
 
 

NORMATIVA DE LES SIMULACIONS CLÍNIQUES 
GRAU EN INFERMERIA 

 
La simulació clínica és una metodologia d'aprenentatge que recrea escenaris ideats 
més o menys complexos. Aquesta recreació permet que l'estudiant desenvolupi un 
conjunt de coneixements, habilitats i actituds que el capacitin realitzar una pràctica 
similar a la que desenvoluparà en la realitat assistencial.  
 
L’aprenentatge d’aquestes habilitats i actituds requereix una interacció/avaluació 
continuada constant entre l’estudiant i el professor; per aquest motiu, aquestes 
sessions, són d’obligada assistència.   
 
L’assistència a les classes d’Infermeria Bàsica Aplicada (IBA) i de Simulacions 
clíniques de les assignatures Seminari professionalitzador 1 i Seminari 
professionalitzador 2 és OBLIGATÒRIA. 
 
Les faltes d’assistència: 

 Seran comptabilitzades per hores i no per dies. 

 En el cas de l’assignatura IBA, les faltes d’assistència de les sessions de grup 
gran i les tutoritzades pels estudiants de 4t curs, també seran comptabilitzades. 
 

Faltes d’assistència justificades (tal com es recull en la normativa acadèmica): 
Aquest tipus de faltes, quan es pugui,  s’han de NOTIFICAR amb ANTEL·LACIÓ a la 
professora corresponent i lliurar-li un JUSTIFICANT.  
Davant les faltes d’assistència justificades que superin el 30% del període s’aplicarà 
una penalització en la nota final segons el següent barem: 

 Les faltes fins a un 30% restaran un 10% de la nota final. 

 Les faltes que oscil•lin entre el 31% i el49% restaran un 20% de la nota final. 

 Les faltes d’assistència iguals o superiors al 50% provocaran que l’estudiant 
NO tindrà dret a l’examen de simulacions en 1ª convocatòria i la nota serà de 
NO PRESENTAT.Per tant, caldrà realitzar l’examen en 2ª convocatòria en la 
data corresponent la qual serà notificada per les professores. 

 
Faltes d’assistència NO justificades: 

 Cada 2 hores de falta d’assistència no justificada ( inclou també els retards  i 
marxar abans ) es restarà 0,5 punts de la nota final. 

 Les faltes d’assistència iguals o superiors al 50% l’estudiant NO tindrà dret a 
l’examen de simulacions en 1ª convocatòria i la nota serà de NO 
PRESENTAT.Per tant, caldrà realitzar l’examen en 2ª convocatòria en la data 
corresponent la qual serà notificada per les professores. 

 
Normativa de funcionament: 

 Durant les classes d’IBA i de simulacions clíniques és OBLIGATORI vestir 
l’UNIFORME complert de la Facultat, així com les sabates corresponents i la 
identificació de pràctiques 

 No està permès menjar o beure dins les aules de simulacions. 

 És convenient deixar les bosses, motxilles, abrics i jaquetes a les guixetes 
corresponents.  

 Convé respectar el mobiliari, maniquins i material de cada aula. No traslladar ni 
treure els carros ni el material fora del aula si no és per indicació del professor. És 
important col·laborar i ajudar al professor al finalitzar la classe a recollir l’aula 



 
 

(material, cadires, carros...) i deixar-ho tot tal com estava pel grup que vingui a 
continuació. 

 Qualsevol desperfecte o anomalia que es detecti en el mobiliari, maniquins i 
material de l’aula cal comunicar-ho al professor per tal de solucionar-ho.  

 Està prohibit qualsevol tipus d’enregistrament de veu, fotografia o vídeo per part 
dels estudiants sense permís previ del professor i la direcció.  
 

Aspectes d’imatge, seguretat i higiene: 
L’estudiant durant les simulacions clíniques haurà de: 

 Portar els cabells ben recollits i la barba (aquells que en portin) curta i ben 
arreglada. 

 Portar les ungles curtes i sense pintar. 

 No portar joies (anells, polseres, cadenes al coll, etc...) i, si es porten arracades i/o 
pírcings,hauran de ser petites. 

 Durant la classe no es pot portar bufandes, mocadors o fulard al coll i si es porta 
alguna samarreta interior, aquesta haurà de ser blanca. En el cas de portar un 
jersei a sobre l’uniforme, aquest haurà de ser blau-marí o blanc ( o una bata 
blanca)  

 En cap cas, no es pot sortir amb l’uniforme de pràctiques fora del edifici de la 
Facultat.  

 Si l’estudiant no compleix alguns d’aquests punts, la seva nota quedarà 
penalitzada en la parcialitat de l’actitud. 

 


