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Informació general 
 

Nom de l'assignatura 

Dades de l’assignatura 

Practicum Introductori II 
Codi 4020 
Crèdits ECTS 4 ECTS 
Curs i Període 2on de Grau. 2on Trimestre 
Llengües en què s'imparteix Català - Castellà 

 

Professor/a titular Dra. Carolina Chabrera 
Despatx Nº 7 
Telèfon  
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 Introductori de 2on de Grau,  que 
l’estudiant hagi superat una de les tres assignatures de Infermeria Integrada I, II, i III. 

 

Competències adquirides 
 

 
COMPETÈNCIES 

Competències instrumentals 
G1. Capacitat per l’anàlisi i la síntesi. 
G2. Capacitat per a l'organització i planificació segons el calendari establert. 
G3. Coneixement bàsic general. 
G4. Coneixements dels conceptes bàsics de la professió en els diferents àmbits assistencials. 
G5. Comunicació oral i escrita en la seva llengua nativa, utilitzant eines per una comunicació 
eficaç. 
G7. Destreses elementals d’informàtica dels programes gestors de cures. 
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. 
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Competències interpersonals 
G11. Habilitats crítiques i autocrítiques per realitzar una autoavaluació dels procediments i 
resultats obtinguts. 
G12. Treball en equip en un àmbit multidisciplinar. 
G13. Destreses interpersonals que permetin a l’alumne relacionar-se en els diferents contexts 
de la pràctica infermera. 
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. 
G15. Habilitat per comunicar-se amb experts d’altres camps, afavorint el treball intersectorial. 
G16. Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat que permeti proporcionar cures 
fomentant el respecte de les creences individuals. 
G18. Compromís ètic aplicant el codi deontològic de la professió infermera. 
 
Competències sistèmiques 
G19. Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica. 
G20. Destreses de recerca i gestió de la informació per implementar la millor pràctica basada 
en l’evidencia. 
G21. Capacitat d’aprenentatge dels diferents procediments. 
G22. Capacitat d'adaptació a noves situacions que proporcionin als estudiants la capacitat de 
saber ser, saber actuar i saber estar. 
G23. Capacitat per generar noves idees, que ajudin a l’estudiant en la resolució de problemes. 
G24. Iniciativa que permeti a l’alumne ampliar els seus coneixements i millorar les seves 
habilitats. 
G25. Coneixement de cultures i costums d’altres països que facilitin a  l’estudiant l’elaboració 
d’un pla de cures personalitzat. 
G26. Habilitat pel treball autònom per assolit els coneixements i habilitats necessàries, 
utilitzant el ventall de recursos dels que disposa l’estudiant. 
G27. Disseny i Gestió de projectes de salut. 
G29. Preocupació per la qualitat. 
G30. Assolit l’èxit que incentivi a l’estudiant en la millora continua. 
 
Competències específiques 
P3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria. 
P5. Dissenyar sistemes de cures dirigits a les persones, famílies o grups, avaluant el seu 
impacte i establint les modificacions oportunes. 
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. 
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. 
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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. 
 
MÒDUL DE FORMACIÓ BÀSICA COMÚ 
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. 
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. 
E40. Analitzar les dades de valoració del nen, identificant els problemes infermers i les 
complicacions que poden presentar-se. 
E41. Aplicar les tècniques que integren la cura infermera, establint una relació terapèutica amb 
els nens i els seus cuidadors. 
E42. Seleccionar les intervencions dirigides al nen sà i al malalt, així com les derivades dels 
mètodes de diagnòstic i tractament. 
E44. Comprendre els canvis associats al procés d’envellir i la seva repercussió en la salut. 
E45. Identificar les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques i de formes de vida 
associades al procés d'envellir. 
E52. Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i 
capacitat de decisió del pacient i família. 
E53. Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, 
les creences i valors. 
 
 

Resultats d’aprenentatge 
 

- L’alumne reconeixerà i conceptualitzarà els elements significatius de les situacions 
pràctiques.  
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- L’alumne serà capaç d’analitzar situacions d'estudi des de perspectives biopsicosocials i 
culturals de les cures infermeres. 

- L’alumne interrelacionarà de forma holística, els coneixements teòrics i pràctics utilitzats 
en el procés d'indagació de la situació pràctica, identificant el rol de la infermera dins 
l'equip interdisciplinar de salut. 

- L’alumne recrearà els coneixements apresos a partir de la comprensió de la situació o 
pràctica.  

- L’alumne interpretarà les situacions de cures en els diversos contextos i segons els 
diferents nivells de complexitat, des d'una perspectiva infermera integradora i sistèmica. 

- L’alumne plantejarà les cures infermeres a les persones en les diferents etapes del cicle 
vital, en diversos contextos i graus de complexitat. 

- L’alumne confrontarà les experiències viscudes amb les pròpies creences, valors i judicis 
personals.  

- L’alumne realitzarà 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. 

- L’alumne relacionarà i incorporarà l'aprenentatge de les idees, conceptes i reflexions que 
es generin 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. 

- L’alumne aplicarà els principis ètics i el marc legal en qualsevol situació d'aprenentatge 
pràctic.  

 

Activitats formatives i metodologia 
 

Activitat ECTS Metodologia Competències 

Seminaris 0,5 

Treball en grups per l’estudi de casos. 

Treball de situacions utilitzant 
l’aprenentatge basat en problemes. 

Preparació i exposició de situacions 
simulades. 

Activitats d’aprenentatge cooperatiu. 

