
Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2014-15
Assignatura 21625 - Pràctiques Clíniques V
Grup Grup 11, 2S, Eivissa
Guia docent C
Idioma Català

1 / 8

Data de publicació: 17/07/2014
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2015 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Identificació de l'assignatura

Assignatura 21625 - Pràctiques Clíniques V
Crèdits 10,28 de presencials (257 hores) 1,72 de no presencials (43 hores) 12 de totals

(300 hores).
Grup Grup 11, 2S, Eivissa (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Daniel Lerma García
dani.lerma@uib.es

15:00h 17:00h Dilluns 05/11/2014 30/06/2015 Profesorado
Ext Ibiza

María del Carmen Ortiz

Martínez
carmen.ortiz@uib.es

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Francisco Miguel Ruiz Ramón
franciscom.ruiz@uib.es

18:00h 19:00h Dijous 01/09/2014 31/07/2015 Professorat
d'infermeria

Contextualització

Es tracta d’un mòdul obligatori de caràcter pràctic que té com a finalitat preparar els estudiants per
proporcionar cures de salut a les persones al llarg de la seva trajectòria vital en el seu propi context cultural
i social. Alhora, aquestes pràctiques estan programades per a la darrera etapa de formació de l'alumnat, a
punt d’accedir després al món professional.

Permet als estudiants la continuació en el procés d’immersió en els contextos assistencials; i els permet
la posada en pràctica dels coneixements, habilitats i actituds adquirits en els mòduls de matèries bàsiques,
d’intervenció i metodològiques. De manera especial, permet avaluar les competències actitudinals basades
en els valors fonamentals per a l'exercici professional autònom.

La matèria de Pràctiques Clíniques V inclou un rotatori o estada única, en diferents contextos sanitaris i/
o socials.

L'adjudicació de places es durà a terme en sessió de grup mitjà, per ordre d'expedient acadèmic. Hi haurà
alumnes que realitzaran la seva estada clínica en entorns obligatoris (hospitalització infantil, o salut mental
o atenció primària, per poder completar la seva formació), i d'altres la realitzaran en entorns on ells podran
triar el lloc de pràctiques.

Per tant, s'ofereixen totes les places del sistema sanitari que quedin lliures per a aquest període de pràctiques,
més les de Metges del Món, Servei de Promoció de la Salut de l’Ajuntament de Palma, Serveis Penitenciaris
de Mallorca, Unitats de cures pal·liatives domiciliàries, 061, entre d’altres. Sempre que els dispositius
assistencials ho permetin, l'estudiant, durant el mòdul voluntari, podrà triar realitzar les seves pràctiques en
el servei assistencial mes adient als seus interessos i preferències.
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L’objectiu és que l’estudiant s’integri dins l’àmbit professional i formi part de l’equip multidisciplinari.

Requisits

Essencials

Esenciales:

Per poder matricular-se d’aquesta matèria, els estudiants han d’haver superat els crèdits que marqui la
normativa de la UIB per als alumnes de quart curs, a més de les assignatures Pràctiques Clíniques I, II i III.

Recomanables
Recomanables:

És recomanable que l’alumne hagi cursat prèviament les assignatures que conformen els mòduls Conceptual
i Metodològic i el Mòdul d’Intervenció.

Competències

Específiques
* Específiques 1. Capacitat per valorar, analitzar, planificar i avaluar les situacions de salut susceptibles de

cures infermeres tant en l’individu com en la família i la comunitat, amb la finalitat de poder desenvolupar
projectes d’educació, prevenció i/o promoció de la salut (CE3). 2. Capacitat d’aplicar els principis
teòrics i metodològics de la infermeria adquirits en la pràctica professional, atenent criteris de qualitat
en qualsevol etapa del cicle vital i tenint en compte la diversitat i multiculturalitat (CE1). 3. Capacitat
per treballar de manera cooperativa amb els propis companys i en equip multidisciplinari en els diferents
àmbits d’atenció (CE8). 4. Capacitat de comunicar-se eficaçment amb els usuaris, familiars, grups socials
i membres de l’ equip (CE7). 5. Capacitat per educar i guiar els pacients, cuidadors i famílies i per donar-
los facilitats i suport per al foment del seu benestar, confort, seguretat i independència i promoure el dret
de participació, informació, responsabilitat i presa de decisions de les persones en el seu procés de salut-
malaltia (CE5). 6. Capacitat de reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar
la seva competència professional, donant especial importància a l'aprenentatge de manera autònoma de
nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat (CE11)..

