Normativa de pràctiqu
ues externes
Facu
ultat de Ciències de la Saalut Blanque
erna ‐ Univerrsitat Ramonn Llull

Les p
pràctiques accadèmiques externes deels estudiantts universita
aris venen reegulades pel Real
Decreet 592/2014
4, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctique
es acadèmiqques externe
es dels
estud
diants univerrsitaris. En el cas de les tiitulacions en
n Ciències de la Salut, les pràctiques també
t
han d
d’acomplir els
e aspectes específics arrticulats al Reial
R
Decret 420/2015, dde 29 de ma
aig, de
creacció, reconeixement, auto
orització i acrreditació d’u
universitats i centres univversitaris i l’Ordre
SSI/81/2017, de 19
1 de gener, per la que ees publica l’A
Acord de la Comissió
C
de Recursos Hu
umans
del Sistema Nacio
onal de Salut, pel qual ss’aprova el protocol
p
mitjançant el quual es determ
minen
pautees bàsiques destinades
d
a assegurar i protegir el dret
d a la intim
mitat del paccient pels alu
umnes
i resid
dents en Ciències de la Salut
A ban
nda d’aquestta reglamenttació, l’estuddiant haurà de
d respectar la normativaa pròpia del centre
c
on reealitzi les pràctiques i hau
urà de conèixxer i complirr la normativa descrita a ccontinuació.
El preesent document pretén exposar
e
les coondicions i els procedime
ents que garaanteixin la qu
ualitat
de less pràctiques acadèmique
es externes, pper tal de desenvolupar, en aquest esspai, la conse
ecució
d’unaa formació in
ntegral i d’excel∙lència, enn un entorn que proporccioni un coneeixement òpttim de
les co
ompetènciess a desenvolu
upar.
La present normaativa és aplicable a tots eels estudiantss de grau, formació postggraduada i màster
m
de laa Facultat dee Ciències de la Salut B
Blanquerna de
d la Universitat Ramonn Llull (FCSB‐URL),
inclossos els acolliits en mobiliitat internaccional. La preesent normativa, i per l’eespecificitat de les
pràcttiques del 1r semestre deel 1r curs d’Innfermeria i del
d 2n semesstre del 1r cuurs de Fisioteeràpia,
s’ada
aptarà als ob
bjectius prop
posats en el pprograma fo
ormatiu i esttarà disponibble pels estudiants
en el seu campus virtual.
11. Definició i naturalesa
a de les pràcttiques
Les p
pràctiques són
s
una activitat de naaturalesa formativa dutta a terme pels estudiants i
superrvisada per la FCSB, am
mb l’objectiuu de perme
etre aplicar, integrar i ccomplementtar els
coneiixements adq
quirits en la formació
f
acaadèmica, i alh
hora, afavorir l’adquisicióó de competè
ències
que eels preparin per
p a l’exercici d’activitatts profession
nals.
Les p
pràctiques es
e poden portar
p
a terrme en emp
preses i insstitucions d’’àmbit nacio
onal i
intern
nacional.
Atès eel caràcter fo
ormatiu de le
es pràctique s, en cap cass no se’n pod
den derivar oobligacions pròpies
d’unaa relació labo
oral, ni pode
en donar llocc a la substitu
ució de la prestació labooral pròpia de
e llocs
de treeball. En cass que, en fina
alitzar els esstudis univerrsitaris, l’estu
udiant s’incoorpori a la plantilla
de treeball de l’empresa o institució on haggi fet les pràcttiques, aquest període noo serà compu
utable
a l’effecte d’antiguitat, ni exim
mirà del perííode de provva, excepte que així estiigui expressa
ament
estipulat en el conveni col∙lecctiu aplicablee.
22. Finalitatss
a) Co
ontribuir a la formació in
ntegral dels eestudiants, tot
t complementant l’aprrenentatge te
eòric i
teoriccopràctic
b) Faccilitar el coneixement d’u
una metodo logia de treb
ball adequada a la realitaat professional
c) Affavorir el deesenvolupam
