat  reflexiva.  Per  aquest motiu,  la  formació  emfatitza  el 

desenvolupament  de  competències,  per  proporcionar  una  intervenció  professional  d’acord  a  la 

singularitat de la persona i el seu entorn.  

Els professionals d’infermeria es troben en una situació privilegiada en els equips de salut. Infermeria 

lidera importants àrees de coneixement gestionant i articulant el treball interdisciplinari al voltant de 

la seva figura professional.  

Les pràctiques clíniques del Grau en Infermeria de l’ESCST tenen un pes important i essencial dins la 

càrrega docent, amb un total de 80 ECTS. L’excel∙lència sense la pràctica no és fàcil d’aconseguir. Per 

aquest motiu,  les  pràctiques  externes  curriculars  de  l’ESCST  es  realitzen  en  l’àmbit  real  (a  l’àrea 

assistencial) i en l’àmbit de la simulació (al Centre de Simulació i Innovació en Salut). 

 
 
Dra. Susana Santos Ruiz 
Responsable Acadèmic del Programa Pràctic del Grau en Infermeria   
 
Dra. Carolina Chabrera Sanz  
Responsable del Centre de Simulació i Innovació en Salut (CSIS) 
Responsable de les pràctiques simulades del Grau en Infermeria



Presentació  

 

En el Practicum,  l’alumne no  tan  sols  te  l’oportunitat de poder aplicar els coneixements obtinguts 

durant  l’aprenentatge  teòric,  sinó  que  te  l’oportunitat  d’ampliar  aquets  coneixements  amb  el 

desenvolupament del treball autònom.  

Les pràctiques del Grau en  Infermeria es  realitzen en dos àmbits: a  les  institucions  sanitàries  i en 

l’àmbit de la simulació (al Centre de Simulació i Innovació en Salut). Per a assegurar l’èxit, hi ha dues 

figures coordinant cadascun dels àmbits, la Dra. Carolina Chabrera (com a responsable de l’àmbit de 

la  simulació)  i  la  Dra.  Susana  Santos  (responsable  acadèmic  de  les  pràctiques  a  les  institucions 

sanitàries).  

Per  una  banda,  les  instal∙lacions  per  la  simulació  amb  les  que  compta  el  centre,  proporcionen  a 

l’estudiant l’oportunitat d’assolir una formació pràctica, prèvia a la seva incorporació a les pràctiques 

a  l’àmbit assistencial, d’alt nivell  tècnic, en un entorn quasi real que permet posar a  l’estudiant en 

situacions controlades, on el docent pot situar‐lo i simular el grau de complexitat en funció del nivell i 

objectius  d’aprenentatge  tant  teòric  com  pràctic  proposats.  La  simulació,  és  l’eina  que  permet 

realitzar  un  procediment,  tantes  vegades  com  es  cregui  necessari  fins  adquirir  les  competències 

establertes,  sense  ocasionar  cap  impacte  sobre  el  pacient.  També  permet  treballar  procediments 

bàsics,  circumstàncies  complexes,  el  pensament  crític,  la  gestió  d’emocions,  i  un  continus  de 

situacions on l’alumne pot desenvolupar habilitats abans de trobar‐se en un entorn real.  

El Grau en  Infermeria de  l’ESCST aposta per aquest  tipus d’aprenentatge. És per això que disposa 

d’un Laboratori de Simulació d’Infermeria distribuït en 5 espais, on els alumnes realitzen pràctiques 

simulades en diferents nivells assistencials :  

‐ Consulta d’Atenció Primària.  

‐ Unitat d’Hospitalització d’adults. 

‐ Unitat  d’Hospitalització pediàtrica i neonatal.  

‐ Urgències  

‐Unitat de Cures Intensives  

 

L’ús de Laboratoris de Simulació permet dissenyar i simular des de les situacions més bàsiques fins a 

situacions més complexes, per les que l’alumne disposa d’una atenció especial que , en ocasions, no 

és factible en l’entorn real.  
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Respecte a  les pràctiques en  les  institucions, els estudiants viuen  les pràctiques a  l’àrea assistencial 

com un moment únic, dipositant  importants expectatives  tant professionals com personals. És per 

això que  es  facilita  el desenvolupament de  les mateixes  als millors  centres  sanitaris  referents del 

nostre àmbit territorial. 

