
Normativa reguladora de les pràctiques externes 

pels estudiants del Grau en Infermeria de l’ESCST 

Annex a la normativa reguladora de les pràctiques externes 

pels estudiants de la UPF 
 

Aprovat per la Junta de Direcció de l’ESCS Tecnocampus a data de 10 de Juliol del 2019. 

 

Annex a l’article 5. Assignació dels estudiants 

5.1. La distribució dels estudiants en les diferents institucions es realitzarà tenint en compte 

els següents supòsits:  

- Estudiant esportista d’elit. 

- Situació laboral i situació acadèmica de l’estudiant. 

- Assignació de les pràctiques externes en els 3 nivells assistencials: Sociosanitari, 

Especialitzada i Atenció Primària. 

- Altres. 

 

5.2. Els estudiants rebran l’informació respecte les dates de les pràctiques externes, la 

institució, el centre i el torn mitjançant l’aula virtual. La informació referent al/la tutor/a 

clínic/a i a l’horari es donarà a conèixer el primer dia de pràctiques (en el moment de 

l’acollida).  

 

Sol·licitud de canvi d’assignació de pràctiques 

5.3. L’estudiant tindrà un període per sol·licitar canvi d’assignació de pràctiques. S’informarà de 

la gestió a realitzar durant el període corresponent. 

 

Annex a l’article 6. Formalització 

6.1 Abans d’iniciar les pràctiques externes els estudiants hauran de venir a l’ESCST a signar 

l’Annex al conveni de cooperació educativa realitzat entre l’ESCST, l’estudiant i la institució 

sanitària. 

Tots els estudiants tindran una còpia d’aquest document.  

 

És responsabilitat del/la tutor/a de seguiment la recollida i custodia de la documentació dels 

estudiants de la institució sanitària (registre d’assistència, avaluacions...). 

 

6.2. El primer dia de pràctiques (dia de l’acollida), l’estudiant haurà de portar: 

- Dossier de l’estudiant. 

- Carnet vacunal. 

- Document BOE signat per duplicat. 

- Certificat negatiu del registre central de delictes sexuals.  

 

És possible que alguna institució demani més documentació a l’estudiant, en aquests casos 

s’informarà amb antelació. 



Imatge corporativa 

6.3. Durant tots els períodes de pràctiques externes els estudiants de l’ESCST han d’anar 

uniformats i identificats amb: 

- Uniforme específic de la Universitat. No s’acceptaran uniformes d’altres institucions o 

altres modificacions (l’uniforme consta de dues peces, jaqueta i pantaló). 

- Calçat blanc que compleixi les normes de seguretat laboral. Calçat homologat, amb el 

taló subjecte i antilliscant. 

- Identificació personalitzada amb el nom i cognoms de l’estudiant, identificació de 

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

En tot moment l’estudiant mantindrà un aspecte personal dintre de les normes 

bàsiques d’higiene i bona presència. 

- Els cabells llargs han d’estar recollits correctament com norma bàsica d’higiene i 

seguretat. 

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

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

normes d’higiene i de seguretat. 

- L’estudiant que porti vel, haurà d’adaptar-se a la normativa específica de la institució 

on realitza les pràctiques. 

- Es recomana que l’estudiant porti el següent material: 

o Fonendoscopi 

o Bolígrafs de diferents colors: blau/vermell/verd 

o Tisores d’embenatges 

o Rellotge amb seconder 

o Retolador permanent 

 

 6.4.L’incompliment d’alguns dels aspectes de la “Imatge corporativa”, pot implicar no poder 

realitzar les pràctiques (serà considerat una causa injustificada). 

 

Annex al article 14. Règim econòmic i d'assegurances 

14.1. Tots els estudiants de pràctiques de l’ESCST tenen cobertura sanitària per 

l’assegurança Univers Plus. La cobertura és sense límit d’edat i de 24 hores. 

 

En el cas d’accident durant les pràctiques, l’estudiant pot decidir contactar amb l’assegurança 

al telèfon d’assistència: 902 102 687 i indicar el Nº PÒLISSA , informació que trobarà a: 

 

Fisioteràpia- Univer Plus 3. 



14.2. L’estudiant és el responsable d’informar al/a la tutor/a clínic/a i al tutor/a de 

seguiment de l’incident el més aviat possible. 

 

Annex al article 15. Situacions d'abandonament injustificat 

 

Assistència a les pràctiques 

15.1. L’assistència a les Pràctiques Externes és obligatòria. 

 

15.2. L’absència de les pràctiques per motius laborals es considera una falta injustificada. 

 

15.3. Es considera una falta no assistir a més de la meitat d’un dia de pràctiques.  

 

15.4. Els estudiants que realitzen pràctiques en torn de matí i tarda, no han de realitzar 

pràctiques els dissabtes i diumenges. 

 

15.5. Els estudiants que realitzen pràctiques en torn de nit, no han de realitzar 

pràctiques els dissabtes. 