Genèriques
* Genèriques 1. Compromís ètic (CG11). 2. Raonament crític (CG10)..
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Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
Pràctiques Externes;. Itinerari vermell

A1. Itinerari Obligatori (Hospitalització Infantil i Salut Mental) o Itinerari Lliure

A2. Itinerari Obligatori (Hospitalització Infantil) o Itinerari Lliure

B1 i B2: Itinerari Obligatori d'Atenció Primària

Pràctiques Externes;. Itinerari blau
O i P: Itinerari Obligatori (Salut Mental) o Itinerari Lliure

Metodologia docent

Aquesta materia consta d'1 rotatori de Pràctiques Externes:

El període de pràctiques corresponent a PC V, segon semestre, per a aquest curs acadèmic està comprès entre
el 16 de febrer i l'1 d'abril de 2015, de dilluns a dijous, en horari segons el centre.

Les pràctiques es poden programar en torns de matí i horabaixa, segons les possibilitats del servei.

La realització de les pràctiques es regeix per la normativa del centre. Aquesta normativa s'explicarà a la
sessió de presentació de la matèria.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Presentació Període
de pràctiques

Grup gran (G) A l’inici de la matèria (dia 9 de febrer de 2015, de 10 a
12 hores), es realitzarà una sessió de 2 hores per tal de
presentar l’assignatura de forma global; aspectes rellevants
de les estades clíniques, revisió de la normativa de pràctiques
i protocol d’accidents laborals, així com resolució de duptes
sobre el lloc de pràctiques.

4

Pràctiques externes Competència de
Comunicació

Grup petit (P) Quan l'alume estigui inmers en el seu període de pràctiques,
a qualsevol dels entorns, s'avaluarà la competència
comunicativa amb el pacient, la família i equip professional.
Si al servei del 061 no fos possible avaluar aquesta
competència, el % de la nota d'aquest apartat, es sumarà a la
nota de pràctiques clíniques que avaluen els centres.

1

Pràctiques externes Pràctiques clíniques Grup petit (P) 222

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores
Estades en diferents unitats assistencials i comunitàries.

La finalitat és consolidar les competències relacionades amb
la materia.

Tutories ECTS Tutories de
seguiment

Grup petit (P) Es tracta de tutories obligatòries que es realitzaran 2 hores
a la setmana, en què els alumnes tindran contacte amb
el professor/a associat encarregat del seguiment de les
pràctiques.

La finalitat d’aquestes tutories és fer un seguiment de l’estada
de l’estudiant a les unitats de pràctiques per part del tutor.

Per tot això, cada alumne/a ha de fer una exposició curta
(entre 5 i 10 minuts) del que ha recollit en el seu Diari reflexiu
de pràctiques durant la setmana. Així mateix, s’informarà de
qualsevol incidència que hagi tingut lloc i es discutirà.

Aquestes tutories es realitzaran en grup, per facilitar
l’intercanvi d’informació entre els alumnes que realitzen les
pràctiques del mateix bloc.

S’orienten a:

* Ajudar l’alumnat en la seva integració en els llocs de
pràctiques.

* Resoldre dubtes de caràcter clinicoorganitzatiu del servei.

* Tutoritzar el treball que s’ha de presentar al final del període
formatiu.

* Donar suport als alumnes.

* Recollir i monitorar aspectes de millora dins el sistema
d’organització de les pràctiques.

* Cercar informació sobre algun tema que necessiti millorar
de la seva formació teoricopràctica.

30

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Diari reflexiu Aquesta activitat es troba encaminada a que els estudiants en pràctiques
puguin realitzar un diari sobre aquells aspectes d’aprenentatge o vivències
que els aporti la seva estada al centre de pràctiques, segons la guia que
s'adjunta al Moodle.

43
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Riscs específics i mesures de protecció
Seguretat i ergonomia: L’estudiant ha de conèixer i aplicar algunes normes per prevenir accidents i per
fomentar la seguretat pròpia i la de la persona usuària del sistema de salut. També cal conèixer els
procediments d’aïllaments, l’ús adequat dels elements de protecció de barrera (guants, màscares, bates o
protectors oculars) i el manteniment de l’uniforme net. Per prevenir les lesions per sobreesforç, es recomana
evitar factors de risc agreujants i mantenir-se en un bon estat físic. S’han de manejar les càrregues de manera
segura i ergonòmica.