Destacar  aquí  a més,  la  rellevància  d’una  de  les  activitats  que  es  duu  a  terme  dins  les mateixes 

pràctiques:  la  tutoria  clínica.  La  tutoria  clínica  és  presenta  com  una  eina  indispensable  en 

l’aprenentatge de  l’alumne durant aquest període. L’assessorament, acompanyament  i  tutorització 

assegura la qualitat en el procés d’assoliment de coneixements teòrics i pràctics de l’alumne, en una 

àrea de transcendent importància, com són les pràctiques clíniques.  

 
Aquest  document  presenta  el  funcionament,  la  normativa  i  les  activitats  a  dur  a  terme  en  les 

diferents etapes del Practicum.  

 
 

Pràctiques Simulades ‐ Laboratori de Simulació  

Introducció  

Les  pràctiques  simulades  als  Laboratoris  de  Simulació  (LBS)  estan  concebudes  com  la  peça 

imprescindible dins del Practicum d’Infermeria.  La matèria que es  realitza en aquests és un  lligam 

entre les assignatures teòriques i les pràctiques clíniques. D’aquesta manera, els alumnes reben una 

formació  i  adquireixen  unes  habilitats  específiques  relacionades  amb  els  objectius  de  cada 

assignatura  de  pràctiques.  Aquest  nexe  d’unió  entre  teoria  i  pràctiques,  facilita  l’adaptació  dels 

nostres alumnes a l’àmbit assistencial.  

La metodologia  d’ensenyament‐aprenentatge  permet  que  l’alumne  adquireixi  i  desenvolupi  nous 

coneixements  a  través  de  la  pràctica  i  desenvolupi  noves  habilitats  i  actituds,  juntament  amb  el 

treball del pensament  crític‐reflexiu.  Per dur  a  terme  aquesta metodologia,  les  classes del  LBS  es 

realitzen en grups de 8‐10 alumnes on es  treballa  la discussió,  l’anàlisi de casos, els coneixements 

teòrics, la resolució de problemes, la pressa de decisions, el treball en equip, el registre d’infermeria i 

totes  aquelles  activitats  bàsiques  que  realitza  la  infermera  en  els  diferents  nivells  assistencials. 

L’adaptació a diferents situacions és una habilitat essencial pel professional d’infermeria i un aspecte 

important i diferenciador al respecte és “el saber ser i saber estar”.  

El temari del LBS consta dels procediments principals de  les cures d’infermeria que es realitzen tan 
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en l’àmbit hospitalari com d’Atenció Primària. A continuació es presenta el temari del Laboratori de 

Simulació del Grau en Infermeria.  

 

1r de Grau en Infermeria – Infermeria Integrada I, II i III 

 

Bloc 0. Adaptació al Laboratori de Simulació d’Infermeria 
 

Bloc 1. Mesures estàndards i universals  

1.1. Mesures d’higiene i d’asèpsia  

1.2. Mesures estàndards de protecció  

1.3. Mesures d’aïllament  

 

Bloc 2. Mesures de confort i de seguretat  

2.1. Ergonomia: mecànica postural  

2.2. Transferències  

2.3. Realització del llit desocupat  

2.4. Realització del llit ocupat  

 

Bloc 3. Cures del pacient enllitat  

3.1. Canvis posturals  

3.2. Higiene completa  

3.3. Utilització de la cunya  

3.4. Cures post mortem  

3.5. Valoració i extracció de fecalomes  

3.6. Sondatge rectal  

3.7. Administració d’enemes. 

 

