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1. OBJECTE
L’objecte d’aquesta normativa és regular tot el procés de realització i seguiment
de les pràctiques externes dels estudiants matriculats de la titulació de Grau de
Fisioteràpia de l’EUIF Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de
Barcelona, que cursin crèdits d’ensenyaments universitaris de grau i/o 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. ÀMBIT D’APLICACIÓ
La present Normativa de pràctiques externes dels estudiants de Grau de
Fisioteràpia de l’EUIF Gimbernat, aprovada per la Comissió Delegada de
Fisioteràpia de la Junta d’Escola en data 01 d’octubre de 2018, serà d’aplicació
en les assignatures següents:
2.1.

TITULACIÓ DE GRAU DE FISIOTERÀPIA:


Segon curs:

PRÀCTICUM I
PRÀCTICUM II

(6 ECTS)
(6 ECTS)



Tercer curs:

PRÀCTICUM III
PRÀCTICUM IV

(6 ECTS)
(6 ECTS)



Quart curs:

PRÀCTICUM V
PRÀCTICUM VI

(6 ECTS)
(6 ECTS)

En relació a la normativa de pràctiques externes dels Màsters Universitaris, ens
remetem a el que estableixi la Coordinació de les Titulacions corresponents.
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3. SISTEMA D’INSCRIPCIÓ
Abans de l’inici de cada Pràcticum, el/la Coordinador/a de pràctiques externes
de la titulació de Grau de Fisioteràpia mantindrà una reunió informativa amb
tots els estudiants matriculats de les assignatures corresponents amb la finalitat
d’explicar específicament el funcionament de les pràctiques de cada semestre.
Concretament els temes a tractar en aquestes reunions seran:

3.1.

LA NORMATIVA, LES ASSIGNATURES I ELS SEUS OBJECTIUS




3.2.

EL CALENDARI DE PRÀCTIQUES






3.3.

Objectius que ha d’assolir l’estudiant de 2on curs (Pràcticum I-II).
Objectius que ha d’assolir l’estudiant de 3er curs (Pràcticum III-IV).
Objectius que ha d’assolir l’estudiant de 4rt curs (Pràcticum V-VI).

Informació dels diferents torns que s’ofereixen als estudiants en cada
semestre.
Data d’inici i final de cada torn de pràctiques.
Dies festius de cada torn de pràctiques.
Calendari complet de cada torn (dies, horaris i nombre total d’hores
d’assistència).
Data de lliurament de l’informe del pacient o memòria i de
l’autoavaluació.

ELS CENTRES DE PRÀCTIQUES





Relació d’entitats externes que han signat conveni de col·laboració
per a la realització de les pràctiques externes curriculars dels
estudiants de la titulació.
Adreça, telèfon i altres dades d’interès dels centres oferts als
estudiants.
Especialitats que ofereix cada servei o centre de pràctiques
Dades de la/les persona/es de contacte i/o del responsable tutor de
cada centre de pràctiques.
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4. ASSIGNACIÓ DE PLACES
4.1.

ADJUDICACIÓ DEL CENTRE DE PRÀCTIQUES

L’adjudicació del centre de pràctiques dels estudiants matriculats es farà a
començament de cada semestre.
L’estudiant podrà repetir la realització de les pràctiques en el mateix centre
sempre i quan sigui en una altre especialitat.

4.2.

ADJUDICACIÓ DE PLAÇA

4.2.1. Pràcticum I-II:
Es convocarà una reunió informativa a l’inici del curs amb el/la Coordinador/a
de les pràctiques externes de la titulació.
En aquesta reunió s’explicarà el procediment per escollir plaça de pràctiques
on-line. L’alumne triarà centre, torn i especialitat.
La plaça s’adjudicarà seguint l’ordre establert per la nota mitjana de
l’expedient acadèmic (barem sobre 10) segons la següent descripció: Nota
mitjana de les assignatures de 1er de Grau (60 crèdits).