ment de co mpetències tècniques, metodològiqques, perso
onals i
particcipatives, i taambé els valors de la inn ovació, la creativitat, l’em
mprenedoriaa i la recerca
d) Ob
btenir una exxperiència prràctica que faaciliti la inserció laboral futura
f
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33. Modalitaats i requisitss d’accés
Existeeixen dues modalitats
m
de
e pràctiques:
Pràctiques cu
urriculars. Só
ón obligatòrries i incloses en el pla
a d’estudis de les titula
acions
a) P
im
mpartides a la FCSB que així ho hagiin previst. Pe
er poder acccedir a la reaalització d’aq
questa
m
modalitat de pràctiques cal:
c
a. Estarr matriculat/d
da de l’assig natura/matè
èria de pràctiques corressponent
b. No teenir cap relacció laboral am
mb la institu
ució on es rea
alitzin les prààctiques
b) Prà
àctiques extrracurricularss. Són activitaats acadèmiq
ques no inclo
oses en el plaa d’estudis. Tenen
T
un caaràcter volun
ntari i es duen a terme duurant el perío
ode de formació de l’estuudiant.
Aqueesta activitat ha de ser co
onsignada e n el Suplement Europeu
u del Títol seegons contem
mpli la
norm
mativa vigent. Per poder accedir a la realització d’aquesta
d
mo
odalitat caldrrà tenir pressent la
Norm
mativa Acaadèmica de
d
la FCCSB dispon
nible a la Guia de l’Estu
udiant:
http:///recursos.b
blanquerna.edu/12/guia‐‐ estudiant/n
normativa‐accademica.pdff
Per a la selecció de centres de pràctiquues i en relació a la gesttió de les prràctiques, la
a FCSB
donarà prioritat als
a estudiants que facin ppràctiques cu
urriculars.
Els m
màsters i els postgraus,
p
pe
er la seva esspecificitat, es
e regiran en cada cas seegons la mem
mòria i
les indicacions dee les direccions de la titullació.
44. Durada i horaris
1. Less pràctiques curriculars tenen la duraada i els horaaris vinculatss al que indiqqui el pla d’e
estudis
correesponent com
m a assignattura obligatòòria, i segon
ns els termes establerts per la norm
mativa
vigen
nt. L’horari de
d realització de les prràctiques tam
mbé conside
erarà les ca racterístique
es i la
dispo
onibilitat de l’empresa
l
o institució d’aacollida.
2. Less pràctiques extracurricu
ulars s’han dde dur a term
me dins del període acaddèmic a que
e dóna
dret a matrícula, i en cap cas no poden re alitzar‐se mé
és enllà de la
a finalització del curs acadèmic
oficiaal. Per tal d’ampliar
d
la informacióó sobre aquestes pràctiiques cal lleegir la norm
mativa
acadèèmica dispo
onible a la Guia de l’Estudiant: http://recursos.blanqueerna.edu/12
2/guia‐
estud
diant/normattiva‐academ
mica.pdf
55. Conveni de
d pràctique
es i projecte formatiu
La reealització de les pràctiques requereeix la subscrripció prèvia
a d’un conveeni de cooperació
educaativa com a marc regula
ador de les relacions en
ntre l’estudia
ant, l’empressa o institucció i la
FCSB. Cadascun dels
d centres de pràctiquees on l’estud
diant realitza
a la seva estaada té un co
onveni
de co
ooperació ed
ducativa amb
b la FCSB.
El prrojecte forma
atiu ha de fixar els objjectius educcatius i les activitats
a
a desenvolupa
ar. Els
objecctius s’estab
bliran considerant les coompetènciess bàsiques, genèriques
g
ii/o específiq
ques a
adquirir per part de
d l’estudian
nt. A més tam
mbé s’haurà d’assegurar la relació dirrecta dels ressultats
de l’aaprenentatgee que cal asssolir en la prràctica amb els
e estudis cu
ursats. El proojecte forma
atiu es
confo
orma seguintt els principiss d’inclusió, iigualtat d’op
portunitats, no‐discrimina
n
ació i accessiibilitat
univeersal.

