PRACTIQUES EXTERNES
NORMATIVA

EUIF GIMBERNAT- UAB
MUF TÒRAX 20-21

PRÀCTIQUES EXTERNES ASSISTENCIALS TUTELADES PELS ESTUDIANTS DEL
MÁSTER UNIVERSITARI DE FISIOTERÀPIA DEL TÒRAX

1. INTRODUCCIÓ.
Les pràctiques tutelades en entorns assistencials són un element fonamental per al
desenvolupament de les competències professionals, ja que faciliten la integració dels
coneixements teòrics amb les habilitats i actituds específiques. La EUIF Gimbernat,
promotora del màster, compte amb una xarxa de centres col·laboradors (nacionals i
internacionals) on es practica la fisioteràpia del tòrax en totes les modalitats i amb els
quals s'han establert convenis de col·laboració. En aquests centres, es realitzaran les
pràctiques sota la coordinació del responsable de coordinació del mòdul de pràctiques
externes (PE) del màster i la tutoria dels/de les fisioterapeutes tutors/es externs
seleccionats per la seva experiència en el camp cardiorespiratori.

2. DESENVOLUPAMENT DE L'ASSIGNATURA.
L'assignatura consta de 200 hores de durada (12 ECTS) que es poden dividir en dos
períodes de 100 hores en dos centres externs diferents.

Les unitats de preferència seran aquelles on es practiqui la fisioteràpia del tòrax en
totes la seva modalitats: unitat de cures intensives, unitats d'ingrés hospitalari de
pneumologia, cirurgia toràcica, cirurgia cardíaca, cirurgia abdominal alta, cirurgia
bariàtrica, cirurgia de laringe, trasplantaments, lesionats medul·lars, unitats infantils,
neonatologia, tractaments ambulatoris, unitats on es realitzi rehabilitació respiratòria,
unitats de la patologia de la son,

programes d'entrenament del pacient cardíac,

programes de ventilació no invasiva a domicili i atenció al malalt neuromuscular.

L'avaluació del mòdul de PE constarà de:
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 L'informe del fisioterapeuta tutor/a extern. Amb un pes de la nota final del 70%.
 La memòria de les pràctiques. Amb un pes de la nota final del 30%.

Per a aprovar el Mòdul han de complir-se les següents condicions:
 Assistència obligatòria al 100% de les pràctiques.
 Superar cadascun dels blocs d'avaluació amb un mínim de 5.
 Obtenir una nota global del mòdul igual o superior a 5.

Les activitats realitzades pels estudiants al costat del seu fisioterapeuta tutor/a extern
hauran de ser:
 Recollida de la informació del pacient en la història clínica
 Proves complementàries i diàleg amb la resta de l'equip de professionals.
 Fer una avaluació de fisioteràpia del malalt cardiorespiratori, del diagnòstic i del
tractament corresponent.
 Si és possible, per les característiques del centre: assistir a proves com a test
de la marxa, espirometries i broncoscòpies; veure intervencions quirúrgiques
del tòrax i assistir a sessions clíniques per a veure in situ el treball en equip.

3. FUNCIONAMENT.
El procés d'adjudicació de les places de pràctiques s'explica en una sessió informativa
a l'inici del curs acadèmic.

Per a aquesta adjudicació es tindrà en compte les necessitats específiques de
cadascun dels estudiants en referència a la proximitat de les institucions externes, la
facilitat del període de realització i a la preferència de l’àmbit escollit per l’estudiant.

Serà la coordinadora de les PE la que realitzi les gestions pertinents amb la institució
externa i comuniqui a l'estudiant la informació relativa del seu període pràctic, donant
les indicacions necessàries per a l'inici de l'estada.
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Durant tot el període de formació s'haurà de comunicar a la coordinadora de PE i al
fisioterapeuta tutor/a extern qualsevol incidència que pugui sorgir en el transcurs de les
pràctiques.

Una vegada finalitzada l'estada, els fisioterapeutes tutors/es externs avaluaran a
l'estudiant en funció de l'adquisició de competències, amb una rúbrica d'avaluació on
es recullen els resultats de l'aprenentatge. El document, una vegada emplenat i
degudament signat, s'haurà d'enviar via e-mail a la coordinadora de PE
(julia.estela@eug.es).

El responsable de PE del centre farà lliurament del certificat de realització de les
pràctiques externes (amb el logo i segell), on constaran les hores realitzades, els
crèdits de l'assignatura i especialitat desenvolupada.

4. CRITERIS A TENIR EN COMPTE EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES
PRÀCTIQUES.
Requeriments.
La documentació requerida prèvia a l'inici de les pràctiques externes és:
 Certificat de Delictes de naturalesa sexual.
 Carnet de Vacunes.
 Annexe de l'estudiant.
 Equip de protecció individual: L'estudiant haurà de complir la normativa del
centre en matèria de protecció seguretat i salut.

En el transcurs de les pràctiques, l'estudiant ha de recordar:
 La persona responsable del servei és el fisioterapeuta tutor/a extern de
referència. Així que, no es poden prendre decisions o iniciatives sense la seva
supervisió.
 De la mateixa manera, els diagnòstics o possibles comentaris sobre l'estat de
salut del pacient es faran en privat al fisioterapeuta tutor/a extern i mai davant
del malalt.
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 Els pacients i la seva família es tractaran sempre amb respecte.
 Com a professionals que treballem en un equip multidisciplinari, és important
integrar-se dins de l'equip de salut i participar de les activitats que requereixi el
fisioterapeuta tutor/a extern.

Confidencialitat de la Història Clínica.
 La confidencialitat de la Història Clínica és un dels aspectes més importants a
tenir present ja que el seu incompliment pot tenir greus conseqüències legals.
 No es pot utilitzar la informació dels pacients o treballadors del centre sense
l'expressa autorització de les persones responsables.
 En cas, de la realització del treball de fi de màster en el centre, si fa falta
disposar de documentació, s'haurà de demanar permís al fisioterapeuta tutor/a
extern la seva autorització i, si fos necessari, al comitè d'ètica. En cas contrari
no es podrà copiar ni utilitzar les dades.
 No es podran fer fotos ni vídeos en el centre ni de pacients ni de professionals
sense el degut consentiment signat.
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