4.2.2. Pràcticum III-IV:
Es convocarà una reunió diferenciada per als estudiants de cada grup (A i B)
amb el/la Coordinador/a de les pràctiques externes de la titulació.
En aquesta reunió s’oferiràn els centres i les places disponibles per a la
realització de les pràctiques externes. L’alumne triarà centre, torn i especialitat.
La plaça s’adjudicarà seguint l’ordre establert per la nota mitjana de
l’expedient acadèmic (barem sobre 10) segons la següent descripció: Nota
mitjana de les assignatures de 1er i 2n de Grau (120 crèdits).
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4.2.3. Pràcticum V-VI:
Es convocarà una reunió diferenciada per als estudiants de cada grup (A i B)
amb el/la Coordinador/a de les pràctiques externes de la titulació.
En aquesta reunió s’oferiràn els centres i les places disponibles per a la
realització de les pràctiques externes. L’alumne triarà centre, torn i especialitat.
La plaça s’adjudicarà seguint l’ordre establert per la nota mitjana de
l’expedient acadèmic (barem sobre 10) segons la següent descripció: Nota
mitjana de les assignatures de 1er, 2n i 3er de Grau (180 crèdits).
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5. DESENVOLUPAMENT DE LES
PRÀCTIQUES
A l’hora de desenvolupar les activitats pròpies de les assignatures
corresponents a les pràctiques externes curriculars, l’estudiant haurà de
constatar en tot moment una actitud de correcció, en especial en les seves
relacions amb el centre o servei de pràctiques, el tutor extern i els pacients a
tractar.
Aquesta actitud també juga un paper important en la recuperació dels pacients,
forma part de la tasca pròpia del fisioterapeuta i és també un dels principis
d’aquesta institució. Per assolir un correcte desenvolupament d’aquestes
activitats formatives externes l’Equip Directiu de l’EUIF Gimbernat relaciona els
següents aspectes a valorar:
DESENVOLUPAMENT DE L’ASSIGNATURA

5.1

Les assignatures de pràctiques externes (Pràcticum I-II-III-IV-V-VI), consten de
vàries valoracions:







5.2

PRÀCTICUM I: Autoavaluació, Informe del tutor i Memòria.
PRÀCTICUM II: Autoavaluació, Informe del tutor i Informe del pacient.
PRÀCTICUM III: Autoavaluació, Informe del tutor i Memòria.
PRÀCTICUM IV:Autoavaluació, Informe del tutor i Informe del pacient.
PRÀCTICUM V: Autoavaluació, Informe del tutor i Informe del pacient.
PRÀCTICUM VI: Autoavaluació, Informe del tutor i Memòria.

ASSISTÈNCIA
 L’assistència a les pràctiques és obligatòria
 En el cas que s’hagi de faltar algun dia de forma justificada, l’estudiant
ha de comunicar-ho immediatament al/la Coordinador/a de pràctiques
externes de la titulació o en el seu defecte, a la Gestió Acadèmica, on se
l’informarà dels passos i tràmits a seguir. També cal informar al tutor
extern responsable de les pràctiques.
 Es podran fer un màxim de tres faltes justificades en els dos semestres i
sempre s’hauran de recuperar.
 Cada estudiant realitzarà les pràctiques únicament en el torn assignat.
En cas d’impossibilitat de fer-ho, comunicarà aquesta incidència al/la
Coordinador/a de pràctiques externes amb l’antelació suficient per poder
assignar-li un altre torn.