 Bloc 4. Exploració física i valoració de la persona  

4.1. Anamnesis  

4.2. Exploració física 

4.3. Exploració de cap i coll 

4.4. Exploració neurològica 

4.5. Exploració pulmonar i toràcica 

4.6. Exploració mamaria 

4.7. Exploració abdominal 

4.8. Exploració d’extremitats 

4.9. Constants vitals (TA, FC, Tª, FR, Sat O2, dolor)  

4.10. Glicèmia capil∙lar  
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2n de Grau en Infermeria – Practicum Introductori I, II i III 

 
Bloc 5. Primers auxilis  

5.1. RCP bàsica en l’adult  

5.2. RCP bàsica en pediatria i nounats  

5.3. Maniobra de Heimlich  

 
Bloc 6. Medicació i oxigenteràpia  

6.1. Càlcul de medicació  

6.2.  Preparació  i administració de medicació oral, SNG, tòpica, oftàlmica, òtica,  intradèrmica, 

subcutània i intramuscular  

6.3. Medicació endovenosa I: bolus, microgoter i macrogoter  

6.4. Medicació endovenosa II: sueroteràpia, utilització de dialaflow i bombes de perfusió  

6.5. Oxigenteràpia  

6.6. Teràpia inhalatòria  

6.7. Recollida de mostra d‘esputs  

 

Bloc 7. Punció i cateterització  

7.1. Sondatge nasogàstric, nutrició enteral i P.E.G.  

7.2.  Sondatge  vesical  i  recollida  de  mostres:  glucosúria,  cetonúria,  sediment  d’orina  i 

urinocultiu  

7.3. Extracció sanguínia i tubs de laboratori  

7.4. Inserció de catèters venosos perifèrics  

7.5. Punció arterial  

7.6. Manipulació del port‐a‐cath  

7.7. Cures de catèters centrals  

7.8. Inserció i manipulació de catèter central per via perifèrica  

7.9. Pressió Venosa Central  

 

Bloc 8. Administracions especials  

8.1. Transfusió sanguínia: proves creuades i comprovació del grup sanguini  

8.2. Manipulació i administració de citostàtics  

8.3. Administració amb dispositius de perfusió subcutània  

8.4. Administració de Nutrició Parenteral (NPT)  

 

Bloc 9. Tractament i cura de ferides  

9.1. Tractament i cura de les ferides agudes  

9.2. Drenatges  

9.3. Col∙locació i retirada de sutures  

9.4. Cures dels estomes  

9.5. Tractament i cura de les ferides cròniques  
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Bloc 10. Embenats i traccions  

10.1. Col∙locació i manipulació de traccions  

10.2. Embenat recurrent  

10.3. Embenat funcional  

10.4. Embenat compressiu  

10.5. Embenat amb fèrula de guix i guix complet  

 

3r de Grau en Infermeria – Practicum Clínic I i II 

 

Bloc 11. Monitorització cardíaca  

11.1. Realització de l’electrocardiograma (ECG)  

11.2. Registre i Interpretació de l’ECG  

11.3. Ritmes cardíacs  

 
Bloc 12. Bloc quirúrgic  

12.1. Espai estèril / asèptic / sèptic  

12.2. Rentat i vestit quirúrgic  

12.3. Material i camp quirúrgic  

 

Bloc 13. Via respiratòria complexa 

13.1. Drenatge toràcic: sistema de segell d’aigua 

13.2. Medicació intrapleural 

13.3. Cures de les traqueotomies 

13.4. Aspiració de secrecions 

13.5. Oxigenoterapia 

 

Bloc 14. Proves especials 

14.1. Toracocentesis 

14.2. Paracentesis 

14.3. Punció Lumbar 

 

Bloc 15. Pacient crític  

15.1. Mesures de confort del pacient crític  

15.2. Pacient monitoritzat  

15.3. Balanç hídric  

15.4. Registre específic del pacient d’UCI  

15.5. Ventilació mecànica  

 

Bloc 16. Situacions especials 

16.1. Cures especials en nounats i pediatria 

16.2. Primeres actuacions en el part i atenció al nounat 

16.3. Gestió i cura en situacions conflictives 
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Bloc 17. Emergències  