2

66. Oferta, diifusió i adjud
dicació de lees pràctiquess
Les aassignatures//matèries de
e pràctiquess es presenttaran en una
a sessió a l’’aula o en format
online la inform
mació refere
ent a les p laces de prràctiques, ju
untament am
mb la norm
mativa
d’assignació, quee cal tenir prresent. L’esttudiant, un cop
c presenta
ades les pràcctiques, disp
posarà
d’aprroximadament una setmana per real itzar la seleccció de centrres, durant laa qual podrà rebre
l’asseessorament del
d coordinador/a de prààctiques en les
l qüestionss que requerreixi. L’adjud
dicació
del ceentre de pràctiques es re
ealitzarà per estricte ordrre d’expedient acadèmicc a partir del segon
curs d
de grau, excceptuant les pràctiques dde les titulaccions de posstgrau i màstter, que ten
nen un
proceediment propi. Els màste
ers i els posttgraus, per laa seva especificitat, es reegiran en cad
da cas
segon
ns la memòria i les indica
acions de less direccions de
d la titulació
ó.
ma on‐line innterna o el ca
ampus
Totess les ofertes per aquests períodes es descriuran a la plataform
virtuaal, on l’estud
diant podrà accedir per fer la tria i podrà
p
trobarr la següent informació de les
ofertes:
r social i el CIF o NIFF de l’empre
esa o instituució que ofe
ereix les
a) El nom o raó
pràctiques
a localitat i l’aadreça on ess fan les pràcctiques
b) El centre, la
c
nt i finalitzacció de les pràctiques, i taambé la seva
a durada
c) La data de començame
en hores
d
diàriees de dedicaació o jornada, i l’horari
d) El nombre d’hores
e la pràctica
e) Altres requiisits o caractterístiques de
Un co
op realitzadaa la sol∙licitud
d per part dee l’estudiant, es realitzarà
à una assignaació provisional de
placees. L’estudian
nt tindrà un
n dia assignaat per poderr fer canvis si així ho deesitja (incidè
ències
indiviiduals). Un cop gestion
nades les inncidències co
orresponentts, l’estudiannt rebrà el llistat
definitiu d’assignació. La coorrdinació de ppràctiques re
egistrarà tot el procedimeent.
Cal lllegir atentam
ment el pro
ograma de l’’assignatura/matèria de
e pràctiques on es desccriu el
projeecte formatiu
u, incloent els objectius, lles competèn
ncies i l’avalu
uació de les ppràctiques. D’igual
D
maneera, cal quee l’estudiant tingui moltt present la documenta
ació que ha urà de tram
mitar i
impriimir abans de l’inici de la
a pràctica. Laa informació
ó la rebrà de
els coordinaddors de pràcttiques
correesponents (fo
otografia pe
er l’identificaador, annex al conveni marc,
m
certificcat de delicttes de
naturralesa sexual, declaració de vacunes,, etc.). En caas de no tram
mitar‐la podrria no ser apte per
l’inicii de la pràcttica. L’estudiant no poddrà realitzar les pràctiqu
ues en el m ateix centre
e dues
vegad
des, a no serr que triï una
a especialitatt diferent.
77. Tutoritzaació de les prràctiques
Duran
nt la realitzzació de les pràctiques, els estudiaants dispose
en de dos reeferents per a la
tutorrització del seeu aprenenta
atge pràctic..
Dins de l’empresaa o institució
ó, un/a tutorr/a clínic/a, professional amb experi ència en l’àrrea de
la pràctica que es
e desenvolupa i amb eels coneixem
ments necesssaris per a dur a terme una
tutorrització i avalluació òptimes.
En l’eentorn de la FCSB, un/a tutor/a acaddèmic/a, pro
ofessor/a de la FCSB exp ert en l’àrea
a en la
que ees desenvolu
upa la pràcticca.
En caap cas el/la tu
utor/a acadè
èmic/a i el/la tutor/a clíniic/a poden se
er la mateixaa persona. La
a FCSB
vetllaa per a l’esttabliment d’una sinèrgiia efectiva entre
e
tutor//a acadèmicc/a i clínic/a
a amb
l’objeectiu de tuto
oritzar l’estud
diant de form
ma òptima i vetllar
v
per un
na avaluació complerta i justa.
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Així m
mateix, tamb
bé ofereix un
na formació dirigida als tutors/es
t
clín
nics/ques, peer tal de dottar‐los
de less eines pedagògiques necessàries peer una correccta tutoritzacció i avaluaci ó de l’estudiant.
La FC
CSB ha de faacilitar als tu
utors dels esstudiants am
mb necessitats especials la informacció i la
formaació necessààries per aconseguir una tutorització efectiva.
88. Informe, memòria de
e seguiment i avaluació de les pràctiques
Un co
op l’estudian
nt ha estat assignat a un centre de pràctiques,
p
se
egons els cirrcuits estable
erts en
la normativa interna en matèria de pràcti ques de la FCSB:


P
In
ntroductòriees de Fisiote
eràpia i les Pràctiques CClíniques 1 del 1r
Per les Pràctiques
semestre
e d’Infermeria: l’estudi ant rebrà tota
t
la info
ormació per part del tutor/a
t
acadèmicc/a (nom del
d centre, data d’inicci, direcció postal, horrari, vestimenta i
documen
ntació a portar juntamennt amb el dosssier de pràcctiques, i les graelles/rúb
briques
d’avaluacció, que l’esttudiant podrrà trobar a l’espai virtua
al de l’assignnatura SCALA
A i que
haurà de portar al centre de pràc tiques el prim
mer dia de le
es pràctiquess).
El primerr dia de less pràctiques,, el tutor/a acadèmic/a
a detallarà eels objectiuss de la
pràctica, la normativa
a vinculada, es revisarà el circuit d’a
accidents, less expectatives que
diant i es prresentarà el treball vinculat, així com la memòòria valorativva final
té l’estud
(procedim
ment descritt al documeent intern Guió
G
pel dessenvolupameent de les ta
asques
associadees al tutor//a acadèmicc/a de pràcctiques versus l’estudiaant i el/la tutor/a
t
clínic/a).
En el trranscurs de les pràctiqques, el tuttor/a acadè
èmic/a guiarrà l’estudiant en
l’organitzzació de les sessions ju ntament am
mb el tutor/a clínic/a quue periòdica
ament
valoraran
n el desenvo
olupament dde la pràctica per tal de
e donar un ffeedback adient a
l’estudian
nt del seu de
esenvolupam
ment.
mic/a, i el mateix
Al finalitzar les pràcctiques, el ttutor/a clínic/a, el tutor/a acadèm
d’acord am
estudiantt realitzaran
n una ava luació finall de les pràctiques,
p
mb les
graelles/rrúbriques presentades e n el dossier de les pràctiques, per ta l de valorar el grau
de comp
pliment dels continguts previstos en
e el projeccte formatiuu, a més de
el grau
d’assolim
ment de les co
ompetènciess durant les pràctiques.
p
La nota final
f
de la pràctica
p
seràà emesa pel tutor/a acadèmic/a via Scala i tind
drà en
compte les diversess parcialitatss (avaluació
ó del tutor/a acadèmic/
c/a, avaluaciió del
tutor/a clínic/a i avalu
uació de l’esttudiant en pràctiques).
p