G1,G2,G3,G4,G5,G7,G8,G9,
G10,G11,G12,G13, 
G14,G15,G16,G18,G19, 
G20,G21,G22,G23,G24, 
G25,G26,G27,G29,G30, 
P3,P5,P7,P9,P10,P11, 
P15,E18,E31,E32,E33,E14,E
40,E42,E44,E45,E53 

Tutories grupals 0,5 
Activitats de seguiment i avaluació 
formativa per orientar sobre 
l’aprenentatge de conceptes, 

G1,G2,G3,G4,G5,G7,G8,G9,
G10,G11,G12,G13, 
G14,G15,G16,G18,G19, 
G20,G21,G22,G23,G24, 
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habilitats i actituds. 

Orientacions pedagògiques per 
millorar l’aprenentatge cooperatiu i 
individual. 

G25,G26,G27,G29,G30, 
P3,P5,P7,P9,P10,P11,P15 
E18,E31,E32,E33,E14, 
E40,E42,E44,E45,E53. 

Pràctiques 1 

Pràctiques simulades que recreen 
procediments de la pràctica 
infermera. 

Pràctiques reals en centres sanitaris i 
altres institucions socials. 

G2,G9,G10,G12,G13,G14,G
16,G18,G19,G22,G24, 
G26,P3,P5,P7,P9,P10, 
P11,P15,E13, 
E14,E18,E31,E32,E33, 
E41,E42,E43,E44,E46, 
E47,E52,E53. 

Treball autònom 2 

Lectures de texts recomanats, 
articles, guies, etc. 

Preparació dels temes pel treball en 
grup i per l’exposició d’aquests. 

Estudi dels continguts treballats a la 
matèria. 

Preparació de la avaluació. 

G1,G2,G3.G4,G5,G7,G8,G9,
G10,G11,G12,G13, 
G14,G15,G16,G18,G19 
G20,G21,G22,G23,G24, 
G25,G26,G27,G29,G30 
P3,P5,P7,P9,P10,P11,P15 
E18,E13,E14,E12,E31, 
E32,E33,E40,E41,E42, 
E44,E45,E52. 

 

 

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 del diari de 

aprenentatge reflexiu. 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. 
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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.  

 

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% 

G1. G2.G3. G4. G5. G7.G8.  
G11. G12. G13. G14. G15. G16. G18. 
G19.G21.G22.G23.G24.G25.G26.G30 
P3.P5.P7.P9.P10.P11.P15.E12. E13. 
E14.E18. E31.E32.E33. 
E40.E41.E42.E44.E45.E52.E53. 

Treball seminaris 
Abordatge d’un cas 
L’estudiant treballarà un cas clínic amb la 
tutorització de la infermera referent acadèmica, 
relacionant els coneixements assolits  amb les 
assignatures teòriques i pràctiques rebudes 

30% 

G1. G2.G3. G4. G5. G7.G8. G11. G12. 
G13. G16. G18. 
G19.G20.G21.G23.G25.G26.G30 

P3. P5. P7.P15.E12.E13. 
E18. E31. E32. E33. E44. 
E45.E52.E53. 
 

Treball fi de període 
La Història Clínica (HC) 
La HC és el recull de documentació bàsic i més 
important per assegurar la continuïtat assistencial 
del pacient. L’estudiant treballarà aquest instrument 
segons la guia proporcionada. 

20% 

G5. G11.G16. G18 .G19. G20.  

G22.G25.G27.G29. 

P5.P7.P9.P11.E12.E52.E53 

 

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. 
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- El procés d’aprenentatge. 

- El treball autònom realitzat per l’alumne. 

 

Avaluació competències específiques 

Les competències específiques s'avaluen a través de: 

- 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, presencia, implicació, 
compromís, dinàmica i treball en equip. 

10% 
G1. G2.G3. G4. G5. G9. G11. G12. 
G19. G21. G22. G23. G24. G26.   

Treball i registres infermers  
Al finalitzar cada classe, l’alumne entregarà 
per escrit la documentació derivada. 

30% 
G1. G2. G3. G4. G5.  G19. G21.  

E31.  

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

60% 

G3. G5. G9. G10. G18. G19.  

P7. P9. E12. E14. E31. E32. E40. 52. 

 

La nota final del Practicum Introductori II està formada per dos grans blocs: pràctiques reals 

(50%) i pràctiques simulades (50%). 

 

Serà necessari aprovar els dos treballs del practicum real i la nota de la referent clínica per 

fer la mitja. En cas de no aprovar els treballs, aquests seran novament realitzats per 

l’estudiant al període de recuperació. En cas de suspendre l’avaluació de la referent clínica, 

el Practicum queda suspès.  

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 reals o les simulades, es guardarà 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 7. Punció i Cateterització 

Laboratori de Simulació 

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 sanguínea i tubs de laboratori 
7.4. Punció arterial 
7.5. Hemocultius 
7.6. Canalització de catèter venós perifèric 
7.7. Manipulació del port-a-cath 
7.8. Cures dels catèters centrals 
7.9. Pressió Venosa Central 
7.10. canalització de catèter central per via perifèrica (Drum) 

 

 

 

Període de recuperació 

• Els 

Pràctiques reals 

treballs

• Les 

 es podran recuperar realitzant-los de nou, en el període de recuperació. 

estades clíniques

Per aquest motiu i segons la normativa, els estudiants podran recuperar 2 períodes dels tres que es 

realitzen durant el curs acadèmic. En cas d’haver de recuperar els 3 períodes, es considerarà que el 

Practicum Introductori queda suspès.  

 són de temporalitat llarga i depenen, 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.  

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

Simulació 
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