NORMATIVA
PRÀCTIQUES EXTERNES

EUIF GIMBERNAT

MU OSTEOPATIA

PRÀCTIQUES EXTERNES PER A L’ALUMNAT DEL MÀSTER
UNIVERSITARI EN OSTEOPATIA

INTRODUCCIÓ
Les pràctiques tutelades en entorns assistencials són un element fonamental
pel desenvolupament de les competències professionals, ja que faciliten la
integració dels coneixements teòrics amb les habilitats i actituds especifiques.
La EUIF Gimbernat, promotora del Màster, compta amb una xarxa de centres
col·laboradors on es practica l’osteopatia i amb els que s’han establert convenis
de col·laboració. En aquests centres, es duran a terme les pràctiques sota la
coordinació del coordinador de les pràctiques externes (PE) del Màster i la
tutoria de fisioterapeutes-osteòpates seleccionats/des per la seva experiència
professional.

FUNCIONAMENT
Els contactes amb els centres els farà el coordinador de les PE del Màster. En
temps pertinent, establirà contacte amb els/les estudiants de cara a la
programació del calendari d’acord amb la disponibilitat dels centres. A
continuació, s’establirà el contacte entre l’estudiant i el/la tutor/a corresponent.
Durant tot el procés de la formació, el coordinador actuarà d’enllaç entre els
estudiants i els/les tutors/es.
Al final del període de pràctiques, els/les tutors/es avaluaran l’estudiant en
funció de les competències, mitjançant el full d’avaluació on es recullen els
resultats d’aprenentatge pertinents que s’enviarà al coordinador de les PE del
Màster. També hauran d’omplir i signar la Certificació del responsable del
centre formatiu de pràcticum clínic del Màster Universitari en Osteopatia
(vinculat amb el número d’autorització sanitària i/o administrativa).
Els/Les estudiants, per la seva banda, hauran de fer una memòria de les seves
PE que reflecteix les activitats que han dut a terme. Aquesta memòria serà
avaluada pel coordinador de les PE del Màster, d’acord amb el criteri
d’adquisició de competències.
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MODALITAT D’ASSIGNACIÓ DE LES PLACES
Al primer seminari es lliura un llistat amb els centres de pràctiques amb els que
l’Escola té conveni. Els/Les alumnes escullen els centres que els hi puguin
interessar i amb l’ajuda del tutor/a extern, si el centre ho accepta, es
confecciona el calendari de pràctiques iniciant tot el procés de generació de la
documentació necessària: annex, projecte formatiu, número d’autorització
sanitària o administrativa i els requeriments previs a l'inici de l'estada (Certificat
de delictes de naturalesa sexual i el carnet de vacunes)

CONTIGUTS
Els/Les alumnes tenen unes pràctiques assistencial de 135 hores de durada
(6ECTS). Les pràctiques es realitzaran durant el segon semestre del segon
curs acadèmic, de Març a Juliol.
Els/Les estudiants haurien de poder fer conjuntament amb el seu tutor/a extern:
recollir la informació del pacient de la història clínica, de les proves
complementàries i del diàleg amb la resta de professionals (quan el pacient
estigui atès també per altres professionals de la salut); complimentar la història
clínica d’osteopatia; entrevista-interrogatori, exploració general i osteopàtica,
establir la/les hipòtesi/s diagnòstiques pertinents, els diagnòstics d’exclusió,
plantejar i realitzar el tractament osteopàtic adient i fer el seguiment del pacient.
Assistir a les sessions clíniques del centre.

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ
El/La tutor/a extern/a de pràctiques realitzarà una avaluació de les mateixes
mitjançant 15 ítems. Aquesta nota tindrà un valor del 70%. El 30% restant
s’obté de la memòria de pràctiques que realitza l’alumne/a. En aquestes
memòries s’explicarà les tasques de l’alumne/a, les tasques del/la tutor/a
extern/a, la descripció del centre, i l’explicació de l’abordatge i el seguiment
d’un cas clínic al llarg de les pràctiques.

REQUERIMENTS PREVIS A L'INICI DE L'ESTADA
Segons l’ordre SSI/81/2017 del 19 de gener 2017 publicada al BOE, és
obligatori que, el primer dia de pràctiques, l’alumne/a presenti, per indicació del
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centre de pràctiques, el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual. Així com
també el Carnet de vacunes i l’Annex al conveni de col·laboració (Annex de
l'estudiant).

NORMATIVA PER ALS ESTUDIANTS
Cal recordar que:


La persona responsable del Servei és el/la fisioterapeuta-osteòpata de
referència. Per tant, no es pot prendre cap decisió o iniciativa sense la
seva supervisió.



De la mateixa manera, els diagnòstics o els possibles comentaris sobre
l’estat de salut del pacient es faran sempre en privat i mai davant del
malalt.



Els/Les pacients i la seva família es tractaran sempre amb respecte.



Com a professionals que treballem sovint dins d’un equip
multidisciplinari, és important integrar-se en el mateix i participar en
aquelles activitats que se us requereixi.

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/la fisioterapeuta-osteòpata.



Si per a la realització de la memòria de pràctiques cal disposar de
documentació, aquesta s’haurà de demanar al/la fisioterapeutaosteòpata i, en cap cas, es podrà copiar o fer-ne ús sense l’esmentada
autorització.
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