Per la ressta de períodes de pràcttiques dels diversos
d
graus: l’estudiaant es reuneix amb
el seu tu
utor/a acadèmic/a en una sessió grupal prèvvia a l’inici de les pràcctiques
(briefing)). En l’esmen
ntada sessió,, es treballen
n els objectius de la prà ctica, la normativa
vinculadaa, es revisa el circuit dd’accidents, les expecta
atives que tté l’estudian
nt i es
presenta el treball vin
nculat, així ccom la memò
òria valorativva final (proccediment descrit al
documen
nt intern Gu
uió pel deseenvolupament de les tasques assoociades al tutor/a
t
acadèmicc/a de pràctiiques versuss l’estudiant i el/la tutor//a clínic/a). Tota la informació
treballada es concretta en un dosssier de pràcttiques que l’’estudiant poortarà al cen
ntre de
pràctiquees i comparrtirà amb eel seu tutorr/a clínic/a. En el dosssier de pràcctiques
constarà::
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11.
22.
33.
44.
55.
66.
77.
88.
99.

Carta de presentació de la FCSB
Dades dee contacte de
el tutor/a clínnic/a i el/la tutor/a
t
acadè
èmic/a
Objectiuss de les pràcttica i itinerarri pràctic de l’estudiant
l
Descripció del treball relacionat aamb les pràcttiques
Descripció de les sesssions presenccials entre l’estudiant i el
e tutor/a acaadèmic/a
Graella d’avaluació de
e mig períodde i final
Graella d’assistència a la pràctica
Circuit en
n cas d’accide
ent durant lees pràctiquess
Preguntees freqüents (FAQ’s) quannt a situacion
ns del dia a dia:
d normativva, faltes
d’assistèn
ncia, actuació en situacioons excepcionals, etc.

EEn el transcurs de les pràctiques, el tutor/a acadèmic/a
a
es posarà een contacte
e amb
l’’estudiant i el
e tutor/a clíínic/a periòddicament per tal de valorar el desennvolupamentt de la
p
pràctica.
A mig període, el tutor/a acadèm ic/a valorarrà l’informe emès pel tutor/a clín
nic/a i
reealitzarà el feedback
f
neccessari a l’esttudiant.
EEl tutor/a clín
nic/a, un cop
p finalitzade s les pràctiq
ques, en el marc
m
del dosssier de pràcttiques
d
de l’estudian
nt i en els espais
e
desiggnats per a aquesta fina
alitat (punt 6 del dossiier de
p
pràctiques), redactarà
r
un
n informe finnal, en el quaal haurà de valorar
v
el graau de compliment
d
dels contingu
uts previsto
os en el proojecte formaatiu. A méss, també infformarà dell grau
d
d’assoliment de les comp
petències i vaalorarà:
a) Capacitat tèècnica
b
b) Capacitat d’aprenentatge
e
c) Habilitats de
d comunicacció oral i esccrita. En el cas
c d’estudiants amb disccapacitat que
e tinguin
dificultats en
e l’expressió
ó oral, ha d’i ndicar‐se el grau d’auton
nomia per a aquesta habiilitat, i si
requereix algun tipus de recurs
r
tècnic o humà
d) Sentit de la responsabilita
at
e) Facilitat d’ad
daptació
i
f)) Creativitat i iniciativa
g) Implicació personal
h) Motivació
i)) Receptivitat a les crítiquess
j)) Puntualitat
k) Relacions am
mb l’entorn laboral
l)) Capacitat de treballar en equip
e

U
Un cop finalittzades les prràctiques, l’eestudiant haurà entregatt al seu tutoor/a acadèmic/a el
trreball vinculat, així com
m la memòrria valorativaa. El tutor/a
a acadèmic//a i l’estudia
ant es
reeuniran en una sessió grupal
g
al fin al de les pràctiques (de
ebriefing) peer tal de possar en
comú l’experiència i els aprenentatgees adquirits. Així
A mateix, l’estudiant enntregarà el dossier
d
de pràctiquess al seu tutor/a acadèmiic/a en aque
esta sessió. El tutor/a accadèmic/a donarà
d
feeedback delss treballs enttregats per l’’estudiant.
EEntre els conttinguts previistos en la m
memòria finall de l’estudia
ant:
a) Dades persoonals de l’estu
udiant
b
b) Entitat col∙laboradora on s’han fet les pràctiques
c) Descripció breu
b
de l’empresa o institucció
d
d) Descripció concreta
c
i deta
allada de les ttasques i els trreballs desenvvolupats en reelació amb elss
continguts previstos
p
en el projecte form
matiu

ee) Relació de lees tasques desenvolupadess amb els coneeixements adquirits en els eestudis universitaris,
dels problem
mes i del proccediment seguuit per resoldrre’ls

f)) Identificacióó de les aportaacions que, enn matèria d’apprenentatge, han
h implicat lees pràctiques
gg) Avaluació de les pràctiques i suggerimeents de millorra
5

LLa nota finall de la pràcttica serà em
mesa pel tuttor/a acadèm
mic/a i tind rà en comp
pte les
d
diverses parcialitats (infforme del ttutor/a acadèmic/a, informe del tutor/a clín
nic/a i
m
memòria de l’estudiant
l
en pràctiquess).
EEls màsters i els postgra
aus, per la seva especifficitat, es re
egiran en caada cas sego
ons la
m
memòria i less indicacions de les direc cions de la titulació.