17.1. RCP avançada i DEA 

17.2. Medicació en situacions d’emergències  

17.3. Intubació endotraqueal  

17.4. Mascareta laringea  

 

4t de Grau en Infermeria – Practicum Avançat I, II i III 

 
Bloc 18. Simulació Avançada aplicada  

Bloc 19. Simulació Avançada aplicada 

Bloc 20. Simulació Avançada aplicada 

 

Competències Generals  

Les  competències  que  l’alumne  ha  d’assolir  al  finalitzar  la  titulació  de  Grau  en  Infermeria  estan 

categoritzades en generals  i específiques. Les pràctiques simulades  juntament amb  les pràctiques a 

les institucions sanitàries comparteixen algunes de les competències generals:  

 
 Capacitat d’anàlisis i de síntesis  

 Capacitat per a l'organització i planificació  

 Coneixement bàsic general  

 Coneixement dels conceptes bàsics de la professió  

 Comunicació oral i escrita en la seva llengua nativa  

 Resolució de problemes  

 Presa de decisions  

 Habilitats crítiques i auto crítiques  

 Treball en equip  

 Compromís ètic  

 Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica  

 Destreses de recerca i gestió de la informació  

 Capacitat d'aprenentatge  

 Capacitat d'adaptació a noves situacions  

 Capacitat per generar noves idees  

 Habilitat pel treball autònom  

 Iniciativa  

 
I unes competències específiques que van evolucionant en un eix transversal en cada assignatura del 

Practicum.  
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L’avaluació d’aquestes competències al Laboratori de Simulació, generals  i específiques, es  realitza 

mitjançant el  seguiment de  l’alumne del  seu  treball a  classe,  la  resolució  i entrega de documents 

propis de cada cas i la realització de l’examen final. D’aquesta manera es garanteix l’adquisició de les 

habilitats i competències que l’alumne requereix per realitzar les pràctiques clíniques. 

 

Perfil del professorat  

El perfil del professorat que es requereix per la impartició de les classes del LBS, és el següent:  

 Infermers/es amb experiència que combinin la seva activitat assistencial amb la docència,  

 Formació específica i continuada en la seva àrea, 

 Capacitat de treballar en equip,  

 Motivació per treballar en l’àmbit de la Simulació i de la innovació docent i  

 Que vulguin tenir una implicació activa amb l’Escola Superior en Ciències de la Salut i totes 

les activitats que en deriven.  

 

Funcions i responsabilitats del professorat  

El professorat del LBS tindrà les següents funcions:  

 Preparar el material docent: apunts, casos, etc.  

 Preparar i realitzar les diferents classes del Laboratori de Simulació en l’horari establert. 

 Corregir i avaluar les activitats que es derivin de les classes.  

 Atendre als alumnes en un horari de consulta, establert pel propi professor.  

 Preparar i realitzar l’avaluació final.  

 Assistir a  les  reunions de professorat del  LBS  i als  cursos de  formació en  simulació que es 

realitzin. 

 Participar en projectes i diferents activitats del CSIS i de l’ESCST.  
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Pràctiques Clíniques a les institucions sanitàries  

Introducció  

Parlem  de  pràctiques  clíniques  quan  ens  referim  a  les  diferents  etapes  en  les  que,  dintre  del 

desenvolupament  curricular  Pràctic  de  la  titulació  de Grau  d’Infermeria,  els  alumnes  adquireixen 

coneixements i especialment habilitats fora de l’espai universitari.  

Des  de  segon  fins  al  quart  curs  del  Grau  d’Infermeria  l’alumne  tindrà  l’oportunitat,  mitjançant 

aquestes pràctiques clíniques , d’estar en contacte amb el món assistencial real.  

Treballant de forma  interdisciplinària amb professionals de  la salut,  i amb un acurat seguiment per 

part  de  la  referent  clínica,  l’alumne  s’integrarà  en  l‘activitat  assistencial  diària,  tant  a  nivell 

Hospitalari,  com d’Atenció Primària de  Salut, Centres  Sociosanitaris, Unitats  especialitzades  i d’alt 

nivell  tecnològic  i  d’altres  Institucions  o  entitats  en  les  que  l’alumne  pugui  desenvolupar  el 

coneixement en àrees també relacionades amb la salut, com la gestió o la recerca.  

