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GESTIÓ ACADÈMICA

GRAU EN MEDICINA
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ASSIGNATURES: PRÀCTICA CLÍNICA ASSISTENCIAL IV I V

CURS 2019/2020

11/03/2019

Página 1 de 5

Facultat de Medicina

GESTIÓ ACADÈMICA

Els continguts de les assignatures pràctiques es distribueixen de la següent forma:
Assignatura Bloc
temàtic
104073
Pràctica
Assistencial
IV

Medicina

Cirurgia

Primària

ECTS Setmanes Estades o rotacions
11

Hores

3

Medicina

75

3

Especialitat Mèdica

75

3

Cirurgia

90

3

Especialitat Quirúrgica

90

11

6

Centre Assistència
Primària

33

18

11

Pediatria

4.5

3

Pediatria

75

Pràctica
Assistencial
V

Obstetrícia
i
Ginecologia

4.5

3

Obstetrícia i
Ginecologia

75

6

3

Salut Mental

95

15

9

48

27

TOTALS

+6
Sessions
clíniques

192,5

104074

Salut
Mental

+7
Guàrdies

RELACIÓ D’HOSPITALS AMB ELS QUALS LA FACULTAT DE MEDICINA TÉ SIGNAT CONVENI PER A REALITZAR
PRÀCTIQUES EXTERNES:

Consorci Sanitari de l'Anoia: Hospital d'Igualada
Consorci Sanitari del Maresme: Hospital de Mataró
Hospital de Sant Rafael
Hospital Mateu Orfila -Menorca
Hospital Universitari Quirón-Dexeus
Hospital Universitari Son Espases – Palma de Mallorca
Parc Sanitari Pere i Virgili
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CONSIDERACIONS PRÈVIES
1. Previsió de l’oferta per al curs 2019/2020 (gener 2019)

QUADRE RESUM DEL PROCEDIMENT CURS 2018/2019
1
2

3

Què
Reunió amb
estudiants de cinquè
Petició de places i
serveis a hospitals

Presentació unificada
als estudiants de 5è

Qui
UDH
GA

Responsables
Institucions
Deganat

4

5
6

7

Sol·licituds dels
estudiants

Recepció peticions de
rotació externes

Assignació rotacions
externes

UDH

GA
UDH

Deganat i GA

8

Tramesa a les UDH

GA

9

Validació UDH i
comunicació a GA

Gestió UDH

10

Comunicació a les
institucions

GA

Com
Responsable d’assignatura a cada UDH
Correu electrònic a les persones de
contacte dels hospitals amb conveni.
Confirmació de dades de la persona
responsable de signar el conveni.
Es presenta als estudiants l’oferta
externa de places, serveis i períodes.
Lloc: UNITAT DOCENT VALL HEBRON
Exposició dels criteris d’assignació i
conseqüències de l’incompliment de
l’acord
Els estudiants emplenen les sol·licituds
online (e-Formularis). Cada petició anirà
degudament argumentada
Tramesa llistat de sol·licituds a UDH
Les UDH enviaran a GA una taula segons
el model unificat on constarà la proposta
d’assignació de la Unitat Docent.
La Unitat Docent Hospitalària farà el
primer filtre i assignació tenint en
compte les places ofertes pels diferents
hospitals, i seleccionarà els alumnes que
compleixin els criteris aprovats en el cas
que hi hagi més demanda que oferta.
Deganat i GA unificaran les propostes de
les UDH i faran l’assignació definitiva,
segons els criteris establerts i la
disponibilitat de places, en el cas que hi
hagi més demanda que oferta
Tramesa a les UDH de l’assignació
definitiva de places externes.
Retorn de les UDH amb la validació de
l’assignació de rotacions als estudiants,
un cop informats de l’assignació
definitiva.
Acceptació o renuncia dels estudiants,
segons correspongui.
Relació d’estudiants / serveis assignats.
Format de tramesa de dades als hospitals
segons les seves necessitats (per
confeccionar
carnets,
passis,

Quan
02/2019

gener

11/03/2019
15:30 hores
Aula 114
Del 25 al 31 de
març
2 d’abril

Data límit:
30/04/2019

Data límit:
13/05/2019

13/05/2019

20/05/2019

24/05/2019
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comunicacions amb els estudiants, etc.):
dades personals completes, UDH de
l’estudiant.

