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NORMES GENERALS PER L’ESTUDIANTAT DEL PRÀCTICUM DEL

GRAU EN INFERMERIA
1.

UNIFORME
El seu ús és obligatori als centres i a les classes que es realitzin a les aules
d’habilitats.
-

Pijama blanc (oficial de la Facultat):
Mitjons blancs
Sabates blanques tancades o lligades (no es portaran espardenyes, ni sabatilla
esportiva)
Jaqueta blau marí (no és obligatori, el seu ús és opcional)

Les següents normes són d’obligatori compliment:
a) No es pot portar res des del colze fins a l’ungla (rellotges, polseres, anells, etc …)
b) Les ungles han d'estar curtes i sense esmalts.
c) El cabell es portarà recollit.
d) El carnet d'identificació s'ha de dur penjat en un lloc visible de l’uniforme.

2.
a)

HORARI
La jornada serà de matí i/o de tarda, segons el servei i/o centre i la planificació de les
pràctiques.
b) Es respectarà l’horari pactat amb els centres i que normalment és de 8:00 del matí a 15:00
de la tarda en jornada de matí i de 15:00 a 22:00 hores en jornada de tarda.
c) L’alumne ha d’estar a la unitat 10 minuts abans de l’inici de la Jornada (ja canviat) i no
pot abandonar la unitat fins la finalització total del torn (així doncs als serveis on hi hagi
canvi de torn, l'alumne hi estarà present tant a l'arribada, com a la sortida).

3.
ABSÈNCIA DE LA UNITAT
a) En cas d’absència caldrà notificar-la el més aviat possible, al servei assignat, el professor
tutor i els coordinadors del pràcticum
b) L'alumne no s’ha de desplaçar a altres unitats que no sigui les assignades, si no és per
necessitat del seu servei.

4.

S'HA D'AVISAR ALS COORDINADORS RESPONSABLES i AL/LA
PROFESSOR/A DE PRÀCTIQUES i/o RESPONSABLE DEL SERVEI, EN ELS
SEGÜENTS CASOS
a) En cas d’haver d’abandonar el centre de pràctiques.
b) En cas de no assistir a pràctiques
NOTA: Les absències totals o parcials s’han de justificar per escrit
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5.
CRITERIS DE CANVIS DE TORN I SERVEIS
a) Els coordinadors de les pràctiques elaboraran els llistats provisionals amb els llocs de
pràctiques, torns (matí i/o tarda) i serveis.
b) Existirà un període de revisió dels llistats de pràctiques marcat pels coordinadors de les
pràctiques clíniques durant el que es podran acceptar canvis entre els alumnes.
Passat el termini de revisió, es publicaran els llistats definitius i no s’acceptarà cap canvi a
partir d’aquell moment.
Nota: enllaç on trobareu la normativa dels canvis de torn i serveis
http://www.fi.udl.cat/export/sites/Eui/documents/20111109_Normativa_canvis_practiqu
es.pdf

6.
CAFETERIA
a) S’utilitzarà la cafeteria del centre o en el seu defecte en una d’externa propera al centre
assignat.
b) S’acataran les indicacions de cada servei a l’hora d’esmorzar o berenar per tal de cobrir
les necessitats del mateix.

7.
PROTOCOL D'ACCIDENT ESCOLAR FENT PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
En cas d’accident, caldrà seguir el protocol actualitzat del Servei de Salut de la UdL i que
podreu trobar a: http://www.fi.udl.cat/export/sites/Eui/documents/accidents.pdf

8.
RECUPERACIÓ DE PRACTICUM
a) La presencialitat de les pràctiques clíniques als centres és d’un 100% i per tant són
recuperables la totalitat dels dies d’absència siguin pel motiu que siguin, excepte aquells
que estableix la normativa de pràctiques clíniques de la UdL:
- Convocatòries de reunions acadèmiques del Centre i/o de la UdL.
- Exàmens.
- Assistència a Congressos, Jornades, etc. en representació de la FI.
- Matèria transversal de la UdL
b) La recuperació de les absències es farà, previ acord amb el professor/a corresponent, en
jornada de matí o tarda, de dilluns a dissabte, llevat dels dies festius, d'acord amb el
període fixat cada any per la Facultat.
Particularitats dels pràcticums per curs:
a) Pràcticum de 1er curs: l’estudiant ha de recuperar el 100% de les pràctiques clíniques
dins del període estipulat com a: període de recuperació.
b) Pràcticum de 2on 3er i 4art curs: l’estudiant per optar al període recuperació, ha de
realitzar un mínim del 50% de les pràctiques clíniques dins el període acadèmic ordinari.
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