Durant tota  la titulació de Grau, els alumnes d’Infermeria realitzaran  les pràctiques clíniques en un 

total de 38 setmanes .  

La  distribució  per  curs  del  temps  de  pràctiques  segueix  una  progressió  creixent  en  funció  del 

desenvolupament curricular del Grau d’Infermeria.  

El primer període de Pràctiques s’inicia a segon de Grau: Practicum Introductori I – II – III  

La segona etapa és a tercer de Grau: Practicum Clínic I‐II  

El quart  curs és  l’últim  i més  important període de Pràctiques,  tant pel  temps de durada  com en 

continguts, competències  i resultats d’aprenentatge, que aglutinaran els  ja assolits en el dos cursos 

anteriors  i  seran  ampliats  amb  noves  i  específiques  àrees  del  coneixement  infermer  en  forma 

d’itineraris: Practicum Avançat I – II ‐III  

La  formació dels  futurs professionals d’infermeria no es pot entendre  sense una  sòlida preparació 

pràctica, fet garantit ja que, el Grau d’Infermeria de l‘ESCST compleix totes les normatives de la UPF , 

així com les normatives especificades al Diari Oficial de la Unió Europea, representant un dels pilars 

en els que es sustenta la Titulació  
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Aquest  fet  queda  constatat  amb  la  qualitat  de  la  preparació  dels  alumnes  del Grau  al  iniciar  les 

pràctiques  clíniques,  ja  que,  com  hem  mencionat  anteriorment,  disposen  d’unes  excepcionals 

instal∙lacions  a  la  universitat  per  poder  realitzar  les  pràctiques  simulades,  abans  i  durant  la  seva 

estada als diferents centres assistencials.  

En  el  següent  cronograma  es  pot  observar  amb  claredat  i  globalitat  la  distribució  d’aquestes  38 

setmanes de pràctiques clíniques. 

 



CRONOGRAMA  DE LES PRÀCTIQUES REALS DEL GRAU EN INFERMERIA  

 



Objectius generals i resultats de l’aprenentatge 
 
Objectius Generals  

 
L’alumne,  

Aplicarà els coneixements teòrics adquirits a la pràctica assistencial.  
Atendrà als pacients segons les seves necessitats i discapacitats tot establint un Pla d’Atenció 
d’Infermeria com metodologia de resolució de problemes.  
Realitzarà les cures infermeres atenent a la diversitat i multiculturalitat de les persones ateses.  
Vetllarà per la seguretat, el benestar i el confort dels pacients.  
Aprendrà a relacionar‐se amb els pacients de forma adequada atenent als principis ètics i 
deontològics de la infermeria.  
Coneixerà la dinàmica del treball en equip interdisciplinari, integrant la se va pràctica infermera en el 
mateix.  
Desenvoluparà habilitats en la recerca.  
Generarà noves idees, adaptant‐se a noves situacions i a la presa de decisions.  
Mostrarà preocupació i motivació per la qualitat i l’èxit.  

 
Resultats d’aprenentatge  

 

Reconèixer i conceptualitzar els elements significatius de les situacions pràctiques.  

Analitzar situacions d'estudi des de perspectives biopsicosocials i culturals de les cures infermeres.  

Interrelacionar de manera holística, els coneixements teòrics i pràctics utilitzats en el procés 
d'indagació de la situació pràctica, identificant el rol de la infermera dins de l'equip interdisciplinari 
de salut.  

Recrear els coneixements apresos a partir de la comprensió de la situació o pràctica.  

Interpretar les situacions de cures en els diversos contextos i segons els diferents nivells de 
complexitat, des d'una perspectiva infermera integradora i sistèmica.  

Plantejar les cures infermeres a les persones en les diferents etapes del cicle vital, en diversos 
contextos i graus de complexitat.  

