
 

 
 
 

Normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes 
de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 

 
 

(Aprovada per acord de la Comissió d’Estudis de 2 de desembre de 2021 i per acord núm. 
80/2022 del Consell de Govern de 3 de maig de 2022) 

 
PREÀMBUL 

 
Les pràctiques acadèmiques externes són una activitat docent regulada i oficial que té com 
a funció fonamental contribuir a la formació integral de l’estudiantat. 

 
El model docent de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (FIF) de la Universitat de Lleida 
(UdL) centrat en l’aprenentatge actiu de l’estudiantat, té com un dels seus punts estratègics 
les pràctiques externes en els diferents àmbits assistencials. Aquestes permeten a 
l’estudiantat integrar i assolir les competències treballades durant la seva formació 
acadèmica fent-les evidents en un entorn professional real. Les pràctiques es converteixen 
en un espai de reflexió, d’intercanvi d’experiències, de generació de coneixements i 
d’adquisició d’habilitats tècniques i no tècniques, a la vegada que permeten a l’estudiantat 
conèixer les institucions i adquirir experiència pràctica, la qual cosa els facilitarà la posterior 
incorporació al món laboral. 

 
 

ARTICLE 1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 

Aquesta Normativa s’aplica a les pràctiques externes curriculars que realitza l’estudiantat de grau i 
de doble grau de la FIF, així com a les pràctiques extracurriculars, en el cas de que es portin a terme. 

 
Les pràctiques acadèmiques externes es realitzen en els diferents àmbits de la pràctica assistencial 
(hospitals, centres sociosanitaris, centre d’atenció primària, centres de fisioteràpia, centres 
esportius, entre d’altres) amb els quals la UdL hagi signat un conveni. 

 
ARTICLE 2. RÈGIM JURÍDIC 

 
Les pràctiques acadèmiques externes que duu a terme l’estudiantat de la FIF es regeixen per: 

 
• Orden CIN/2134/2008-Infermeria 
• Orden CIN/2135/2008-Fisoteràpia 
• Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques 

externes dels estudiants universitaris (BOE núm. 184 de 30 de juliol de 2014). 
• Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de 

Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el protocolo 
mediante el que se determinan pautas básicas destinades a asegurar y proteger el 
derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en ciencias de la salud 
(BOE nº 31 de 6 de febrero de 2017). 
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• AQU. Informe d'avaluació transversal Grau en Infermeria: Millores en la formació de les 
infermeres. 

• Normativa de les pràctiques acadèmiques externes de la UdL. Aprovada pel Consell de 
Govern 26 de novembre de 2014. 

• Circuit de vacunació de l’estudiantat dels graus i dobles graus de la FIF, aprovat per 
Comissió d’Estudis de 26 de febrer de 2020. 

• Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de noviembre de 
2013 por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) no 1024/2012 relativo a la 
cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior 
(«Reglamento IMI»). Diario Oficial de la Unión Europea de 28.12.2013. 

• Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico 
español la Directiva 2013/55 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36 / CE relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) núm. 1024/2012 
relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de información del 
mercado interior (Reglamento IMI). (BOE nº 138 de 10 de junio de 2017). 

• Pla d’Inclusió de les Persones amb Diversitat Funcional de la UdL (2014-2019). 
• Normativa acadèmica de la Universitat de Lleida. 

 
Les pràctiques acadèmiques externes es fonamenten en les normatives esmentades i, a més a més, 
pel que estableix el pla d’estudis del grau o del doble grau corresponent. 

 
La relació que s’estableix entre l’estudiantat i l’entitat col·laboradora és estrictament acadèmica i 
no laboral. 

 
ARTICLE 3. OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES 

 
L’objectiu és permetre a l’estudiantat: 

 
• Aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica. 
• Afavorir l’adquisició de competències que preparin per a l’exercici d’activitats professionals. 
• Facilitar la incorporació al món laboral. 

 
Per a l’entitat acollidora, participar en el procés de les pràctiques acadèmiques externes és una 
oportunitat per: 

 
• Establir relacions directes amb el món universitari. 
• Recollir propostes i aportacions de l’estudiantat. 
• Col·laborar en la formació teòrica i pràctica de l’estudiantat, que en ocasions fins i tot pot 

conduir a una futura relació laboral. 
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ARTICLE 4. ORGANITZACIÓ 
 

Equip de direcció del centre. Designar d’entre els seus membres un o una responsable institucional, 
que actuarà com a coordinador o coordinadora general de les practiques acadèmiques externes 
del centre. Aquesta coordinació implica, entre altres qüestions, la implementació de la política  
de pràctiques externes curriculars i extracurriculars del centre, i la coordinació entre els diferents 
responsables d’assignatures de pràctiques curriculars - tant de grau com de màster- del centre. 

