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Informació general 
 

Nom de l'assignatura 

Dades de l’assignatura 

Practicum Clínic I 
Codi 4027 
Crèdits ECTS 9 ECTS 
Curs i Període 2on de Grau. 1er Trimestre 
Llengües en què s'imparteix Català- Castellà 

 

Professor/a titular Dra. Carolina Chabrera 
Despatx Nº 7 
Telèfon 10305 
Correu Electrònic cchabrera@tecnocampus.cat  

Horari d’atenció 
Després de les classes per temes puntuals. Cita prèvia 
petició per e-mail i confirmació. 

 

Professor/a titular Dra. Susana Santos 
Despatx Nº 7 
Correu Electrònic ssantos@tecnocampus.cat  
Horari d’atenció 
 

Després de les classes per temes puntuals. Cita prèvia 
petició per e-mail i confirmació. 

 

Professor/a  

Equip docent: 

Equip del Centre de Simulació i Innovació en Salut 
Despatx Sala de treball 2 
Correu Electrònic 

 
Horari d’atenció Cita prèvia petició per e-mail i confirmació. 

 

Professor/a  Equip de tutorització acadèmica de Pràctiques 
Despatx Sala de treball 2 
Correu Electrònic 

 
Horari d’atenció 
 

Després de les classes per temes puntuals. Cita prèvia 
petició per e-mail i confirmació. 

 

 

 

mailto:cchabrera@tecnocampus.cat�
mailto:ssantos@tecnocampus.cat�
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Presentació de l’assignatura 

 

L’eix de la professió infermera són les cures a  les persones durant tot el procés vital, en el que 
s’alternaran períodes de salut amb els de malaltia. En ambdós moments, infermeria 
desenvolupa un paper bàsic en l’atenció a les persones.  
La Infermeria com a ciència, necessita de professionals amb una completa formació que li 
permeti capacitat d’adaptació a les diferents situacions, amb el coneixements i les habilitats 
que facilitin la resolució de problemes i la presa de decisions. 
En aquest Practicum clínic l’alumne inicia el contacte amb unitats de més complexitat, 
urgències, àrees quirúrgiques, UCI , etc. que alterna amb unitats d’hospitalització i CAP. 
L’excel·lència en la praxis infermera sense la pràctica, és un objectiu difícil d’assolir. Per aquest 
motiu, les pràctiques clíniques de l’ESCS es realitzen en l’àmbit real (a l’àrea assistencial) i en 
l’àmbit de la simulació (Laboratori de Simulació). 

 
Requisits previs 

 

És requisit previ per tal de poder realitzar el Practicum Clínic I de 3er de Grau,  que l’estudiant 
hagi superat un dels tres períodes del Practicum Introductori de 2on de Grau, Introductori I 
(1er trim), Introductori II (2on trim), Introductori III (3er trim). 

 

Competències adquirides 
 

 
COMPETÈNCIES 

Competències instrumentals 
G2. Capacitat per a l'organització i planificació segons el calendari establert. 
G5. Comunicació oral i escrita en la seva llengua nativa, utilitzant eines per una comunicació 
eficaç. 
G8. Destreses de gestió de la informació per tal d’obtenir dades rellevants d’històries clíniques 
i documentació sanitària. 
G9. Resolució de problemes sorgits a la pràctica clínica i simulada. 
G10. Presa de decisions per desenvolupar el rol autònom i el pensament crític infermer. 
 
Competències interpersonals 
G14. Habilitat per treballar en un equip interdisciplinari que permetrà a l’alumne optimitzar els 
recursos humans i materials per dur a terme un pla de cures individualitzat. 
G16. Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat que permeti proporcionar cures 
fomentant el respecte de les creences individuals. 
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G18. Compromís ètic aplicant el codi deontològic de la professió infermera. 
 
 
Competències sistèmiques 
G19. Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica. 
G22. Capacitat d'adaptació a noves situacions que proporcionin als alumnes la capacitat de 
saber ser, saber actuar i saber estar. 
G24. Iniciativa que permeti a l’alumne ampliar els seus coneixements i millorar les seves 
habilitats. 
G29. Preocupació per la qualitat. 
 
