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NORMATIVA GENERAL 

El desenvolupament del Practicum en el Grau d’infermeria és un eix bàsic per la formació dels 

futurs professionals de la salut, la relació que s’estableix amb les institucions implica que l’estudiant 

es prengui les mateixes com si fossin una relació contractual laboral (encara que sigui només un 

període pràctic, implica la mateixa responsabilitat i deures).  

 

Per aquest motiu estan subjectes a una normativa estricta en varies besants que seguidament 

s’exposen. 

 

1. ASPECTES DE COBERTURA SANITARIS 

Tots els alumnes de l’ESCST estan coberts a nivell sanitari per l’assegurança escolar obligatòria. 

Els alumnes majors de 28 anys, que queden exclosos per llei d’aquesta assegurança escolar, han 

aportat a l’ESCST la documentació que assegura la cobertura sanitària dels mateixos, des de 

l’àmbit públic i/o  privat. En cas d’accident durant les pràctiques, s’haurà de informar al centre 

de pràctiques perquè facin el primer abordatge i comunicar-ho tant al tutor acadèmic de 

pràctiques com al Punt d’Informació de l’estudiant (PIE del Tecnocampus on indicaran el 

protocol a seguir. 

 

2. IMATGE CORPORATIVA. 

Durant tots els períodes de pràctiques externes als diferent centres sanitaris, els alumnes de la 

ESCST, Grau d’Infermeria han d’anar obligatòriament, degudament identificats  amb: 

a. Uniforme específic de la Universitat. No s’acceptaran uniformes d’altres 

Institucions, o uniformes sense la identificació de l’ESCST escrita al propi uniforme. 

b. L’uniforme consta de jaqueta i pantalons. 

c. El calçat ha d’esser blanc i complir les normes de seguretat laboral. Calçat  

homologat, amb el taló subjecte i antilliscant. 

d. Portaran identificació personalitzada amb el nom i  cognoms de l’alumne, 

identificació de la ESCST, fotografia i referència al seu rol:  “estudiant d’infermeria”. 

e. En tot moment l’alumne mantindrà un aspecte personal dintre de les normes 

bàsiques d’higiene i bona presència. 

f. Els cabells llargs han d’estar subjectats correctament  com norma bàsica d’higiene i 

seguretat 

g. L’estudiant ha de prescindir de portar anells o arracades de grans dimensions, 

polseres i altres guarniment que dificultin les praxis infermeres i comprometin les 

normes d’higiene i de seguretat. 

h. L’alumne precisarà d’un material bàsic propi pel millor desenvolupament de les 

pràctiques reals: 
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 Fonendoscopi 

 Bolígrafs de diferents colors: blau/vermell/verd 

 Tisores d’embenatges 

 Rellotge amb seconder 

 Retolador permanent 

 

3. ASSISTÈNCIA 

L’assistència a les Pràctiques Externes d’Infermeria és obligatòria per tots els alumnes. 

Les dates dels períodes de pràctiques són proporcionats amb la suficient antelació per 

permetre la gestió per part de l’alumne d’altres activitats que puguin coincidir en dies i 

horari amb el Practicum. 

        

Dies de tutoria amb la tutora acadèmica 

Aquestes tutories es desenvolupen als centres sanitaris. Com les tutories són grupals i a 

vegades hi ha pocs alumnes per centre, es pot donar el cas de que un alumne s’hagi de 

desplaçar del seu centre a un altre per a fer la tutoria. Serà informat de l’horari i el lloc per 

la tutora acadèmica mitjançant el cronograma de l’aulari. El dia d’assistència a les mateixes, 

els alumnes estan exempts d’anar a pràctiques excepte el torn de nit (ja que fan menys 

hores setmanals). Les tutories presencials que es desenvolupen a cadascun dels períodes 

s’implementen en les següents setmanes: 

- 2 tutories presencials al Practicum Introductori I-II-III (1ª i 3ª setmana). 

- 3 tutories presencials al Practicum Clínic I-II (1º, 3ª i 5ª setmana). 

- 3 tutories presencials al Practicum Avançat I-II-III (setmanes alternes segons els 

períodes).  

 

Festius 

a. Com a norma general els alumnes estan exempts d’anar a pràctiques els dies festius per 

calendari acadèmic de l'ESCST. 

b. Els dies festius del municipis, dependran del criteri del tutor acadèmic segons el servei 

de pràctiques de l’alumne. 

c. En el cas del torn de nit: seran festius els dies que correspon festa a l’horari d’entrada 

(exceptuant els diumenges en el torn de nit).   