 
Professorat responsable de les pràctiques acadèmiques externes. És el professorat que tant en els 
graus com en els màsters, s’encarrega de la orientació de l’estudiantat, la gestió i t é  l a  
responsabilitat final d’una pràctica acadèmica externa. Aquest professorat té assignat en el pla 
docent la responsabilitat de l’assignatura de pràctiques acadèmiques externes. Segons tipologia de 
pràctiques acadèmiques externes, aquest professorat pot exercir de tutor/a acadèmic o delegar-ho 
a altre professorat de l’assignatura. 
 

El tutor acadèmic o tutora acadèmica. És el professorat encarregat del seguiment del 
desenvolupament de la pràctica i de seva l’avaluació. En el cas de les pràctiques del Grau en Fisioteràpia, 
el tutor acadèmic també imparteix aules d’habilitats i avalua les evidències resultants dels diferents 
períodes de pràctiques clíniques. 
 

El tutor o tutora de l’entitat col·laboradora/centre extern. L’entitat  acollidora  de la pràctica ha de 
designar un tutor o tutora responsable de la formació de l’estudiant a l’empresa o institució. A 
més a més de les funcions pròpies de tutoria, ha d’emetre un informe final de valoració de l’estada 
en pràctiques acadèmiques de l’estudiantat segons el model de la FIF. 

 
ARTICLE 5. EL PROJECTE FORMATIU I ELS TUTORS I LES TUTORES 

 
1. L’estudiantat en les seves pràctiques acadèmiques externes al llarg dels seus estudis, 

desenvolupa les competències professionals del grau mitjançant resultats d’aprenentatge 
establerts per a la consecució dels objectius formatius de les pràctiques. Al llarg de les 
diferents experiències, l’estudiantat es capacita progressivament per mobilitzar coneixements 
que li permetin analitzar i comprendre els contextos presents en l’atenció d’una situació de salut: 
el context de la persona, el context de la professió i el context del centre o unitat on es 
desenvolupa l’acció. 

2. El tutor/a de l’entitat col·laboradora/centre extern, professional designat per l’entitat, empresa 
o institució acollidora és la persona responsable de la formació de l’estudiant/a al centre 
receptor. 

3. El tutor/a acadèmic/a de la FIF és responsable de l’orientació de l’aprenentatge en relació a les 
competències i objectius d’aprenentatge de l’assignatura així com de l’avaluació en coordinació 
amb el professorat responsable de les pràctiques acadèmiques externes. 

4. La FIF reconeix l’activitat dels tutors/es de l’entitat col·laboradora/centre extern mitjançant un 
certificat que acredita les hores de col·laboració en la formació pràctica dels estudiants. 
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ARTICLE 6. NORMES DE SEGUIMENT DE LES PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 
 

6.1 Matrícula a l’assignatura 
 

Els estudiants que duguin a terme pràctiques externes s’han de matricular a l’assignatura establerta 
al pla d’estudis i han de complir els requisits i les obligacions previstes al pla d’estudis. 

 
6.2 Cobertura sanitària 

 
Els convenis de cooperació educativa estableixen el caràcter no laboral de la relació amb el centre 
receptor i el caràcter de la cobertura de qualsevol accident mitjançant l’assegurança escolar 
obligatòria o l’assegurança privada que la UdL hagi previst en defecte de l’anterior. 
Actuació en cas d’accident: 
La informació actualitzada de com procedir es trobarà a la Unitat de Prevenció de Riscos laborals:  
http://www.prevencio.udl.cat/ca/ 

 

6.3 Requisits d’incorporació a les pràctiques acadèmiques externes 
 

Quan la pràctica es desenvolupi en una entitat directament vinculada amb menors, o quan l’objecte 
de la pràctica comporti una activitat continuada amb menors, es requerirà haver verificat prèviament 
a la seva realització la Certificació Negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals de 
l’estudiant. Aquesta verificació es realitzarà segons el procediment establert per la UdL. D’acord amb 
l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor i d’acord amb 
l’article 9.2 del Reial decret 1110/2015, d'11 de desembre, que regula el Registre Central de 
Delinqüents Sexuals, els procediments per accedir a les pràctiques acadèmiques externes s'inicien 
davant de la UdL, mitjançant la sol·licitud de l'estudiantat formalitzada cada curs acadèmic en la 
matrícula. Per tant, la UdL és l’única obligada de comprovar la certificació negativa del Registre 
Central de Delinqüents Sexuals; l’única responsable de les conseqüències que es puguin derivar de 
l’incompliment d’aquest deure, i garanteix que tot l’estudiantat en pràctiques en el marc d’aquest 
conveni compleix amb els requisits previstos en l’esmentada legislació. 