Confrontar les experiències viscudes amb les pròpies creences, valors i judicis personals  

Realitzar una descripció analítica i reflexionada de les idees, suggeriments, sentiments i sensacions 
que han suscitat la lectura del material i les dinàmiques de l'aula o del context d'aprenentatge  

Relacionar i incorporar a l'aprenentatge les idees, conceptes i reflexions que generen en els debats 
de l'acció formativa, com a producte de la interacció entre les activitats personals d'estudi i les 
activitats grupals de comparació i contrast conceptual  

Aplicar els principis ètics i el marc legal en qualsevol situació d'aprenentatge pràctic  

Actuar d'acord amb els principis ètics i normes legals que regulen la pràctica del cura  

Desenvolupar el procés infermer en la cura de les persones en l'àmbit  

gerontològic, segons l'evidència científica i els mitjans disponibles  

Desenvolupar intervencions educatives que contribueixin a mantenir estils de vida saludables ia la 
millora de la qualitat de vida de les persones en procés de envelliment i mort.  

Planificar i prestar cures orientats als resultats en salut, considerant les guies de pràctica clínica i 
avaluant el seu impacte  

Reconèixer les funcions i activitats de la infermera en una àrea concreta de intervenció  

Desenvolupar coneixements, habilitats i actituds que intervenen en les cures infermers en situacions 
complexes i especialitzades  

Desenvolupar esperit crític i capacitat per a la presa de decisions  

Reconèixer els elements de la gestió de cures que intervenen en els processos clínics  

Reconèixer i aplicar els principis de qualitat assistencial en la pràctica clínica  

Descriure els sistemes d'informació sanitària  

Fomentar estils de vida saludables mitjançant l'educació per a la salut  
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Sistema d’avaluació  

L’avaluació del Practicum es basa en la valoració de les competències assolides per l’alumne.  

És  una  avaluació  continuada  i  formativa.  S’avaluaran  tan  les  competències  genèriques  com  les 

específiques de cada un dels Practicums: Introductori, Clínic i Avançat.  

 

Avaluació competències genèriques:  

Les competències generals s’avaluen de  forma continua a partir del que  l’alumne demostra en, els 

diferents  contextos  d'aprenentatge  proposats  i  mitjançant  l'elaboració  del  diari  d’aprenentatge 

reflexiu.  

Formaran  part  de  l’avaluació  les  sessions  de  tutories,  l'autoavaluació  que  l'estudiant  faci  del  seu 

propi aprenentatge, avaluació  continuada durant  les  sessions en grup  i  l'atenció  individualitzada a 

partir de:  

‐  L'assistència, participació i compromís de l'estudiant.  

‐  La implicació i el nivell de coneixements aportats en els seminaris i les Tutories en grup. 

‐  La qualitat de les exposicions i del desenvolupament del treball com equip col∙laboratiu.  

 

Avaluació competències específiques:  

 
Les competències específiques s'avaluen a través de:  

‐Treballs escrits individuals generats a partir de les pràctiques i els seminaris.  

‐Participació i presentació del treball generat per les sessions grupals.  

‐Les sessions de tutories i de l'autoavaluació que l'estudiant faci del seu propi aprenentatge.  

‐Les pràctiques realitzades en els diferents contextos d'aprenentatge.  

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens,aprovat, notable, 

excel∙lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003 i normativa acadèmica de la UPF.  
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Perfil referent acadèmica:  

Perfil tutora pràctiques clíniques a les institucions sanitàries del Grau d’Infermeria de l’ESCST:  

 Professional  d’infermeria  amb  experiència  assistencial  suficient  per  assegurar  el 

seguiment de les practiques clíniques.  

 Amb inquietud docent i experiència docent.  

 Habilitats en comunicació interpersonal.  

 Disponibilitat i facilitat per realitzar l’acció de seguiment.  

 Professional que es troba a l’abast de l’alumne durant el període de pràctiques.  

 Preferentment professionals de les pròpies Institucions on realitzen el Practicum.  