Normativa de pràctiques externes – Fisioteràpia

Pàgina 6

6 AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES
Amb caràcter previ al començament dels diferents torns de pràctiques dels
estudiants de la titulació, el/la Coordinador/a de pràctiques externes lliurarà al
centre/servei la informació corresponent a:





6.1

Calendari de l’assignatura
Objectius
Normativa
Avaluació de l’alumne

TITULACIÓ DE GRAU (Distribució de la nota):





Avaluació del tutor extern de les pràctiques clíniques
Autoavaluació de l’estudiant
Memòria d’estades
Informe de seguiment del pacient

 (el percentatge corresponent a cada un dels apartats anteriors, en relació a la
qualificació final, s’especificarà a la Guia Docent de cada assignatura)

Per obtenir la nota global, l’estudiant haurà d’assolir una qualificació mínima
d’aprovat en cada una de les valoracions anteriors.
Si l’estudiant no supera la part de Pràctiques clíniques, l’assignatura queda
suspesa. Si la part que no supera és la corresponent a la documentació
requerida (Informe de seguiment del pacient, autoavaluació o memòria), ho
haurà de tornar a realitzar.
6.1.1. Avaluació
El fisioterapeuta/tutor del centre receptor dels alumnes avaluarà de forma
individualitzada a cada un dels estudiants que hagi tutoritzat en cada torn. Per
això farà servir l’imprès específic de valoració de cada Pràcticum.
6.1.2. Autoavaluació de l’estudiant
L’estudiant haurà de contestar un qüestionari específic perquè pugui realitzar
una autoavaluació reflexiva i crítica de la seva estada en el centre de
pràctiques i així poder mesurar el grau d’assoliment de determinades
competències (transversals i generals) i els seus resultats d’aprenentatge.
Representarà un 1% de la qualificació final de l’assignatura.

Normativa de pràctiques externes – Fisioteràpia

Pàgina 7

L’informe d’autoavaluació és una eina per a que l’alumne reflexioni sobre la
seva actuació al llarg del pràcticum i valori diferents aspectes d’ell, de manera
que veient les seves fortaleses i debilitats pugui millorar.
Es prega la màxima sinceritat, tenint present que l’autoavaluació no modifica la
nota final.
6.1.3. La memòria d’estades (Pràcticum I-III i VI)
L’estudiant presentarà a la finalització del seu torn de pràctiques una memòria
detallada del desenvolupament d’aquestes.
La Memòria serà lliurada per l’estudiant directament al/la Coordinador/a de
pràctiques externes en una data predeterminada abans del començament de
les seves pràctiques.
La memòria haurà d’estar signada pel tutor extern i segellada.
6.1.4. L’Informe de seguiment del pacient (Pràcticum II-IV i V)
L’estudiant haurà de realitzar al llarg del seu torn de pràctiques externes un
seguiment exhaustiu de fisioteràpia d’un pacient, amb la finalitat i objectiu
de poder presentar un informe d’avaluació i tractament al final del període .
L’informe serà lliurat per l’estudiant directament al/la Coordinador/a de
pràctiques externes en una data predeterminada abans del començament de
les seves pràctiques.
L’informe haurà d’estar signat pel tutor extern i segellat.

6.2.

AVALUACIÓ DEL GRAU DE SATISFACCIÓ DE L’ESTUDIANT

 A la finalització de cada període de pràctiques externes curriculars, el/la
Coordinador/a de les pràctiques de la titulació posarà a l’abast dels
estudiants que les han realitzat una enquesta per mesurar el seu grau de
satisfacció en referència a la tasca desenvolupada pel tutor extern, a la
valoració del centre i al desenvolupament general d’aquestes estades.
 Igualment es podrà mesurar el grau de satisfacció dels estudiants amb la
tasca realitzada pel Coordinador/a de les pràctiques externes de la
titulació i amb l’assignatura en general, mitjançant la realització de les
enquestes corresponents a la finalització de la docència de cada
semestre.
 Totes les dades obtingudes en aquest apartat quedaran integrades en la
Memòria anual de pràctiques externes.
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7.

NORMES DE CARÀCTER GENERAL
PER A L’ESTUDIANT

7.1.

DOCUMENTACIÓ

La documentació requerida previ inici de cada Pràcticum és:
 Certificat de Delictes de naturalesa sexual negatiu
 Carnet de Vacunes
 Annex d’estudiant

7.2.