 
Juntament amb la matrícula de primer curs caldrà presentar el justificant d’estar al dia de les 
vacunacions vigents en aquell moment. Les autoritats sanitàries recomanen l’administració de les 
vacunes incloses al calendari de vacunacions sistemàtiques i d'altres que en funció de la situació 
sanitària del moment siguin molt aconsellables, i consideren la vacunació com la millor mesura de 
prevenció de les malalties infeccioses, tant a nivell individual com de la comunitat i, a més a més, és 
un dret de la ciutadania, per això la FIF informarà al seu estudiantat de la importància i la necessitat 
d’administració d’aquest tipus de vacunes, especialment pel fet d’estar matriculat/da i atès que 
comporta, necessàriament, durant l'exercici de pràctiques el contacte amb malalts. L’estudiantat ha 
de ser conscient del que suposa la no vacunació, tant a nivell personal com per a la salut dels altres, 
per la qual cosa, en cas de no estar vacunat, haurà d’exonerar a la UdL de qualsevol tipus de 
responsabilitat i haurà d’assumir les conseqüències que a nivell acadèmic (no poder fer les 
pràctiques o altres activitats acadèmiques perquè les empreses/institucions no vulguin alumnes en 
pràctiques sense vacunar) i/o econòmic (haver d’assumir el cost de les proves sol·licitades) pugui 
comportar aquesta decisió. En aquests casos, l’estudiantat haurà de manifestar-lo mitjançant la 
signatura i lliurament del document de renúncia a la vacunació (Annex 1). 
 

http://www.prevencio.udl.cat/ca/
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Els centres de pràctiques poden establir requisits vacunals específics d’obligat compliment per a 
l’estudiantat de les titulacions de ciències de la salut. 

L’estudiantat de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia que opti per no vacunar-se haurà de signar el 
document de renúncia a la vacunació (Annex 1). 

L’estudiant de mobilitat haurà de seguir les mateixes indicacions en relació a l’acreditació de la 
manca de delictes de naturalesa sexual i al compliment del calendari vacunal vigent. 
 

6.4 Torns i horaris de les pràctiques 
 

- La jornada serà de matí, tarda o nit, o jornada partida, segons el servei i/o centre receptor i 
la planificació de les pràctiques. 

- Es respectarà l’horari pactat amb els centres. 
- La durada de les pràctiques serà la determinada en les diferents assignatures pràctiques del 

pla d’estudis del Grau o Doble titulació de Grau. 
 

6.5 Assistència a pràctiques acadèmiques externes 
 

- Les pràctiques acadèmiques externes són obligatòries. 
- En el cas d’absència s´ha de comunicar al/ a la tutor/a acadèmic/a i responsable o tutor/a 

del centre extern 
- Aquestes s’han de justificar sempre per escrit al professorat responsable de les pràctiques 

o tutor/a acadèmic. 
- La recuperació de les absències es farà, previ acord amb el professorat corresponent. 
- La presencialitat és d’un 100% a la totalitat de les hores planificades a la assignatura (aules 

d’habilitats i estades assistencials) i per tant són recuperables la totalitat dels dies 
d’absència siguin pel motiu que siguin, excepte: 

o Convocatòries de reunions acadèmiques a la FIF i/o de la UdL. 
o Exàmens de la FIF. 
o Assistència a congressos, jornades, etc. en representació de la FIF. 

