
PROFI220
Títol 
activitat

 
La tutorització de l’alumne d’infermeria a les assignatures de 
pràctiques clíniques. Campus Terres de l’Ebre.

Tipus 
d’activitat Curs de Formació

Impartit 
per

Sagrario Acebedo Urbiales, José Miguel Jiménez i Roser Ricomà

Hores a 
certificar

18

Places 20
Dates: 24 de febrer, 3, 10 i 17 de març
Hora: De 10 a 13 h 
Lloc: Campus Terres de l’Ebre. Aula per determinar

INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

El  propòsit  del  curs  és  augmentar  la  competència  en  el  recolzament  de
l’aprenentatge de l’alumne en les pràctiques clíniques. Es tracta de fomentar en el
professor  i  tutor  les  habilitats  metacognitives  que  els  permetrà  interrogar-se,
analitzar, conèixer i avaluar el seu paper com a mentor de l’estudiant.

OBJECTIUS

- Revisar el marc filosòfic i conceptual i el model pedagògic.

- Explorar l’adquisició d’habilitats reflexives

- Revisar models reflexius que utilitza l’estudiant

- Analitzar estratègies en la relació tutor-alumne que recolzin l’aprenentatge

- Revisar el programa de pràctiques i contribuir a la seva millora

- Explorar estratègies i models d’avaluació



CONTINGUTS

Marc filosòfic i model pedagògic:

- Revisió del pla d’estudis del grau d’infermeria de la URV

La pràctica reflexiva:

- De què parlem ?

- En quin model de raonament s’emmarca ?

- Quines habilitats ens ajuden a desenvolupar-la ?

(Dia 24 de febrer i 3 de març; professora M.S. Acebedo)

Estratègies i models d’avaluació:

- Com avaluar l’aprenentatge

- Revisió del full d’avaluació

(Dia 10 de març: professor J.M. Jiménez)

El rol del tutor:

- Quins corresponents de la relació tutor-alumne afavoreixen l’aprenentatge ?

- Quines estratègies donen suport a la reflexió de l’estudiant en la pràctica
clínica ?

- Com avaluar l’aprenentatge i la competència reflexiva ?

Revisió dels models reflexius que utilitza l’estudiant.

Propostes de millora

(Dia 17 de març; M.S. Acebedo)

METODOLOGIA 

Classes magistrals participatives.

Treball en grups.



DESTINATARIS

Professors associats del Departament d’Infermeria dels campus on s’imparteix el
grau d’infermeria (CC,CTE i SBP)

CERTIFICACIÓ 

Assistència del 80% a les classes


