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1. OBJECTE 
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
3. ASSIGNACIÓ DE GRUP 
4. DESENVOLUPAMENT DE LES PRÀCTIQUES 
5. NORMES DE CARÀCTER GENERAL PER A L’ESTUDIANT 
6. SANCIONS 
7. DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA 
8. DISPOSICIÓ FINAL SEGONA 

 
 

1.1.1.1.         OBJECTEOBJECTEOBJECTEOBJECTE    
 
L’objecte d’aquesta normativa és regular tot el procés de realització i seguiment 
de les pràctiques desenvolupades en les instal·lacions de l’EUIF Gimbernat, 
adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, pels estudiants matriculats a 
les titulacions de Fisioteràpia, que cursin crèdits d’ensenyaments universitaris 
de grau i de postgrau regulats de conformitat  amb el Reial Decret 1393/2007, 
de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol. 

 
 

2.2.2.2.         ÀMBIT D’APLICACIÓÀMBIT D’APLICACIÓÀMBIT D’APLICACIÓÀMBIT D’APLICACIÓ    
 
La present Normativa de les pràctiques internes dels estudiant s de les 
titulacions de Fisioteràpia  de l’EUIF Gimbernat , aprovada per la Comissió 
Delegada de Fisioteràpia de la Junta d’Escola  en data 25 de juny de 2013,  
serà d’aplicació en totes aquelles assignatures amb activitats dirigides i/o 
supervisades pel professor amb un contingut específicament pràctic, que poden 
comportar per al seu correcte desenvolupament la divisió de la classe en grups 
reduïts d’estudiants i que es realitzin en les instal·lacions d’aquesta escola 
universitària. 

 
 

3.3.3.3.         ASSIGNACIÓ DE GRUPASSIGNACIÓ DE GRUPASSIGNACIÓ DE GRUPASSIGNACIÓ DE GRUP    
 
L’adjudicació del torn de pràctiques dels estudiants matriculats es farà seguint 
l’ordre alfabètic dels seus cognoms, dividint cada classe en tants llistats com 
grups de pràctiques sol·liciti el professor i la planificació general del curs. 
 
Els estudiants no podran canviar de grup al que han estat assignats al 
començament del curs.  Únicament s’admetran canvis fins al primer dia de 
classe, amb causa justificada, sota la supervisió del/la Coordinador/a de curs 
corresponent i amb el consentiment del/s professor/s responsable/s d’aquestes 
pràctiques. 
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4.4.4.4.         DESENVOLUPAMENT DE DESENVOLUPAMENT DE DESENVOLUPAMENT DE DESENVOLUPAMENT DE LES LES LES LES 
PRÀCTIQUES PRÀCTIQUES PRÀCTIQUES PRÀCTIQUES     

 
 
4.1.  ASSISTÈNCIA 
 

� L’assistència a les pràctiques és obligatòria. 
� Les faltes d’assistència s’hauran de justificar davant el professor 

responsable de l’assignatura en els únics supòsits admesos: 
o Malaltia, hospitalització de l’estudiant 
o Malaltia greu o defunció d’un familiar 

� El percentatge màxim permès d’absències justificades és el 20% del 
total de les pràctiques de l’assignatura.  En el cas d’absències no 
justificades, es considerarà el mateix percentatge del 20%, però amb 
una penalització.  Per sobre d’aquest percentatge, l’assignatura 
obtindrà la qualificació de NO SUPERADA (en tots els casos). 