Accidents: En el transcurs de les pràctiques clíniques existeix el risc que es produeixi una exposició o accident
biològic. Es considera que això ha ocorregut quan existeix contacte, a través d’inoculació percutània, ferida,
pell erosionada o mucoses, amb fluids biològics (sang, semen, secrecions vaginals i líquids cefaloraquidi,
pleural, sinovial, amniòtic, peritoneal i pericardíac) i contacte amb líquid barrejat amb sang. Hi ha una sèrie
de mesures que s’han de conèixer per prevenir aquest tipus d’exposició. També s’ha de conèixer quin és el
procediment que cal seguir sobre la marxa en cas que es produeixi un accident d’aquestes característiques.
Aquesta informació està disponible al document «Procediment d’actuació en cas d’accident amb risc de
contaminació biològica». És molt recomanable que l’estudiant llegeixi detingudament aquesta documentació
i contacti amb els seus professors de practiques clíniques o amb la direcció de la Facultat en cas de dubte.

Malalties agudes o cròniques: En cas que abans de les pràctiques o quan s’inicien l’estudiant pateixi una
situació de malaltia de forma aguda que no l’impossibiliti totalment per dur-les a terme, en la mesura que
sigui possible, s’intentarà adaptar el lloc de pràctiques a la situació temporal. Per a això, caldrà un informe
del metge de família en què es detallin les condicions temporals. L'estudiant que presenti algun procés de
discapacitat, és aconsellable que es dirigeixi a l’Oficina d’Atenció a la Persona amb Necessitats Especials
perquè, si escau, emeti l’informe de recomanacions per fer-ne l'adaptació al programa de pràctiques.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Competència de Comunicació

Modalitat Pràctiques externes
Tècnica Tècniques d'observació (recuperable)
Descripció Quan l'alume estigui inmers en el seu període de pràctiques, a qualsevol dels entorns, s'avaluarà la

competència comunicativa amb el pacient, la família i equip professional. Si al servei del 061 no fos
possible avaluar aquesta competència, el % de la nota d'aquest apartat, es sumarà a la nota de pràctiques
clíniques que avaluen els centres.

Criteris d'avaluació En les pràctiques als distints entorns, l'alume podrà triar el moment que consideri millor per ser avaluat de
la competència comunicativa amb el pacient, familia i equip professional. Aquesta avaluació es durà a terme
mitjançant un formulari que trobareu al moodle. Valdrà un 5% del total de la nota de l'assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 5%
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Pràctiques clíniques

Modalitat Pràctiques externes
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció Estades en diferents unitats assistencials i comunitàries. La finalitat és consolidar les competències

relacionades amb la materia.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50%

Tutories de seguiment

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Es tracta de tutories obligatòries que es realitzaran 2 hores a la setmana, en què els alumnes tindran contacte

amb el professor/a associat encarregat del seguiment de les pràctiques. La finalitat d’aquestes tutories és
fer un seguiment de l’estada de l’estudiant a les unitats de pràctiques per part del tutor. Per tot això, cada
alumne/a ha de fer una exposició curta (entre 5 i 10 minuts) del que ha recollit en el seu Diari reflexiu de
pràctiques durant la setmana. Així mateix, s’informarà de qualsevol incidència que hagi tingut lloc i es
discutirà. Aquestes tutories es realitzaran en grup, per facilitar l’intercanvi d’informació entre els alumnes
que realitzen les pràctiques del mateix bloc. S’orienten a: * Ajudar l’alumnat en la seva integració en els
llocs de pràctiques. * Resoldre dubtes de caràcter clinicoorganitzatiu del servei. * Tutoritzar el treball que
s’ha de presentar al final del període formatiu. * Donar suport als alumnes. * Recollir i monitorar aspectes
de millora dins el sistema d’organització de les pràctiques. * Cercar informació sobre algun tema que
necessiti millorar de la seva formació teoricopràctica.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 5%

Diari reflexiu

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Carpeta d'aprenentatge (no recuperable)
Descripció Aquesta activitat es troba encaminada a que els estudiants en pràctiques puguin realitzar un diari sobre

aquells aspectes d’aprenentatge o vivències que els aporti la seva estada al centre de pràctiques, segons la
guia que s'adjunta al Moodle.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 40%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

DIARI REFLEXIU

1. Fes una descripció del servei i analitza quins programes de promoció/educació per a la salut es fan o es
podrien dur a terme.