 



 

4 
 

 

Absències justificades a pràctiques 

Tan sols quedarà justificada l’absència de l’alumne de les pràctiques externes amb els següents 

supòsits:  

a. En cas de mort del cònjuge, fill, pare o mare d’un o altre cònjuge, nets, avis o germans. 

b. Per malaltia o accident greu o hospitalització del cònjuge, fill , pare o mare d’un o altre 

cònjuge, nets, avis o germans. Es considerarà també malaltia greu aquella que comporti  

intervenció quirúrgica amb anestesia general o epidural. 

c. Permís per donar compliment a un deure inexcusable de caràcter públic. 

d. Malaltia de l’alumne. 

e. Dia d’examen a l’ESCST d’examen ordinari o recuperació amb justificant (no recollit a la 

normativa de l’estudiant, però es permetrà amb justificant de l’examen). 

f. Poden haver-hi casos especials de faltes d’assistència que seran valorats les seves 

repercussions a la Junta d’Avaluació qui determinarà si el motiu justifica la seva 

absència. 

 

En cas de que l’alumne hagi de faltar a les pràctiques, sempre ho notificarà tant, a la infermera 

referent clínica, com a d’infermera referent acadèmica. 

 

En qualsevol d’aquestes circumstàncies, l’alumne haurà d’aportar el corresponent justificant, 

a traves de la seva referent acadèmica. Faltar tot el torn a pràctiques per motius laborals és 

causa injustificada. 

 

En cas de que les faltes d’assistència superin els següents marges l’alumne haurà de repetir el 

període de Practicum en la seva totalitat, per entendre no ha tingut temps suficient per assolir 

les competències corresponents. 

- 2 dies en Practicum Introductori I-II-III 

- 3 dies el Practicum Clínic I-II 

- 4 dies en el Practicum Avançat I-II-III 

 

LES FALTES A PRÀCTIQUES NO JUSTIFICADES IMPLICARAN EL SUSPENS DEL PERÍODE PRÀCTIC 
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Recuperacions de dies d’absència 

Aquest dies podran ser recuperats per l’alumne.              

a. Dins del mateix període de pràctiques en un altre horari si és possible per part del 

centre. 

b. Els dissabtes o diumenges, en aquells centres que per normativa ho permetin. 

c. En la setmana immediata a la finalització de les pràctiques, en dies consecutius. 

 

L’estudiant a de procurar que la recuperació de les absències coincideixi amb el torn de la 

infermera referent clínica, responsable de la seva tutoria. 

S’hauran de recuperar pactant amb el centre i la seva referent clínica com a màxim en les dues 

setmanes posteriors a la finalització de període. La no recuperació suposarà el suspens de les 

Pràctiques.  

 

Recuperacions de períodes complets 

 

Només podran optar a la recuperació aquells alumnes que hagin suspès el període (Seguint 

normativa UPF), o per qualsevol altre absència justificada que serà avaluada des de la 

coordinació (per exemple malaltia acreditada). En tots els casos la junta de Practicum 

indicarà si l’alumne té dret a fer la recuperació. 

En cap cas aquest període servirà per a que l’alumne posposi voluntàriament un període de 

pràctiques ordinari per a recuperació. Deixar voluntàriament un període implicarà repetir-lo 

el curs següent. 

Es duran a terme durant els mesos de juny i juliol del mateix curs acadèmic. En cap cas es 

guardaran notes d’un any per l’altre, ni es podran realitzar recuperacions en altres èpoques 

(ni al mes d’agost).  

Els períodes concrets de recuperació seran notificats per la coordinació aproximadament un 

mes abans del seu desenvolupament.  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. INFORMACIÓ ALS ALUMNES. 