99. Drets i de
eures dels esstudiants enn pràctiques
9.1. D
Drets
a) Seer tutelat, du
urant el període d’execuució de la pràctica,
p
per un/a professsor/a de la
a FCSB
(tutor/a acadèmic/a), i per un
n/a professioonal de l’emp
presa o instittució (tutor/aa clínic/a), per a la
ojecte forma
atiu
realittzació del pro
b) Ser avaluat pell centre de pràctiques
p
i laa FCSB d’aco
ord amb els criteris
c
estab lerts
btenir un info
orme de l’em
mpresa o insstitució on haa fet les pràcctiques, ambb menció exp
pressa
c) Ob
de l’aactivitat deseenvolupada, la durada i ddel seu rendiment
d) A lla propietat intel∙lectual i industrial een els termes establerts per la legislaació regulado
ora de
la maatèria
e) Reebre informaació de la No
ormativa dee seguretat i prevenció de
d riscos labborals per pa
art de
l’emp
presa o instittució
f) Com
mplir l’activitat acadèmica, formativaa i de particiipació a la FC
CSB. L’estudiiant ha d’informar
l’entitat col∙laborradora, amb prou antelacció, d’aquelles absènciess que siguin previsibles i ha de
preseentar els justtificants corresponents i recuperar le
es que així ho
o requereixinn. A continua
ació es
descrriu el règim de
d permisos:
1. Per exàm
mens, ja sigu
uin finals o pparcials: l’esttudiant té pe
ermís tot el dia en què té
t lloc
l’examen. L’estudiantt informarà amb antelació a al/la seu/seva tutoor/a acadèm
mic/a i
d la seva absència a p ràctiques. El dia d’exam
men s’haurà de recupera
ar i la
clínic/a de
presentacció d’una notificació peer part dels convocantss o la data de realitzacció de
l’examen serà necesssària, així com
m el certificaat d’assistènccia.
esentació i pa
articipació een els òrganss de govern i de represenntació de la FCSB
F
o
2. Per repre
la URL o activitats/e
esdevenimennts interns o externs a la
l FCSB: l’esstudiant té permís
p
les horess indispensab
bles per a lees reunions, activitats/e
esdevenimennts i els proccessos
electoralss que corresponguin. L’’estudiant in
nformarà am
mb antelacióó a al/la seu
u/seva
tutor/a acadèmic/a
a
i clínic/a de la seva abssència a pràctiques. Less hores de permís
p
s’hauran de recupera
ar i la presenntació d’una notificació per part del s convocantts serà
necessàriia, així com el
e certificat dd’assistència..
3. Per visitaa mèdica: l’e
estudiant té permís les hores
h
indispe
ensables perr assistir a la visita
mèdica. L’estudiant informarà aamb antelació a al/la se
eu/seva tutoor/a acadèm
mic/a i
clínic/a de la seva abssència a pràcctiques. Les hores
h
de perrmís s’haurann de recuperrar i la
presentacció d’una jusstificació de lla visita serà necessària.
4. Per malaaltia: si l’abssència per m
malaltia supe
era els 5 die
es, ja siguin consecutiuss o no
consecutius, les pràcttiques s’haurran de recup
perar en sego
ona convocattòria. En cas de no
superar els
e 5 dies, s’h
hauran de reccuperar tots els dies. En ambdós casoos, una justifficació
del part mèdic serà necessària. L’estudiant informarà amb
a
a al/la seu/seva tu
utor/a
acadèmicc/a i clínic/a de la seva abbsència a prààctiques.
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egudament jjustificats i consensuats
c
s entre l’emppresa o instittució i
5. Per altress supòsits de
la FCSB. L’estudiant
L
informarà a aal/la seu/sevva tutor/a accadèmic/a i clínic/a de la
a seva
absència a pràctiquess. Les hores dde permís s’h
hauran de re
ecuperar.