• Explica el paper de la família i/o els amics en el procés de salut/malaltia del pacient i el pla de cures proposat
(E1, E3, G11).

• Descriu el funcionament del servei i els programes per a la salut que es duen a terme (E1, E3).

• Descriu els programes que es podrien dur a terme i raona’n el perquè (E1, E3, G10).



Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2014-15
Assignatura 21625 - Pràctiques Clíniques V
Grup Grup 11, 2S, Eivissa
Guia docent C
Idioma Català

7 / 8

Data de publicació: 17/07/2014
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2015 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

2. Paper/rol que tenen les infermeres enfront d’aquests aspectes:

• Informació que es dóna al pacient/família (qui en dóna i de quin tipus) (E3,E5).

• Capacitat de negociar les cures (E3,E5).

• Incorporació de la família en el procés de cures (E3,E5).

3. Procediments infermers més utilitzats que t'han cridat l'atenció perquè és la primera vegada que has vist
com els duen a terme:

• Descriu el procediment que t'ha cridat més l'atenció (E2).

• Què has après? (E2, E4).

• Analitza com s'ha donat la informació al pacient (E3).

• Has demanat més informació al professional sobre el procediment? Explica’n el motiu (E2, E4).

4. Aspectes de l'organització del servei:

• Identifica les càrregues de treball existents i, si és procedent, fes una proposta de millora (G10).

• Descriu com és la integració / no integració en l’equip professional (G10).

• Descriu com és la cultura informal del servei (G10).

• Identifica elements secundaris d'imatge i poder.

5. Situacions relacionades amb el pacient i el seu entorn:

• Reflexiona sobre els aspectes que t’han suposat més dificultat en el procés d'aprenentatge (E2, G11).

• Reflexiona sobre els coneixements acadèmics que t’han permès o dificultat la consecució dels objectius de

pràctiques, i especifica els aspectes en els quals necessites millorar (E2, E4, G10).

• Reflexiona sobre situacions que t’han provocat tensió personal o dilema ètic en la relació amb el pacient
i/o el seu entorn o amb l'equip assistencial (G11).

• Defineix quin és el paper del pacient en el procés assistencial (E1, E2, E3, G11).

6. Planteja 3 objectius per aconseguir durant la propera setmana. Han d'estar relacionats amb els aspectes
que has considerat que necessiten millorar (E1, E2, E4, G10).

7. Fes una anàlisi de la manera com es duen a terme els drets de participació, informació, responsabilitat i
presa de decisions de les persones ateses, en el procés de salut/malaltia (G10, G11).

8. Fes una anàlisi de l'atenció donada a les persones immigrants i família: presa de decisions, comunicació,
participació, empatia, respecte, i fes una reflexió sobre la situació de la salut al món (E2; E3; E4; G10; G11).

9. Reflexiona sobre les dificultats per mantenir les competències adquirides a l’entorn del SNS:

• Identifica els obstacles més importants que té el sistema sanitari (públic i privat) per poder incorporar les
competències adquirides durant la carrera (G10,G11).

• Proposa tres estratègies personals per no deixar-te arrossegar per les inèrcies que té el sistema (capacitat
de resiliència) (G10, G11).

• Especifica alguna de les fortaleses o dels punts forts que has adquirit al llarg de la formació i que et poden
ajudar en el teu desenvolupament professional (G10).

10. Reflexions personals i conclusions.

Altres recursos
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A l'espai de Moodle trobareu el material següent:
1.- Bibliografia sobre diari reflexiu
2.- Normativa específica sobre pràctiques clíniques
3.- Fitxa avaluació competència comunicació
4.- Avaluació general
5.- Criteris avaluació
6.- Diari Reflexiu
7.- Criteris avaluació diari reflexiu
8.- Adreces llocs de pràctiques
9.- LLOCS DE PRÀCTIQUES
10.- TUTORIES, HORARIS I LLOCS TUTORIES
11.- PRIMER DIA DE PRÀCTIQUES