ASPECTE FÍSIC I HIGIENE

L’alumne oferirà en tot moment una imatge adequada pel lloc de treball. Per
això s’hauran de respectar les següents normes:






7.3.

No portar joies
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

CONDUCTA I ACTITUD

 La persona responsable del servei és el fisioterapeuta de referència. Per
tant, no es pot prendre cap decisió o iniciativa sense la seva supervisió.
 De la mateixa manera, els diagnòstics o possibles comentaris sobre
l’estat de salut del pacient es faran sempre en privat al fisioterapeuta i
mai davant del malalt.
 Els pacients i la seva família es tractaran sempre amb respecte.
 Com a professionals que treballem dins d’un equip multidisciplinar, és
important integrar-se dins l’equip de salut i participar d’aquelles activitats
en les quals es requereixi la participació dels alumnes.
 Està prohibida la utilització dels telèfons mòbils
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7.4.

DIES FESTIUS

 Es consideren dies festius, també pel que fa a l’assistència a les
pràctiques externes, els dies reconeguts com a festius per la universitat,
encara que no ho siguin a la localitat on es trobi el centre.


7.5.

El/la Coordinador/a de pràctiques externes elaborarà un calendari
específic per a una correcta planificació de les activitats formatives a
desenvolupar en aquesta matèria amb els continguts que s’especifiquen
en l’apartat 3 d’aquesta Normativa de pràctiques externes.

PUNTUALITAT

 L’estudiant haurà d’arribar al servei amb 10 minuts d’antelació sobre
l’horari previst per tal de poder estar vestits amb l’uniforme complet, net i
planxat, a l’hora establerta per l’inici de les activitats del dia.

7.6.

CONFIDENCIALITAT DE LA HISTÒRIA CLÍNICA

 La confidencialitat de la Història Clínica és un dels aspectes més
importants a tenir en compte ja que el seu incompliment pot tenir
greus conseqüències legals.
 No es pot fer ús de la informació que s’utilitzi al centre sense l’expressa
autorització del fisioterapeuta.
 Si per a la realització dels treballs cal disposar de documentació aquesta
s’haurà de demanar al fisioterapeuta i en cap cas es podrà copiar o ferne ús sense l’esmentada autorització.
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8.

MEMÒRIA ANUAL DE PRÀCTIQUES
EXTERNES

Amb una periodicitat anual a la finalització dels períodes de pràctiques i un cop
tancat tot el procés d’avaluació i tancament de notes corresponent, el/la
Coordinador/a de les pràctiques externes de la Titulació elaborarà la Memòria
anual de seguiment de pràctiques externes amb la finalitat d’integrar-la en
l’apartat corresponent de l’Informe anual de seguiment i millora de les
titulacions del SIGQ de les EEUU Gimbernat i Tomàs Cerdà així com en la
pròpia Memòria del curs acadèmic de la titulació.
El contingut d’aquesta memòria abastarà:
 Nombre total d’estudiants que han realitzat pràctiques externes
curriculars, i desglossat per assignatura/mòdul i curs
 Nombre total de centres externs col·laboradors
 Nombre d’estudiants tutoritzats en cada centre (desglossats per
assignatura/mòdul i curs)
 Tipologia dels centres externs col·laboradors (desglossats per curs)
 Relació dels centres externs col·laboradors de nova incorporació
 Resultats de les enquestes del grau de satisfacció i valoració dels
estudiants de pràctiques externes

9. DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA
Aquesta normativa s'ha de revisar al cap de tres anys d'haver entrat en vigor i
sempre que la Memòria del Grau de Fisioteràpia hagi sofert alguna
modificació.

10. DISPOSICIÓ FINAL SEGONA
Aquesta normativa entrarà en vigor el curs acadèmic 2018-2019.

Sant Cugat del Vallès, 01 d’octubre de 2018
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