 

a. Els alumnes rebran l’ informació respecte a les dates exactes, centre, torn i horari a 

desenvolupar mitjançant l’aulari virtual des de la Coordinació del Practicum. 

b. Una vegada informats es permetrà el marge d’uns dies per a sol·licitar canvis entre ells, 

sempre i quan ho facin dintre del període establert. La coordinació comunicarà si el canvi 
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ha estat acceptat segons les sol·licituds. No s’acceptaran canvis fora de termini. Tampoc 

es podran contemplar els horaris laborals dels alumnes en el cas d’entrega de 

documentació laboral posterior a la distribució. 

c. La coordinació intentarà sempre que pugui la jornada laboral de l’alumne, però tenint en 

compte l’oferta de places i la demanda de les mateixes. 

d. Els alumnes es podran baixar tota la documentació i informació necessària respecte a les 

pràctiques, així com els documents que hagin d’aportar al centre o Institució des de 

l’aulari virtual. 

e. L’assistència a les tutories presencials són obligatòries, l’absència a les mateixes té una 

penalització de 1 punt en P. Introductori I, II ó III, i 0,5 punts per cada seminari en el          

P. Clínic I, II i Avançat I, II o III. Aquesta penalització s’aplicarà en la nota final de la part de 

pràctiques externes corresponents. 

f. Les tutories on-line s’han de fer sempre en els temps previstos, una no entrega o una 

entrega retardada s’interpretarà com un no presentat i restarà 0,25 punts de la nota final 

de les pràctiques externes en Practicum Clínic I i II i en P. Avançat I, II ó III;  i 0,5 en el cas 

del P. Introductori I, II ó III. 

g. L’entrega de la documentació d’avaluació s’ha de fer en el termini acordat, l’entrega fora 

de termini suposa restar 1 punt de la nota final (si falta una part de la documentació es 

restaran 0,5 punts). La no entrega de documentació comporta suspendre el Practicum i 

tornar a repetir el període. 

 

 

 

5. INFORMACIÓ A LES INSTITUCIONS SANITARIES 

 

Qualsevol informació respecte als períodes pràctics podrà ser resposta per la tutora acadèmica 

en cadascun dels centres durant els períodes pràctics. Informació respecte a:   

 

a. Els objectius de cada un dels períodes de pràctiques dels alumnes. 

b. Les competències que han d’assolir els alumnes en cada període del Practicum. 

c. El sistema d’avaluació de les pràctiques. 

d. Les normatives generals. 

e. Dades de l’ infermera referent acadèmica, Nom, contacte. 

f. Competències de la referent acadèmica. 

g. Metodologia de seguiment dels diferents períodes del Practicum. 

h. Etc. 

 

 

A més l’alumne porta personalment un dossier que ha de mostrar a la seva tutora clínica el 

primer dia de pràctiques amb la informació rellevant de cada període pràctic i els documents 

d’assistència i avaluació de l’estudiant. 
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6. NORMATIVA DE LA INSTITUCIÓ SANITÀRIA 

 

a. Els estudiants han de conèixer i respectar la normativa establerta per la institució 

sanitària on realitzin el període de pràctiques reals. 

b. La vulneració d’aquestes normes comportarà l’aplicació del règim disciplinari que 

cada institució hagi tipificat per aquets casos. 

c. La decisió serà comunicada a la Universitat,  que pot exercir el dret a rèplica si així 

ho creu convenient. 

d. La Universitat pot adherir-se a la sanció establerta i aplicar la seva pròpia acció 

disciplinària, si s’escau. 

 

6. SITUACIONS D’EXCEPCIONALITAT 

 

L’Escola de ciències de la Salut Tecnocampus, donades les característiques especials de les 

pràctiques externes, en les que l’estudiant  està en contacte directe amb el pacient, i les 

situacions de risc o d’excepcionalitat en les que és pot veure implicat, reserva el dret pel 

docent titular de l’assignatura, el fet de poder revocar i/o modificar l’avaluació de la tutora 

clínica en cas que la mateixa incompleixi la normativa en el registre de les rúbriques 

d’avaluació. Es a dir, la nota final del Practicum podrà ser modificada per Junta d'Avaluació 

després de l'anàlisi individual de cada cas particular. 

 

Igualment podrà actuar en cas de produir-se una situació considerada com important i 

excepcional, que hagi tingut conseqüències rellevants i no hagi quedat reflectida en l’avaluació 

de la referent clínica. 

 

Des de l’ESCST és vol proporcionar aquesta eina al/la Titular de l’assignatura per assegurar una 

avaluació conseqüent amb les actuacions de l’estudiant durant les pràctiques externes i que 

per alguna causa no hagin pogut estar reflectides a l’avaluació. 

 

Aquestes actuacions que s’esperen de l’estudiant d’infermeria, estan avalades per la seva 

formació teòrica i pràctica, i s’han de veure reflectides en la seva activitat assistencial,  

mostrant actituds proactives, de treball en equip, iniciativa i responsabilitat en les seves 

actuacions i les seves conseqüències, com correspon a un futur professional de la salut. 

 

 

 

 

 