 

15.6. Una falta no justificada a les pràctiques implica un no presentat, i per tant no tenir 

dret a recuperació. 

 

Dies de seminari amb el/la tutor/a acadèmic/a 

15.7. Els seminaris presencials es desenvolupen a les instal·lacions de l’ESCST. 

L’estudiant tindrà disponible a l’aulari el cronograma amb les dates i les aules. 

  

15.8. Els dies de seminaris els estudiants que estiguin realitzant pràctiques en torn de nit 

tindran la opció de no realitzar pràctiques la nit anterior al seminari. 

 

  Els seminaris presencials es duen a terme en les següents setmanes: 

 
- 2 seminaris presencials a Infermeria Integrada III (1ª i 3ª setmana). 

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

- 2 seminaris presencials al Pràcticum Clínic I-II-III (2º i 4º setmana). 

- 5 seminaris presencials al Pràcticum Avançat I-II-III (1º, 3º, 5º, 7º 9º setmana).  

 

Festius 

15.9. Els estudiants estan exempts d’anar a pràctiques els dies festius segons calendari 

acadèmic de l'ESCST, no es contempla la falta d’assistència els festius específics de cada 

municipi, a no ser que la institució així ho sol·liciti (en aquest cas no s’haurà de recuperar 



el dia). 

 

En el cas del torn de nit es considera festa el dia que contempla més hores dins del dia festiu 

(exceptuant els diumenges en el torn de nit que l’estudiant haurà d’anar a pràctiques). 

 

Absències justificades a pràctiques 

15.10 Es considera una falta justificada l’absència de l’estudiant a les pràctiques externes 

en els següents supòsits: 

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

germans. 

2. 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. 

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

4. Malaltia de l’estudiant. 

5. Exàmens oficials (Escola oficial d’idiomes, examen de conduir...). 

6. Dia d’examen a l’ESCST (ordinari o de recuperació). 

7. Convocatòria oficial de Vaga. 

 

Poden haver-hi casos especials de faltes d’assistència que seran valorats a la Junta 

d’Avaluació, qui determinarà si la absència és o no justificable. 

 

15.11 En qualsevol d’aquestes circumstàncies l’estudiant ho haurà de notificar al tutor/a 

clínic i haurà d’aportar via correu electrònic el corresponent justificant al tutor/a de 

seguiment (en un termini màxim de 24 hores). En el cas d’absència per malaltia, es 

requereix un justificant mèdic emès durant el torn en el que s’ha produït la falta. 

 

15.12 Tots els dies d’absència per falta justificada s’han de recuperar (excepte els dos 

últims supòsits). 

 

15.13 En cas de que les absències justificades superin els següents dies, l’estudiant haurà 

de repetir el període de Pràcticum en la seva totalitat durant el mes de juny - juliol. 

- 2 dies en Infermeria Integrada III. 

- 2 dies en cada període del Pràcticum Introductori. 

- 3 dies en cada període del Pràcticum Clínic. 

- 6 dies en cada període del Pràcticum Avançat.  

 

 

 

 



Recuperacions de dies d’absència per falta justificada 

15.14 Dies susceptibles a ser recuperats per l’estudiant: 

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

centre. 

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

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

 

15.15 S’hauran de recuperar els dies pactant amb el centre i amb el tutor/a de seguiment com 

a màxim la setmana posterior a la finalització de període de pràctiques. La no recuperació 

suposarà el suspens de les Pràctiques. 

 

Recuperacions de períodes complets 

15.16 Només podran optar a la recuperació aquells estudiants que hagin suspès.  

 

15.17 La recuperació es realitzarà durant els mesos de juny i juliol del mateix curs 

acadèmic. 

 

15.18 En el cas del pràcticum Avançat, no es podrà realitzar la recuperació del mateix per 

motius relacionats amb el calendari acadèmic.  

 

15.19 Es valoraran recuperacions parcials per motius justificats. 

 

15.20 Els períodes concrets de recuperació seran notificats aproximadament dues 

setmanes abans del seu desenvolupament. 

 

Seminaris presencials 

15.21 L’assistència als seminaris presencials és obligatòria.  

15.22 Durant els períodes de recuperació de pràctiques els seminaris es realitzaran de 

forma on-line (no s’haurà de realitzar la presentació oral del treball escrit). 

 

Annex al article 16. Erasmus 

16.1. S’accepten estudiants Erasmus en tots els períodes del Pràcticum Clínic. 

 

16.2. No es podrà matricular cap estudiant que no certifiqui un nivell de B2.2 oficial de la 

llengua castellana. A més a més, serà necessari superar una prova de nivell oral de la 

llengua castellana com a mínim 1 setmana prèvia a l’inici de les pràctiques. 

 

16.3. La distribució als llocs de pràctiques dels estudiants del programa Erasmus serà 



comunicada via correu electrònic mínim amb 1 mes d’antelació al inici de les pràctiques. 