LLes hores de
e pràctiques que no ss’hagin pogu
ut dur a terme podrann comportar una
aampliació de la data d’accabament dee l’estada de
e pràctiques o la recupe ració de les hores
fo
ora de l’horaari habitual, equivalent aal temps dell permís o l’a
absència perr malaltia.
g) Dissposar dels recursos
r
necessaris perq uè els estudiants amb discapacitat ppuguin acced
dir a la
tutelaa, informació
ó, avaluació i al desenvollupament de
e les pràctiqu
ues en igualt at de condicions.
h) Co
onciliar, en el cas dels estudiants am b discapacitaat, la realitza
ació de les ppràctiques am
mb les
activiitats i situacions persona
als derivadess o connectad
des amb la situació de disscapacitat.
i) Gau
udir de la co
obertura d’una assegura nça d’accide
ent durant el període dee realització de les
pràcttiques, d’aco
ord amb la pò
òlissa escola r obligatòriaa, i en el cas de ser majorr de 28 anys, de la
pòlisssa contractaada anualme
ent per la FCCSB. En el cas
c d’estudiants de màsster i/o posstgrau,
indep
pendentmen
nt de l’edat, i en cas d’aaccident, que
edaran coberts per la pòòlissa contra
actada
anualment per la FCSB. Pel que fa a la ressponsabilitatt civil, la FCS
SB té subscritta una pòlisssa que
cobreeix el risc de danys a terccers derivats de la realització de les pràctiques.
j) A laa protecció de
d les dades de caràcter personal derrivades de la
a realització dde les pràctiques a
l’emp
presa o instittució.
j) Reb
bre la docum
mentació rela
ativa a les sevves pràctiques.
l) Totts aquells recconeguts perr la normativva vigent i no
o esmentats anteriormennt.
Deures
9.2. D
a) Complir la norm
mativa vigent relativa a ppràctiques de
e la FCSB i descrita en el ppresent docu
ument
b) Co
onèixer i com
mplir el pla de treball preevist seguint les indicacio
ons del tutorr/a clínic/a, sota
s
la
superrvisió del tuttor/a acadèm
mic/a
c) Maantenir contaacte amb el tutor/a acaddèmic/a duraant tota la durada previssta de la pràctica i
inform
mar‐lo de qu
ualsevol incid
dència que ppugui sorgir en
e el seu desenvolupameent
d) Inccorporar‐se en
e la data acordada a l’e mpresa o insstitució, com
mplir l’horari previst i resp
pectar
les no
ormes de fun
ncionament, seguretat i pprevenció de
e riscos laborals
a) Deesenvolupar el projecte formatiu i ccomplir amb
b diligència les activitatts acordadess amb
mpresa o insstitució, d’accord amb el pprojecte form
l’em
matiu
b) Elaborar i lliuraar al tutor/a acadèmic/a
a
la memòria final de pràcctiques, l’infoorme intermedi, si
ument propi del centre o de la pràctica concreta
s’escaau, i qualsevvol altre docu
c) Gu
uardar confid
dencialitat so
obre la inform
mació internaa de l’empresa o instituciió i no explottar les
dades obtingudess en la pràcttica sense l’aautorització expressa
e
de l’entitat col∙∙laboradora i de la
FCSB
d) Mo
ostrar, en to
ot moment, una
u actitud rrespectuosa cap a la políítica de l’em presa o institució,
salvaguardant el bon nom de la FCSB
e) L’eestudiant ha d’informar amb antelaació a l’emp
presa o la in
nstitució sobbre l’assistèn
ncia a
qualssevol activitaat de la FCSB
B (Jornada d’’Estudiants, activitats acadèmiques ffora del cale
endari,
etc.), quan així haagi estat perm
mès per la Faacultat amb anterioritat
l normativaa vigent i no esmentats
e
anteriormentt
f) Totts aquells esttablerts per la
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110. Reconeixxement acad
dèmic i acredditació
Finaliitzades totess les pràctiqu
ues de la tituulació, es pott sol∙licitar a la FCSB l’em
missió d’un ce
ertificat
acred
ditatiu de la realització
r
de
e les pràctiq ues.

111. Garantiaa de qualitat de les pràcttiques
11.1
El Sistem
ma de Gara
antia Internna de la Qualitat
Q
(SGIQ) de la FFCSB articula els
p
procedimentts que han d’’assegurar laa qualitat de les pràctiques que realittzin els estud
diants.
A
Aquests proccediments inclouen mecaanismes, instruments, òrrgans i unitaats administrratives
d
dedicades a recollir i ana
alitzar inform
mació sobre el desenvolu
upament de les pràctiques, i a
rrevisar‐ne la planificació.
El Ministeeri d’Educaciió, en col∙labboració amb les comunita
11.2
ats autònom
mes i el Conse
ell
d’Uniiversitats, promou
p
la difusió púb lica de la relació de les empresses i institu
ucions
col∙laaboradores de
d les pràctiq
ques, i tambéé el reconeixxement públic de les quee hagin aconseguit
nivellls de qualitatt més elevatss.

112. Consideracions addiccionals
Cal teenir presentss alguns aspe
ectes pel qu e fa al desen
nvolupament de les pràcctiques, relaccionats
amb l’especificitaat dels graus en Ciències de la Salut:
12.1 L’estudiant haurà d’esttar correctam
ment vacunaat i haver sig
gnat el docuument que així
a ho
consttata (declaraació de vacunació). L’enttrega del do
ocument l’establirà el cooordinador/a de la
pràcttica, amb data límiit publicadda durant la presentació de les pràcttiques
(http://blogs.blan
nquerna.edu
u/guia‐estudiiant/models_
_instancies/).
12.2 L’estudiant haurà de tramitar
t
la documentacció requerida per les ddisposicions legals
ulades al desenvolupame
ent de les prààctiques en centres assisstencials: ce rtificat de de
elictes
vincu
de n
naturalesa sexual
s
(a renovar
r
perriòdicament segons no
ormativa viigent), docu
ument
d’anttecedents peenals (en el cas de ser reqquerit) i foto carnet per a l’identificaddor. Els centres de
pràcttiques faran signar
s
a cada
a estudiant uun documentt de confiden
ncialitat.
12.3 Es consideraarà i respecta
arà la normattiva interna en matèria de
d riscos laboorals del centre de
pràcttiques.
12.4 Qüestions actitudinals
a
importants per al corre
ecte desenvolupament de les pràcttiques
externes:
12.4.1 Referent a temes d’higiene i unifoormitat, l’esttudiant haurà de:
●
●
●
●