Competències especifiques 
P1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de 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 a les normes legals i deontològiques aplicables. 
P2. Planificar i prestar cures d'infermeria dirigits a les persones, família o grups, orientats als 
resultats en salut avaluant el seu impacte, mitjançant guies de pràctica clínica i assistencial, 
que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o es cuida un problema de salut. 
P3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria. 
P4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o 
comunitat, dins del seu context social i multicultural. 
P6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles. 
P7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, 
psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte als seus 
opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el 
secret professional. 
P8. 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 manera com viuen el 
seu procés de salut - malaltia. 
P9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, donant suport al manteniment de conductes 
preventives i terapèutiques 
P10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva 
seguretat. 
P11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar 
l'educació per a la salut. 
P15. Treballar amb l'equip de professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma 
uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions 
assistencials. 
P17. Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la 
cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial. 
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P18. Conèixer les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, 
dirigides al pacient i família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la 
situació de malalts avançats i terminals. 
 
 
MÒDUL DE FORMACIÓ BÀSICA COMÚ 
E5. Utilització dels medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscos associats i / o 
efectes derivats de la seva administració i consum. 
E12. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la 
situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament. 
E13. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, 
famílies i grups socials així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos. 
E14. Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i 
avançat. 
 
MÒDUL DE CIÈNCIES DE LA INFERMERIA 
E18. Aplicar el procés infermer per proporcionar i garantir el benestar la qualitat i seguretat a 
les persones ateses. 
E20. Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d'infermeria a l'individu, la família i la 
comunitat. 
E30. Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut. 
E31. Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, 
establir i executar el pla de cures i realitzar la seva avaluació. 
E32. Realitzar les tècniques i procediments de cures, establint una relació terapèutica amb els 
malalts i familiars. 
E33. Seleccionar les intervencions dirigides a tractar o prevenir els problemes derivats de les 
desviacions de salut. 
E34. Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip. 
E35. Identificar les característiques de les dones en les diferents etapes del cicle reproductiu i 
en el climateri i en les alteracions que es poden presentar proporcionant les cures necessàries 
en cada etapa. 
E36. Aplicar cures generals durant el procés de maternitat per facilitar la adaptació de les 
dones i els nounats a les noves demandes i prevenir complicacions. 
E43. Ser capaç de proporcionar educació per a la salut als pares o cuidadors primaris. 
E45. Identificar les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques i de formes de vida 
associades al procés d'envellir. 
E46. Conèixer els problemes de salut més freqüents en la gent gran. 
E47. Seleccionar les intervencions cuidadores dirigides a tractar o prevenir els problemes de 
salut i la seva adaptació a la vida diària mitjançant recursos de proximitat i suport a la persona 
gran. 
E52. Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i 
capacitat de decisió del pacient i família. 
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E53. Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, 
les creences i valors. 
E54. Conèixer els problemes de salut mental més rellevants en les diferents etapes del cicle 
vital, proporcionant cures integrals i eficaces, en l'àmbit de la infermeria. 
E55. Conèixer les cures pal·liatives i control del dolor per prestar cures que alleugin la situació 
dels malalts avançats i terminals. 
 
MÒDUL DE PRÀCTIQUES TUTELADES 
E56. Pràctiques per professionals, en forma de rotatori clínic independent i amb una avaluació 
final de competències, en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials que 
permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, 
raonament clínic, gestió clínica i judici crític, així com la atenció als problemes de salut més 
prevalent en les àrees de Medicina, Cirurgia, Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria i 
altres àrees clíniques i que permetin integrar en la pràctica professional els coneixements, 
habilitats i actituds de la Infermeria, basats en principis i valors, associats a les competències 
descrites en els objectius generals i en les matèries que conformen el títol 
 
 

Resultats d’aprenentatge 
 

• Transferir els coneixements teòrics i pràctics apresos a situacions de cures de les persones 
grans en tots els àmbits de cures. 

• Desenvolupar el procés infermer en la cura de les persones en l'àmbit gerontològic, 
segons l'evidència científica i els mitjans disponibles. 

• Desenvolupar els coneixements, les habilitats i les actituds que intervenen en els curs 
infermeres a persones en procés d'envelliment i mort, considerant seu gènere i context 
cultural. 

• Demostrar les capacitats d'observació, anàlisi crítica i auto aprenentatge en els processos 
gerontològics i pal · liatius en els diversos àmbits de cures. 

• Mostra les habilitats comunicatives, estimulatives i terapèutiques que requereixen les 
diverses situacions de cures. 

• Desenvolupar habilitats de cooperació i de treball amb els diferents professionals que  
formen els equips interdisciplinaris. 

• Actuar d'acord amb els principis ètics i normes legals que regulen la pràctica del cura. 
• Reconèixer els elements de la gestió de cures que intervenen en els diferents processos 

clínics. 
• Reconèixer i aplicar els principis de qualitat assistencial en la pràctica clínica. 
• Desenvolupar intervencions educatives que contribueixin a mantenir estils de vida 

saludables i la millora de la qualitat de vida de les persones en procés de envelliment i 
mort. 

