Directrius sobre els llocs de pràctiques clíniques
dels alumnes del Grau en Infermeria
Per tal d’establir unes directrius conjuntes sobre l’assignació de llocs de pràctiques
clíniques del Grau en Infermeria, tant al Campus de Lleida, com al Campus
d’Igualada, cal tenir en compte el que s’estableix en el present document:
1. Les pràctiques clíniques són un element fonamental en el procés
d’aprenentatge dels alumnes i, per tant, d’acord amb els criteris qualitatius
del Grau en Infermeria, la seva planificació i seguiment per part del
professorat del grau es farà amb l’objectiu d’aconseguir el màxim nivell de
qualitat i en plena concordança amb el procés formatiu dels alumnes i la
memòria de la titulació.
2. La filosofia del Grau en Infermeria, en relació als llocs de pràctiques, és que
per aconseguir la idoneïtat d’aquest recurs formatiu dins del programa
acadèmic, es faci el menor número d’assignacions fora de les establertes
en les assignatures en qüestió. Aquestes assignacions fora de l’oferta
docent de l’assignatura són una prestació graciable a la que no s’està obligat
per part de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia i que, per tal de garantir la
igualtat d’oportunitats per a tothom, aquestes es regiran per la present
normativa. I, en tot cas, sempre seran potestat en darrera instància del
coordinador/a de l’assignatura. Per tant, com a norma general, els alumnes
hauran de fer les pràctiques clíniques als centres assignats als seus
respectius campus.

3. L’assignació de llocs de Pràctiques Clíniques I i II serà duta a terme pel
coordinador/a de l’assignatura tenint en compte si els alumnes presenten un
contracte laboral o una matrícula universitària de la UdL que d’alguna forma
pugui afectar a l’assignació. L’assignació dels llocs de Pràctiques Clíniques III
a VII es farà en funció de les notes de les pràctiques clíniques del curs
anterior, excepte en el cas de què l’alumne/a presenti un contracte laboral o
una matrícula de la UdL on serà el coordinador/a qui establirà el lloc de
pràctiques.
4. Les Pràctiques Clíniques I es faran als llocs on cada campus tingui conveni
de col·laboració directa. Per tant, no serà possible fer pràctiques als centres
adjudicats a un campus on l'alumne/a no estigui assignat.
5. Les Pràctiques Clíniques II es faran als llocs on cada campus tingui conveni
de col·laboració directa. Es podrà contemplar fer pràctiques al campus A
quan es pertanyi al campus B, després que l'alumnat del campus A hagi estat
distribuït pel coordinador/a i només si hi ha places vacants.

6. Les Pràctiques Clíniques III i IV es podran fer:
a. Dins dels programes de mobilitat (*) de la UdL.
b. Fent canvi entre campus en les mateixes condicions que al punt 5
d’aquestes directrius.

7. Les Pràctiques Clíniques V, VI i VII es podran fer:
a. Dins els programes de mobilitat (*) de la UdL.
b. Fent canvi entre campus en les mateixes condicions que al punt 5
d’aquestes directrius.
c. En llocs on existeixi un conveni previ de pràctiques entre el centre
sanitari i la UdL i es pugui assegurar un correcte seguiment de
l’alumnat.

(*) Es podrà accedir als programes de mobilitat quan s’hagi superat almenys el 50%
dels crèdits del Grau en Infermeria.
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