●
●
●

uells que en portin) curtta i ben arre
eglada
Portaar els cabellss recollits i laa barba (aqu
(inferrmeria, fisiotteràpia i nutrrició humanaa i dietètica)
Portaar les ungles curtes i sennse pintar (in
nfermeria, fisioteràpia i nutrició hum
mana i
dietèètica)
No po
ortar joies (a
anells, piercinngs, cadeness al coll...) i, si
s es porten, les arracade
es han
de seer petites (inffermeria, fisiioteràpia i nu
utrició huma
ana i dietèticca)
No esstà permès fumar ni dinss ni fora de to
ot el recinte de pràctiquees (en compliment
de la llei de mesu
ures sanitàriees enfront del tabaquism
me i reguladoora de la ven
nda, el
subm
ministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabaac)
Si caal protecció especial (m
mascareta, guants,
g
bata
a...) s’hauràà de consultar al
profeessional del centre
c
Portaar l’uniforme
e complert i nnet
Portaar la identificcació personnal de la FCSB
B a l’uniform
me o l‘entreggada pel centtre de
pràcttiques, quan sigui el cas
8

●
●
●
●
●

No està
e
permè
ès portar rroba comple
ementària sobre
s
l’unifforme (en casos
excep
pcionals es permet
p
una ppeça de robaa acceptada pel
p centre dee pràctiques))
No ess pot sortir al
a carrer ambb l’uniforme de la FCSB/centre de prràctiques, exxcepte
si la pràctica
p
així ho exigeix
L’ús de
d la butxaca
a està restrinngit als estriss indispensab
bles per les ttasques a realitzar
duran
nt les pràctiq
ques externees (no telèfon
n mòbil o sim
milar)
No està permès l’ús del mòbbil durant les pràctiquess, a excepcióó de què en algun
ment sigui req
querit pels tuutors
mom
Qualssevol altre asspecte no essmentat i que l’equip de pràctiques cconsideri rellevant
serà transmès
t
a l’’estudiant duurant les sesssions presen
ncials a la FCSSB

a
de r especte i ide
entitat perso
onal i professsional, es de
emana
12.4.2 Per crear i potenciar actituds
el seggüent:
●

●

●

●
●
●
●

Cal lleegir atentam
ment i respecctar la normaativa del règim disciplinaar de la FCSB (Guia
http://recursos.blanqueerna.edu/12//guia‐
de
l’estudiant
diant/Norma
ativa_Regim__Disciplinari_
_FCSB‐URL.p
pdf)
estud
La gravació,
g
enregistramennt i/o difusió d’imatge
es de pacieents, famílie
es i/o
profeessionals de
el centres dde pràctique
es està term
minantmentt prohibida i pot
comp
portar l’obertura d’un exxpedient discciplinari a l’esstudiant quee conclogui en
e una
sanció
Es gu
uardarà con
nfidencialitatt en relació a la inform
mació internna del centtre de
pràcttiques, els pacients i less activitats dutes
d
a term
me durant lees pràctiques i en
finalittzar‐les
Cal arribar al centtre el dia i l’hhora assenyaalada pel cen
ntre i la FCSBB
La co
omunicació amb el paccient, la sevva família i//o el personnal del centtre de
pràcttiques ha de ser respectuuosa i el tracttament per dirigir‐se
d
a ellls serà de “vvostè”
En prresència del pacient atèès, no s’efecctuaran comentaris sobrre la patologgia i/o
tractaament, ni al professionall ni al pacien
nt, ni a la fam
mília
Qualssevol altre asspecte no essmentat i que l’equip de pràctiques cconsideri rellevant
serà transmès
t
a l’’estudiant duurant les sesssions presen
ncials a la FCSSB

12.5 COVID‐19:
En relació al desenvolup
pament de lees pràctiquess externes en
n el context dde la COVID‐‐19 cal
seguir les normes
n
i reccomanacionss que la FC
CSB i els divversos centrres de pràcttiques
traslladaran a l’estudian
nt i informaar de qualse
evol dubte o novetat aabans o dura
ant el
transcurs dee la pràctica.. La FCSB veetlla per la se
eguretat dels estudiantss en tot mom
ment i
contempla les recoman
nacions rea litzades perr les autoritats sanitàrries, així com les
traslladades per les entittats acadèm iques.
‐La ubicació
ó dels estudiants dins ells centres de
e pràctiquess evitarà les zones on hi
h hagi
persones diaagnosticadess o en sospitaa de patir CO
OVID‐19
‐L’estudiant aplicarà les mesures dee seguretat i prevenció en
e tot momeent, especifiicades
en la infoggrafia sobre mesures dde seguretatt editada per la FCSB i basada en
e les
recomanacio
ons de les au
utoritats san itàries (aque
esta estarà a disposició dde l’estudiantt en el
campus virtu
ual i també serà
s
enviada al centre de
e pràctiques)
‐L’estudiant signarà un document
d
prrevi a l’inici de
d les pràctiq
ques on declaara haver rebut
9

