
 

 
1
P
C
S
D
À

 
C
‐P
‐A
 
2
P
C
S
D
À

C
‐L
d
a
 
 

ORGA
1r curs 
Pràctiques Clíniq
Crèdits: 11 ECTS 
emestre: anual  
Durada de les pràc
Àmbit:  

 Residèncie
 Atenció Pr

Característiques de
Primer contacte a
Anàlisi global del 

2n curs 
Pràctiques Clíniq
Crèdits: 11 ECTS 
emestre: 2n  
Durada de les pràc
Àmbit: 

 Hospitals c
 

Característiques de
Les  pràctiques  c
’hospitalització, o
ssignatures corre

 

ANITZACI

ques 1 

ctiques: 8 setman

es geriàtriques: pú
rimària de Salut (I

e la pràctica: 
amb l’àmbit sanita
centre, del seu m

ques 2 

ctiques: 8 setman

comarcals i privat

e la pràctica: 
clíniques  2  const
on tindrà una rela
esponents al 2n cu

IÓ GENER

es 

úbliques, privades
nstitut Català de 

ari 
model, i la seva rela

es  

ts: unitat d’hospit

titueixen  el  cont
ació directa amb e
urs de grau 

RAL DE LE

s i concertades 
la Salut i titularita

ació amb l’entorn

alització  

tacte  de  l’estudi
el món profession

ES PRÀCT

at privada) 

n 

iant  de  2n  curs 
nal i podrà integra

TIQUES EX

del  Grau  en  In
ar els coneixemen

XTERNES

nfermeria  amb  l
nts, les habilitats i

S INFERM

’àmbit  hospitala
i les actituds dese

MERIA

ri,  en  les  unitat
envolupades en le

ts 
es 



 

 
3
P
C
S
D

Se
D
 

C
 
‐L
l’
m
d
d
d

 
 
 
 

3r curs 
Pràctiques Clíniq
Crèdits: 17 ECTS
emestre: anual 
Durada de les pràc

Àmbit

emestre: 1r i 2n
Durada de les pràct

 Escoles con
 

Característiques de

L’estudiant  s’integ
escola  i,  en  bas
manifestades  per
irectiu,  dissenya
’educació  per  a 
’estudiants de Prim

 

ques 3 

ctiques: 15 setma
 

t Escoles                
 

tiques: 1 setmana 

ncertades i privade

e la pràctica: 

gra  en  la  realitat
se  a  les  necessi
r  mestres  i  eq
a  una  interve
la  salut  per  un  g
mària o ESO 

nes 

          Àmbit

Semestre: 1
Durada de l

es   Ce
 Esc
 CU
 Ce

 

t  de 
itats 
quip 
nció 
grup 

Característi
 
‐L’estudiant
d’Atenció 
les compet
aquest àmb
de descobr
Primària i la

 
t de Salut Comuni

 
1r
les pràctiques: 5 se

ntres d’Atenció Pr
coles concertades 
AP 
ntres d’Infermeria

iques de la pràctic

t  s’integra  en 
Primària  per  des
ències que  li son 
bit. També  té  la o
rir altres àmbits d
a salut escolar 

itària            

Sem
etmanes Dura

imària  
i privades 

a del treball




a:

un  equip 
senvolupar 
pròpies en 
oportunitat 
e  l’Atenció 

Cara
 
‐Con
l’est
Infer
podr
habi
a  les
curs

 
Àmbit d’Hospit

 
estre: 2n
ada de les pràctiqu

 Unitats d’hosp
 Hospitals:  púb

i privats 

cterístiques de la 

nstitueixen  el 
udiant  de  3r  cu
rmeria en unitats 
rà  integrar  els  co
litats i les actituds 
s  assignatures  cor
de grau 

 

talització               

ues: 8 setmanes

pitalització 
blics, concertats 

pràctica:

contacte  de 
rs  de  Grau  en 
hospitalàries, on 
oneixements,  les 
desenvolupades 
rresponents  a  3r 

Àmbit His

Semestre: 1r i 2n
Durada de les pr

 Residèn
d’hospit
usuaris/
avançad

 
Característiques 
 
‐L’estudiant,  a  t
en profunditat, r
de dades exhau
gran i analitza el 

 
stòria de vida        

 
n
àctiques: 1 setman

cies o unitats 
talització amb 
/usuàries d’edat 
da 

de la pràctica: 

través  d’entrevist
realitza una recollid
stiva d’una perso
contingut 

      

na 

tes 
da 
na 



 

*
P
P
P

C
S
D
À

C
 
‐L
co
In
m
m
co
d

*

4t curs 
Pràctiques Clíniq
Pràctiques Clíniq
Pràctiques Clíniq

Pràc

Crèdits: 13 ECTS 
emestre: 1r 
Durada de les pràc
Àmbit: 

 Unitats de
 Hospitals p

 

Característiques de

Les  pràctiques 
ontacte  de  l’estu
nfermeria amb un
malalt crític, on ti
món  profession
oneixements,  le
esenvolupades en

Durant aquest cu

 

ques 4 
ques 5 
ques 6 

 
ctiques Clíniques 4

 

ctiques: 8 setman

e crítics  
públics, concertat

e la pràctica: 

clíniques  4  co
udiant  de  4t  cur
nitats hospitalàrie
ndrà una relació 
al  i  podrà 
es  habilitats  i 
n aquest entorn 

urs acadèmic l’estu

4 

es 

ts i privats  

nstitueixen  el 
rs  del  Grau  en 
es en l’àmbit de 
directa amb el 
integrar  els 
les  actituds 

udiant tindrà l’op

Prà

Crèdits: 13 ECTS
Semestre: 2n 
Durada de les pr
Àmbit: 

 Serveis d
 Unitats d
 Hospitals
 Centres p

 

Característiques 

‐Les  pràctiques
contacte de  l’est
Infermeria  en  e
l’aprofundiment 
l’infant  i  podrà 
habilitats i les ac
entorn 

portunitat de reali

 
àctiques Clínique

 

àctiques: 8 setma

de Salut Mental  
de Materno‐infan
s públics, concert
penitenciaris 

de la pràctica: 

s  clíniques  5  c
tudiant de quart 
el  àmbit  de  la 
en l’Atenció a la s
integrar  els  co

ctituds desenvolu

tzar una estada p

s 5 

anes 

til 
ats i privats 

constitueixen  el 
curs del Grau en 
Salut  mental  i 
salut de la dona i 
oneixements,  les 
pades en aquest 

pràctica internacio

P

Crèdits: 15 ECT
Semestre: 1r i 2
Durada de les p
Àmbit: 

 Atenció
 Unitats
 Serveis
 Hospita
 Aprene

 
Característique

‐Les  pràctique
entorn  d’apre
aprofundeix 
competencial a
qual cosa aque
professionals d
durant 2 setma
d’APS en un en

onal (informació b

 
Pràctiques Clíniqu

 
TS 
2n 
pràctiques: 10 set

ó Primària  
s de crítics  
s de Salut Mental
als públics, conce
entatge Servei (AP

es de la pràctica:

es  clíniques  6
enentatge  en  el
i/o  compleme

adquirit en períod
estes es desenvol
diversos durant 8 
anes, també reali
torn social determ
brindada pel Depa

ues 6 

tmanes 

rtats i privats 
PS) 

constitueixen  u
l  que  l’estudian
enta  el  nive
des anteriors per l
upen en escenar
setmanes. A més
tzarà una activita
minat. 
artament de RRII)

n 
nt 
ell 
la 
is 
s, 
at 

 