• Construir nous coneixements sobre la cura des de la reflexió en l'acció i l reflexió sobre 
l'acció. 
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• Planificar i prestar cures orientats als resultats en salut, considerant les guies de pràctica 
clínica i avaluant el seu impacte. 

• Desenvolupar habilitats per garantir la seguretat i el benestar de les persones ateses. 
 
 
 
 

Activitats formatives i metodologia 
 

Activitat ECTS Metodologia Competències 

 Seminaris 
 1 

 Treballs en grup per l’estudi 
de situacions reals. Preparació 
i exposició de situacions de 
cures infermeres. Activitats 
d’aprenentatge  

G2, G5, G8, G9, 
G10, 
G24, E18 

 Tutories grupals 0.5 

Activitats de seguiment i 
avaluació formativa per 
orientar l’aprenentatge de 
conceptes, habilitats i actituds  
Orientacions pedagógiques per 
millorar l’aprenentatge 
cooperatiu i individuals. 

 G9, G10, G24, 
E18 
 

 Pràctiques 3 

 
Pràctiques simulades que 
recreen procediments de la 
pràctica infermera. 
 
Pràctiques reals en centres 
sanitaris  i altres institucions 
socials. 
 

G2,G9, G10, 
G14, G16, G18, 
G19, G22, G24, 
G29,P1, P2, P3, 
P4, P6, P7, P8, 
P9, P10, P11, 
P15, P17, P18, 
E5, E12, E13, 
E14, E18, E20, 
E30, E31, E32, 
E33, E34, E36, 
E43, E46, E47, 
E52, E54, E55, 
E56 

 Estudi i treball autònom 4.5 

Lectures de textos 
recomanats, articles, gules, 
etc. 
Preparació dels temes per el 
treball en seminari i per 
l’exposició dels mateixos. 
Estudi dels continguts teòrics i 
pràctics que justifiquen la 
pràctica clínica 

G2, G8, G24, 
E45, 
E46, E54, E55. 
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Sistema d’avaluació d’adquisició de les competències 
 
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 

Avaluació de les Pràctiques Reals 

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

els diferents contextos d'aprenentatges proposats i mitjançant l'elaboració de treballs. 

Formaran part de l’avaluació les sessions de tutories, l’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. 

- Les pràctiques realitzades en els diferents contextos d'aprenentatge.  
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Avaluació competències genèriques 

Avaluació de les Pràctiques simulades (Laboratori de Simulació) 

L'avaluació de les competències genèriques i específiques es realitzarà a partir del que 

l'estudiant demostra a cada sessió de Laboratori de Simulació (LBS). 

A cada classe de LBS es realitzarà un seguiment d’aprenentatge, on s’avalua: 

- La participació, el compromís i els coneixements sobre el tema. 

- La organització i el treball en equip. 

- El procés d’aprenentatge. 

- El treball autònom realitzat per l’alumne. 

 

Avaluació competències específiques 

Les competències específiques s'avaluen a través de: 

Activitat avaluadora             Ponderació Competències avaluades 

Pràctiques reals 50% de la nota final 

Estada a les Unitats  
La infermera realitzarà l’avaluació de les 
competències indicades amb els 
Instruments de valoració específics.  

 
 

50% 

G5, G8, G9, G10, G14, G18, G19, G24. P1, 
P3, P4, P7, P8, P9, P10, P11, P15, P17, P18. 
E12, E13, E20, E32, E34,  E35, E43, E45, E47, 
E52, E53,  E54, E56.  

Treball seminaris  
Seguiment de l’estada. Presentació i 
abordatge de les diferents situacions 
patològiques en els diferents serveis. 
L’estudiant treballarà el cas clínic amb la 
tutorització de la infermera referent 
acadèmica, relacionant els coneixements 
assolits amb les assignatures teòriques i 
pràctiques rebudes. 
 

20% G5, G8, G9,  G18, G19. P2, P3, P6, P11. E5, 
E12, E18, E32, E45, E46, E47, E56.  

Treball fi de període  
L’estudiant realitzarà un treball 
relacionat amb un dels casos abordats 
als seminaris. 
L’estudiant prioritzarà el cas d’un pacient 
que estigui sent atés al servei/unitat on 
realitza les pràctiques. 

 
 
 

30% 
G5, G18, G19, G22, G29. P2, P9. E5, E12, 
E18, E31, E33, E45, E46, E47, E56. 
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- Els treballs escrits, exercicis o registres infermers derivats de cada cas al finalitzar la 

classe. 