 
 
 
 
 

5.5.5.5.         NORMES DE CARÀCTER GENERAL NORMES DE CARÀCTER GENERAL NORMES DE CARÀCTER GENERAL NORMES DE CARÀCTER GENERAL 
PER A L’ESTUDIANTPER A L’ESTUDIANTPER A L’ESTUDIANTPER A L’ESTUDIANT    

 
 
5.1. PRESÈNCIA I HIGIENE 
 

L’alumne oferirà en tot moment una imatge adequada a la que es 
requereix per a un lloc de treball de l’àmbit sanitari. Per això s’hauran de 
respectar les següents normes: 
 
• No portar joies/objectes que puguin interferir en la pràctica 
• Dur les ungles curtes i sense pintar 
• Portar la barba curta i ben arreglada 
• El cabell llarg s’ha de dur recollit 
• Per motius sanitaris no està permès portar piercings 

 
 

5.2. PUNTUALITAT  
 

S’exigeix a l’alumnat la màxima puntualitat per l’inici de les classes en 
l’horari establert. 
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Es considerarà falta de puntualitat: 
 

• Entrar a l’aula un cop finalitzat el procés de passar llista a l’inici 
de classe, sense justificació acreditada. 

• Abandonar l’aula abans de la finalització de la pràctica sense 
l’autorització del professor. 

 
 

5.3. UNIFORMITAT 
 

5.3.1. Assignatures Fisioteràpia Bàsica de l’Aparell Locomotor I – II: 
• Uniforme específic consistent en pijama blanc amb el distintiu de 

l’EUIF Gimbernat i calçat tipus sanitari de color blanc 
• Bikini, roba interior còmode i/o pantalons curts, doncs serà necessari 

treure’s la camisa o el pantaló del pijama per poder realitzar diferents 
exploracions. 
 

5.3.2. Resta d’assignatures pràctiques: 
• Pantalons curts i samarreta de màniga curta 

 
5.3.3. Identificació: 

• En tots els casos, els estudiants hauran d’anar correctament 
identificats amb el carnet del centre. 

 
 
5.4. MATERIAL ESPECÍFIC  

 
• Per raons d’higiene, els estudiants de la Titulació de Fisioteràpia de 

l’EUIF Gimbernat realitzaran les seves pràctiques obligatòries en el 
centre amb la corresponent “talla” que rebran el primer dia de classe. 
En cas contrari, el professor té l’obligació de no permetre la 
realització de la pràctica sobre la llitera corresponent a l’estudiant que 
no disposi de la seva “talla”.  Excepcionalment es permetrà la 
realització de la pràctica amb l’ús d’una tovallola. 

 
 
 
 

6.  SANCIONS6.  SANCIONS6.  SANCIONS6.  SANCIONS    
 
6.1. ASSISTÈNCIA 
 

Les faltes d’assistència no justificades ( per sota del percentatge permès) 
comportaran una penalització de -0,5 punts sobre la nota final de 
l’assignatura. 
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6.2. PRESÈNCIA I HIGIENE 

 
Cada vegada que l’estudiant sigui apercebut per l’incompliment dels 
requeriments recollits en l’apartat 5.1. d’aquesta normativa, el professor 
podrà penalitzar-lo restant 0,25 punts de la nota final. 

 
6.3. PUNTUALITAT  

 
Per cada falta de puntualitat de l’estudiant, el professor podrà restar 0,1 
punts de la nota final de l’assignatura. 
 

6.4. UNIFORMITAT 
 
Cada vegada que l’estudiant sigui apercebut per l’incompliment dels 
requeriments recollits en l’apartat 5.3. d’aquesta normativa, el professor 
podrà penalitzar-lo restant 0,25 punts de la nota final. 
 

 
 

7777.  DI.  DI.  DI.  DISSSSPOSICIÓ FINAL PRIMERAPOSICIÓ FINAL PRIMERAPOSICIÓ FINAL PRIMERAPOSICIÓ FINAL PRIMERA    
 
Aquesta normativa s'ha de revisar al cap de tres anys d'haver entrat en vigor i 
sempre que la/es vigent/s Memòries de les Titulacions Fisioteràpia  hagin 
sofert alguna modificació. 

 
 
 

                8888....        DIDIDIDISSSSPOSICIÓ FINAL POSICIÓ FINAL POSICIÓ FINAL POSICIÓ FINAL SEGONASEGONASEGONASEGONA    
 
Aquesta normativa entrarà en vigor el curs acadèmic  2013-2014. 
 
 
 

Sant Cugat del Vallès, 25 de juny de 2013. 