 Professional amb predisposició  i  sensibilitat per  integrar‐se a  la  comunitat Universitària de 

l’ESCST.  

 

Competències i responsabilitat de la referent acadèmica  

 

Aspectes comuns al Practicum Introductori, Clínic i Avançat  

1. La  referent  acadèmica  és  responsable  de  l’assessorament,  seguiment  i  tutorització 

acadèmica d’un grup d’alumnes, que no excedirà dels 15 components.  

2. L‘ESCST proporcionarà formació específica en referència a les funcions, competències, etc. 

de la referent, per tal de facilitar i optimitzar aquesta activitat docent.  

3. Al  finalitzar el període de pràctiques, professores hauran d’ assistir a una  reunió amb  la 

responsable  de  la  coordinació  de  les  pràctiques,  per  tal  de  desenvolupar  la  tasca 

avaluadora de  final de  l’activitat.  L’assistència  a  aquesta  reunió  te  caràcter obligatori,  i 

serà comunicada amb la suficient antelació per tal de facilitar l’assistència dels tutors/es.  

4. El dia d’inici de les pràctiques, és responsabilitat de la tutora acompanyar als alumnes a les 

diferents unitats, amb  la responsable de  la  Institució, presentant  l’alumne a  la  infermera 

assistencial que serà la seva referent clínica durant les pràctiques.  

5. Cada  tutora avaluarà els Treballs de Pràctiques que els alumnes presentaran al  finalitzar 

les mateixes, en la data prèviament determinada. 

6. La  tutora  acadèmica  també  serà  l’encarregada  de  fer  el  seguiment  dels  períodes  de 

recuperació dels alumnes en el cas de que sigui necessari. 
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Aspectes específics de la tasca de referent acadèmica en les diferent etapes del 

Practicum 

 

Practicum Introductori: 2on Curs del Grau d’Infermeria  

Pràctiques a les Institucions Sanitàries  
DADES  

Nom assignatura Practicum Introductori – I – II‐III

Període  1er – 2on – 3er trimestre : Tres últimes setmanes del període lectiu

Horari  Coincidint amb el de la infermera assistencial 

Lloc de realització CAP, Hospitals, Centres Sociosanitaris, altres 

Seminaris presencials 2 seminaris de 4 h de durada cadascú. 

 Es realitzaran la primera i última setmana del període de pràctiques  

Aquell dia els alumnes no aniran a les unitats assistencials 

Lloc: Espai universitari  

L’alumne durà a terme les activitats proposades per la tutora, disposant així de les 
instal∙lacions de la Universitat 

Tutories On‐line 

 

La setmana que no hi ha seminari presencial, la tutora mantindrà contacte de 
seguiment amb els alumnes via On‐line  

Seguiment  Un cop a la setmana la tutora mantindrà una trobada amb la referent clínica 
assistencial responsable de l’alumne, per tal de contrastar informació vers el 
desenvolupament de les pràctiques  

 

	
 Practicum Clínic: 3 er Curs del Grau d’Infermeria  

Pràctiques a les Institucions Sanitàries  
DADES		

Nom	assignatura Practicum	Clínic	I ‐II

Període	 1er	– 2on		trimestre	:	5	primeres	setmanes	del	període	lectiu

Horari	 Coincidint	amb	el	de	la	infermera	assistencial

Lloc	de	realització CAP,	Hospitals,	Centres	Socio	sanitaris,	altres

Seminaris	presencials 3	seminaris	de	4	h	de	durada	cadascú.	

