
 
 

ORGANITZACIÓ GENERAL DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES INFERMERIA 
 

1r curs 
Pràctiques Clíniques 1 
Crèdits: 11 ECTS 

Semestre: 1r i 2n  

Durada de les pràctiques: 8 setmanes 

Àmbit:  

 Residències geriàtriques: públiques, privades i concertades 

 Atenció Primària de Salut (Institut Català de la Salut i titularitat privada) 
 

Característiques de la Pràctica: 

 Primer contacte amb l’àmbit sanitari 

 Anàlisi global del centre, del seu model, i la seva relació amb l’entorn 

 

2n Curs 
Pràctiques Clíniques 2 
Crèdits: 11 ECTS 

Semestre: 2n  

Durada de les pràctiques: 8 setmanes  

Àmbit: 

 Hospitals comarcals i privats: unitat d’hospitalització  
 

Característiques de la pràctica: 

 Les pràctiques clíniques 2 constitueixen el contacte de l’estudiant de 2n curs del Grau en Infermeria amb l’àmbit hospitalari, en les unitats de 
d’hospitalització, on tindrà una relació directa amb el món professional i podrà integrar els coneixements, les habilitats i les actituds desenvolupades 
en les assignatures corresponents al 2n curs de grau 

 
 



 
 

 

3r Curs 
Pràctiques de Salut Comunitària 
Pràctiques d’Hospitalització 2 
Rotatori pràctic avançat 

Rotatori pràctic avançat 
 

Pràctiques de Salut Comunitària 
 

Pràctiques d’Hospitalització 2 
 

Crèdit: 10 ECTS Crèdits: 6 ECTS Crèdits: 5 ECTS 

Semestre: anual Semestre: 1r Semestre: 2n 

Durada de les pràctiques: 8 setmanes Durada de les pràctiques: 6 setmanes Durada de les pràctiques: 6 setmanes 

Àmbit: 
 

 Hospitals públics, concertats i privats  

 Centres d’Atenció Primària, CUAP 

 Escoles concertades i privades 
 

Àmbit:  
 

 Centres d’Atenció Primària  

 Escoles concertades i privades 

 CUAP 
 

Àmbit:  
 

 Unitats d’hospitalització 

 Hospital:  públics, concertats i privats 
 

Característiques de la Pràctica: 
 

 El Rotatori Pràctic Avançat constitueix el 
contacte de l’estudiant amb diversos 
àmbits clínics i socials. Aquest tindrà 
l’oportunitat d’aprofundir en la vessant 
clínica des de la perspectiva de la salut 
comunitària i hospitalària, així com de 
descobrir rols emergents i de futur 

Característiques de la Pràctica: 
 

 L’estudiant s’integra en un equip d’Atenció 
Primària per desenvolupar les 
competències que li son pròpies en aquest 
àmbit. També té la oportunitat de 
descobrir altres àmbits de l’Atenció 
Primària i la salut escolar 

Característiques de la Pràctica: 
 

 Les pràctiques d’hospitalització 2 
constitueixen el contacte de l’estudiant de 
3r curs de Grau en Infermeria en unitats 
hospitalàries, on podrà integrar els 
coneixements, les habilitats i les actituds 
desenvolupades a les assignatures 
corresponents a 3r curs de grau 

 
 
 
 
 
 



 
 

4t Curs 
Pràctiques de Fi de Grau 1 
Pràctiques de Fi de Grau 2 
Pràctiques de Fi de Grau 3 

Pràctiques de Fi de Grau 1 
 

Pràctiques de Fi de Grau 2 Pràctiques de Fi de Grau 3 

Crèdit: 7 ECTS Crèdits: 12 ECTS Crèdits: 13 ECTS 

Semestre: 1r Semestre: 2n Semestre: 2n 

Durada de les pràctiques: 6 setmanes Durada de les pràctiques: 8 setmanes Durada de les pràctiques: 6 setmanes 

Àmbit: 

 Unitats de crítics  

 Hospitals públics, concertats i privats  
 

Àmbit: 

 Serveis de Salut Mental  

 Unitats de Materno-infantil 

 Hospitals públics, concertats i privats 

 Centres penitenciaris 
 

Àmbit: 

 Atenció Primària o Àrea Bàsica de Salut  

 Unitats de crítics  

 Serveis de Salut Mental 

 Entorn extrahospitalari 

 Hospitals públics, concertats i privats  
 

Característiques de la Pràctica: 
 
Les pràctiques de Fi de Grau 1 constitueixen el 
contacte de l’estudiant de 4t curs del Grau en 
Infermeria amb unitats hospitalàries en l’àmbit de 
malalt crític, on tindrà una relació directa amb el 
món professional i podrà integrar els 
coneixements, les habilitats i les actituds 
desenvolupades en aquest entorn 

Característiques de la Pràctica: 

Les pràctiques Fi de Grau 2 constitueixen el 
contacte de l’estudiant de quart curs del Grau en 
Infermeria en el àmbit de la Salut mental i 
l’aprofundiment en l’Atenció a la salut materno-
infantil i podrà integrar els coneixements, les 
habilitats i les actituds desenvolupades en aquest 
entorn 

Característiques de la Pràctica: 

Les pràctiques Fi de Grau 3 constitueixen un 
entorn d’aprenentatge en el que l’estudiant 
aprofundeix i/o complementa el nivell 
competencial adquirit en períodes anteriors per 
la qual cosa aquestes es desenvolupen en 
escenaris professionals diversos 

 