 
6.6 Codi de bones pràctiques durant les estades als centres on l’estudiantat realitza les pràctiques 

 
a) Respectar i complir el que estableix aquesta normativa i la normativa de pràctiques 

acadèmiques externes de la UdL. 
b) Assistir a les pràctiques durant el curs acadèmic en curs en l’horari establert. 
c) Complir estrictament els horaris d’entrada i sortida, amb puntualitat. 
d) Seguir les indicacions dels/les professionals del centre, així com les del tutor o tutora 

d’aquest, respectant les normes internes i dinàmiques de treball establertes. 
e) Guardar estricta confidencialitat sobre qualsevol informació que arribi al seu coneixement 

referida tant als professionals del centre, usuaris/àries, als familiars d’aquests i al material 
o instal·lacions, abstenint-se de realitzar comentaris fins i tot amb els/les companys/es de 
pràctiques. Qualsevol falta relacionada amb aquest aspecte es considerarà molt greu, pel 
que es prendran les mesures que la FIF cregui oportunes, sense perjudici de les 
responsabilitats penals que puguin derivar. 

f) Mantenir una correcta relació amb l’usuari/ària del servei, la seva família i l’equip de 
professionals del centre. 
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g) Protegir les dades personals dels pacients i les seves famílies, i no utilitzar imatges, ni 
dispositius electrònics o fer difusió a les xarxes socials que impliquin informacions relatives 
a les tasques desenvolupades durant les pràctiques. Qualsevol falta relacionada amb aquest 
aspecte es considerarà molt greu, pel que es prendran les mesures que la FIF cregui 
oportunes, sense perjudici de les responsabilitats penals que puguin derivar. 

h) Respectar els espais d’ús pel desenvolupament de les pràctiques i no accedir a altres que no 
quedin justificats. 

 
6.7 Uniforme de practiques acadèmiques externes 

 
- Pijama blanc (oficial de la FIF)1. 
- Mitjons blancs. 
- Sabates blanques tancades o lligades (no es portaran espardenyes, ni sabatilles esportives). 
- Jaqueta blau marí (no és obligatori, el seu ús és opcional). 

Les següents normes són d’obligatori compliment: 

- No es pot portar res des del colze fins a l’ungla. A excepció dels rellotge o altres elements 
imprescindibles per realitzar la tasca assistencial. 

- Les ungles han d'estar curtes i sense esmalts. 
- El cabell es portarà recollit. 
- El carnet d'identificació s'ha de dur penjada en un lloc visible de l’uniforme. 
- L’uniforme s’ha portar net i polit. 
- Mantenir uns bons hàbits d’higiene personal. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 
 

Els casos particulars no previstos en aquesta normativa seran resolts pel degà o la degana de la FIF. 
 

Entrada en vigor de la normativa 
 

Aquesta normativa serà d’aplicació a partir del curs acadèmic 2022-2023. 

                                                           
1 L’ús de l’uniforme de la FIF és obligatori als centres assistencials, sempre que el centre no tingui pactada 
una altra directriu. 
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ANNEX 1. DOCUMENT DE RENÚNCIA A LA VACUNACIÓ 
 
 
 

Les autoritats sanitàries recomanen l’administració de les vacunes incloses al calendari de 
vacunacions sistemàtiques i d'altres que en funció de la situació sanitària del moment siguin molt 
aconsellables, i consideren la vacunació com la millor mesura de prevenció de les malalties 
infeccioses, tant a nivell individual com de la comunitat i, a més a més, és un dret de la ciutadania. 

Per tot això, la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia fomenta que l’estudiantat es vacuni. 
 
 

(Nom  i cognoms) ................................................................................................,  amb DNI  número 
......................................., alumne/a de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de 
Lleida, 

 
 

Manifesto que: 
 
 

La Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida m’ha informat de l’elevat nivell 
d’eficàcia i seguretat de les vacunes sistemàtiques i de les altres que en funció de la situació sanitària 
del moment siguin molt aconsellables, així com de la importància i la necessitat d’administració 
d’aquest tipus de vacunes, especialment pel fet d’estar matriculat/da en l'esmentada Facultat i que 
comporta, necessàriament, durant l'exercici de pràctiques el contacte amb malalts. 

 
 

Sóc coneixedor/a que el no fer-ho m’exposa, tant a nivell personal com per la salut dels altres, a 
riscos sanitaris, per la qual cosa exonero a la Universitat de Lleida de qualsevol tipus de 
responsabilitat i assumeixo les conseqüències que a nivell acadèmic (no poder fer les pràctiques o 
altres activitats acadèmiques perquè les empreses/institucions no vulguin alumnes en pràctiques 
sense vacunar) i/o econòmic (haver d’assumir el cost de les proves sol·licitades) pugui comportar 
aquesta decisió. 

 
 
 

(Signatura) 

Lleida, de de 
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