Es	realitzaran	la	primera,	tercera	i	última	setmana	del	període	de	pràctiques		

Aquell	dia	els	alumnes	no	aniran	a	les	unitats	assistencials		

Lloc:	Espai	universitari		

L’alumne	durà	a	terme	les	activitats	proposades	per	la	tutora,	disposant	així	
de	les	instal·lacions	de	la	Universitat	

Tutories	On‐line	

	

La	setmana	que	no	hi	ha	seminari	presencial,	la	tutora	mantindrà	contacte	de	
seguiment	amb	els	alumnes	via	On‐line		

Seguiment	 Un	cop	a	la	setmana	la	tutora	mantindrà	una	trobada	amb	la	referent	clínica	
assistencial	responsable	de	l’alumne,	per	tal	de	contrastar	informació	vers	el	
desenvolupament	de	les	pràctiques		
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Practicum Avançat : 4 art Curs del Grau d’Infermeria  

Pràctiques a les Institucions Sanitàries  
DADES  

Nom assignatura Practicum Avançat I ‐II ‐III

Període  1er – 2on‐3er  trimestre: 7 primeres setmanes del període lectiu

Horari  Coincidint amb el de la infermera assistencial 

Lloc de realització CAP, Hospitals, Centres Sociosanitaris, altres 

Seminaris presencials 4 seminaris de 4 h de durada cadascú. 

Es realitzaran la primera, tercera, cinquena i última setmana del període de 
pràctiques Aquell dia els alumnes no aniran a les unitats assistencials. 

Lloc: Espai universitari  

L’alumne durà a terme les activitats proposades per la tutora, disposant així de les 
instal∙lacions de la Universitat 

Tutories On‐line 

 

La setmana que no hi ha seminari presencial, la tutora mantindrà contacte de 
seguiment amb els alumnes via On‐line  

Seguiment  Un cop a la setmana la tutora mantindrà una trobada amb la referent clínica 
assistencial responsable de l’alumne, per tal de contrastar informació vers el 
desenvolupament de les pràctiques  
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CONVENI AMB INSTITUCIONS SANITÀRIES  

Les Institucions sanitàries amb les que la fundació Tecnocampus Mataró Maresme i l’Escola superior 

de  Ciències  de  la  Salut  tenen  conveni  de  col∙laboració  pel Grau  d’Infermeria,  i  on  els  estudiants 

desenvoluparan els diferents períodes de pràctiques, en  tots els nivells assistencials són:  ‐Consorci  

Sanitari del Maresme. 

 Centre de referència del Grau de l’ESCST  
 

‐Corporació Sanitària del Maresme‐La Selva  

 

‐Badalona Serveis Assistencials  

 

‐Fundació Asil‐Hospital de Granollers  

 

‐Fundació Institut Guttmann  

‐Hospital de Mollet  

‐Fundació Maresme  

‐Institut Català de la Salut  
‐Hospital Universitari Germans Tries i Pujol 
 

‐ Institut Català d’Oncologia. Badalona 
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Altres Institucions que col∙laboren amb el Grau d’Infermeria de l’ESCST , no Sanitàries:  

 
‐Laboratoris Hartmann  

‐CareFusion  
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COORDINACIÓ  

L’ESCST  dissenyarà,  planificarà,  distribuirà,  farà  el  seguiment  i  coordinarà  tot  el  Practicum 

d’Infermeria. Les dues parts en las que s’estructura el Practicum d’Infermeria tenen a dues persones 

de referència que restarà a  la disposició d’alumnes  i centres col∙laboradors per qualsevol situació o 

qüestió  que  tingui  relació  directa  amb  el  Practicum,  tan  abans,  com  durant  o  després  dels 

desenvolupament dels diferents períodes de pràctiques.  

Les dades de contacte de les professionals responsables són:  

Responsable acadèmica de pràctiques clíniques i 
persona  de  contacte  per  als  centres  de 
pràctiques 

Dra. Susana Santos 

Despatx   Nº 7 
Correu electrònic   ssantos@tecnocampus.cat   
Telf   93 169 65 01  (Ext 10316) 
Fax   93 169 65 05  

 

Responsable del Centre de Simulació i Innovació 
en  Salut  i  Responsable  acadèmica  de  les 
pràctiques simulades del Grau en Infermeria 

Dra. Carolina Chabrera  

Despatx   Nº 7  
Correu electrònic   cchabrera@tecnocampus.cat   
Telf   93 169 65 01 (Ext 10305) 
Fax   93 169 65 05  

 