- Un examen pràctic. 

 

Activitat avaluadora Ponderació Competències avaluades 

Pràctiques simulades 50% de la nota final 

Seguiment de les classes 

Coneixements previs, 
participació y aspectes bàsics 20% 

G5, G9, G16, G19, G22, G24, 
G29. P3, P6, P11. E5, E14, E18, 
E32,  E36, E52, E54.  

Treball i registres infermers  

Al finalitzar cada classe, 
l’alumne entregarà per escrit la 
documentació derivada. 

30% G5, G16, G19. P2, E31.  

Examen pràctic 

S’avaluarà el procediment 
(valoració infermera i habilitat 
tècnica) i la gestió d’un cas. 

50% 

G5, G9, G10, G16, G18, G19, 
G29. P1, P3, P6. 

E5, E12, E14, E30, E52. 

 

La nota final del Practicum Clínic I està formada per dos grans blocs: pràctiques reals (50%) i 

pràctiques simulades (50%). 

 

Serà necessari aprovar el treball final del Practicum real per fer la mitja amb la qualificació 

de la referent clínica. En cas de no aprovar el treball final, aquest serà novament realitzats 

per l’estudiant al període de recuperació. 

L’examen pràctic de Laboratori de Simulació s’ha de superar  amb un 5 per poder fer mitja 

amb les altres qualificacions de LBS.  

En el cas de suspendre alguna part, les pràctiques simulades o les simulades, es guarda la 

nota de les parts aprovades per la recuperació i només s’haurà d’avaluar de la part suspesa.  

 

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

notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003. 
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Descripció dels continguts 
 

Bloc 11. Monitorització cardíaca 
11.1. Realització del Electrocardiograma 
11.2. Vigilància i control de ritmes cardíacs 
 

Bloc 12. Àrea quirúrgica  
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 sallat d’aigua (Pleureback) 
13.2. Medicació intrapleural 
13.3. Cures de la Traqueotomia 
13.4. Aspiració de secrecions 
13.5. Oxigenoteràpia 
 

 

Període de recuperació 

Les estades clíniques són de temporalitat llarga i depenent, no tant sols de l’organització de l’Escola i el seu 

Pla d’Estudis, sinó que estan sotmeses a les dinàmiques de treball de les diferents Institucions Sanitàries.  

Pràctiques reals 

Per aquest motiu i segons la normativa, els estudiants podrán recuperar el Practicum Clínic I, el Practicum 

Clínic II o ambdós, durant el 3er trimestre.  

 

• Per tal de poder recuperar la nota de les 

Pràctiques simulades 

pràctiques simulades

  

, es realitzarà un examen pràctic 

segons el temari específic. 

NOTA: Segons normativa UPF, els estudiants tindran opció a realitzar la recuperació d’assignatures que 

hagin obtingut la qualificació de 'suspens', que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de 

recuperació.   
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Bloc 14. Probes especials 
14.1. Toracocentesis 
14.2. Paracentesis 
14.3. Punció lumbar 
 

Bloc 15. Pacient crític (UCI) 
15.1. Espai i mesures de confort del pacient crític 
15.2. Pacient monitoritzat: monitor CV 
15.3. Balanç hídric 
15.4. Registre específic 

 

Bibliografia 
 

1. Jamieson EM. Procedimientos de enfermería clínica. 5ª ed. Madrid: Elsevier, 2008. 

2. Kozier B, Erg G, Blais K, Jonson JY, Temple JS. Técnicas en enfermería clínica. 4ª ed. 

Madrid:  McGraw-Hill Interamericana, 1998. 

3. Martín-Zurro A, Jodar G. Atención familiar y Salud Comunitaria. Barcelona: Elsevier, 2011. 

4. Pagana KD, Pagana TJ. Guía de pruebas diagnósticas y de laboratorio. 8ª ed. Barcelona: 

Elsevier, 2008. 

5. Perry AG, Potter PA. Técnicas y procedimientos en enfermería. 7ª ed. Barcelona: Elsevier, 

2011. 

6. Swearingen PL. Enfermería médico-quirúrgica. 6ª ed. Barcelona: Elsevier, 2008. 

7. Wachtel TJ, Fretwell MD. Guía pràctica para la asistencia del paciente geriátrico. 3ªed. 

Barcelona: Elsevier, 2009. 

 

La bibliografia específica de cada procediment la podeu consultar al dossier del Laboratori de 

Simulació. 
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