informació sobre
s
els risccos inherentss a l’activitatt que desenvvoluparà, aixxí com les me
esures
de protecció
ó disponibles, basades een les elaborades per le
es autoritats sanitàries (vegeu
annex 1_inffografia messures prevenntives COVID‐19); que no es trobaa dins dels grups
vulnerables;; i que en cap cas po t fer formaació presenccial o pràctiiques si pre
esenta
simptomato
ologia compatible amb la COVID‐19 o si conviu o ha estat en ccontacte estret els
darrers cato
orze dies amb
b persones aamb símptom
mes, fins que
e acabi el terrmini de seguretat
recomanat per
p les autoritats sanità ries (vegeu annex 2_circcuit d’accideents COVID‐1
19). Si
es dona aquesta situació
ó ho haurà dee notificar all centre de pràctiques
p
i a la Facultat, a
través de la tutora acadè
èmica
‐El centre dee pràctiques també signaa un docume
ent annex al conveni marrc previ a l’in
nici de
les pràctiquees, on es com
mpromet a:
 que els estudiants indicats en l’annex al conveni pu guin realitzar les
es
pràctique
 que la institució
i
coompleix els requisits exigits
e
per la normativva de
prevenció
ó de riscos llaborals i qu
ue ha adopta
at les mesurres oportune
es per
fer front als riscos d erivats de l’alerta sanità
ària per la CCOVID‐19, inclosos
els dels estudiants
e
enn pràctiques
 que inforrmarà i form
marà els estudiants esmentats, amb ccaràcter previ a la
incorpora
ació, sobre els riscos inherents a la seva acttivitat i sobre les
mesures de proteccióó que cal ad
doptar, específicament lees recomana
acions
de les autoritats sannitàries relaacionades am
mb la COVID
D‐19 i en fa
arà el
seguimen
nt
 que faciliitarà als estuudiants el material de prrotecció adieent tant per fer la
tasca que
e els corresppon, com perr afrontar els riscos derivvats de la sittuació
d’alerta sanitària
s
oca sionada per la COVID‐19
9 (en cas conttrari, es posa
arà en
contacte amb el Deppartament de
e Pràctiques de la Faculttat de Ciències de
B
la Salut Blanquerna)
 que en ca
ap cas es podden incorporrar a la formació presenccial els estud
diants:
a) que
q presentin
n simptomattologia comp
patible amb la COVID‐19
b) que
q convisqu
uin o hagin eestat en con
ntacte estrett els darrers catorze diess amb
persones amb símptomes,
s
fins que acaabi el termini de segurettat recomanat per
les autoritats sa
anitàries
c) que
q pertanyin
n a algun deels col∙lectiuss vulnerabless a la COVID‐‐19, establerrts pel
Min
nisteri de Sa
anitat (princiipalment, les persones de més de sseixanta anyys, les
persones amb malalties cardiovascu
ulars, inclossa la hiperrtensió, malalties
pulm
monars cròn
niques, diab etis, insuficiència renal crònica, imm
munodeficiè
ències,
càncer amb tractament acttiu, malaltia hepàtica sevvera, obesitaat mòrbida (IMC >
40) i les dones embarassade
e
es)
ota la
 que l’entitat està een disposiciió d’acreditar documenntalment to
acultat de Ci ències de la
a Salut
informació facilitada en la declarració a la Fa
Blanquerna de la U
Universitat Ramon Llulll i que ees comprom
met a
actualitza
ar‐la en cas dde variacionss.
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ANNEX 1. INFOGRAFIA MESURES PREVENTIV
VES COVID‐1
19

1

ANNEX 2. CIRCUIT D’ACCIDENTS
D
S COVID‐19
Si un esstudiant entrra en contactte durant less pràctiques amb una pe
ersona amb diagnòstic positiu
p
de COV
VID‐19 sense les messures de pprotecció i aïllament corresponennts i/o pre
esenta
simptom
matologia co
ompatible am
mb COVID‐199 haurà d’/de
e:
C
que li corresponguui per avalu
uar el seu estat
e
de sallut i confirm
mar el
1. Adrreçar‐se al CAP
diaggnòstic posittiu o negatiu
u de COVID‐119 mitjançan
nt la prova corresponentt
mandre aïllaat al seu domicili
d
seguuint les reccomanacionss realitzadees per l’equ
uip de
2. Rom
seguiment del seu
s CAP
ormar el tuttor/a acadèm
mic/a per coorreu electrò
ònic o telèfo
on, el més aaviat possible
e, que
3. Info
pressenta simpttomatologia compatible amb COVID
D‐19 i/o ha estat en coontacte amb una
perssona amb diagnòstic possitiu sense lees mesures de protecció i aïllament coorresponentts
ompliment estricte
e
del ciircuit es connsiderarà una
a falta greu.
El no co

1