11

Comunicació a les
institucions

GA

12

Convenis específics

GA

13

Signatura Conveni

Estudiant

14

Tramesa dels
convenis a GA

15

Signatura Conveni

GA

16

Comprovació
matrícula i
assegurança
complementària

GA

17

Arxiu convenis

GA

UDH

Petició de dades dels tutors de l’hospital
(pla docent)
Informació sobre el procediment
d’avaluació. Quadern de rotatori. Forma
de lliurament
Confecció convenis específics segons
l’assignació. Tramesa de convenis a cada
UDH
Signatura del conveni específic per part
de l’estudiant.
La UDH enviarà els tres originals del
conveni a Gestió Acadèmica
Circuit de signatures. Degà i representant
hospital
Comprovar
que
l’estudiant
està
matriculat de les assignatures i que ha
contractat
l’assegurança
complementària.

24/05/2019
A partir del 24
de maig
data límit:
20/06/2019
Fins el 5 de
juliol
juliol
Data límit: 1a
setmana
setembre, abans
de l’inici de les
pràctiques

La GA arxivarà un original a l’expedient
de l’estudiant, trametrà un original a la
institució/hospital i un altre a la UDH per
a lliurar a l’estudiant.

1. A cada UDH els responsables de les assignatures presenten la Pràctica Clínica Assistencial IV i V als
estudiants de 5è curs, i expliquen les diferents possibilitats per a realitzar les rotacions obligatòries.
2. La GA contacta amb els responsables dels Hospitals/Institucions externes per a demanar l’oferta dels
serveis i places per al curs següent. Data límit: Gener
Confirmació de dades de les persones responsables de la signatura dels convenis.
3. Els Hospitals i Institucions amb conveni amb la Facultat de Medicina fan una presentació per als
alumnes on informen de l’oferta de places i serveis per al curs acadèmic corresponent i expliquen les
principals característiques del seu centre. La presentació és única per a tots els alumnes de la
Facultat.
La presentació dels Hospitals per al curs 19/20 serà el dia 11/03/2019 a la Unitat Docent Vall
d’Hebron, Aula 114, a les 15:30 h.
4. Al mes de març s’inicia el període per a què els estudiants demanin les rotacions en Hospitals/
Institucions externes a la UAB (amb conveni). L’estudiant presenta la sol·licitud mitjançant un
formulari online: del 25 al 31 de març.
5. El 2 d’abril la GA enviarà el llistat de les sol·licituds a les UDH.
6. Les UDH enviaran a GA una taula segons el model unificat on constarà la proposta d’assignació de la
Unitat Docent.
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La Unitat Docent farà el primer filtre i l’assignació tenint en compte els criteris aprovats, els requisits
de la pròpia UDH, i les places ofertes pels diferents hospitals. Seleccionarà els alumnes que
compleixin els criteris aprovats en el cas que hi hagi més demanda que oferta. Data límit per a la
tramesa a la GA: 30/04/2019.
7. El Deganat i GA, en rebre la proposta de les UDH, unificaran les propostes i faran l’assignació
definitiva, segons els criteris establerts i la disponibilitat de places, en el cas que hi hagi més
demanda que oferta.
S’aplicaran els criteris aprovats pels responsables de les assignatures i el deganat en data
27/03/2015.
Criteris per assignar rotacions externes:
a. Capacitat docent de la UDH i necessitat de places externes
b. Pac complet. L’estudiant fa totes les rotacions en el mateix hospital.
c. Proximitat geogràfica del domicili de l’estudiant i/o proximitat de la Unitat Docent de l’estudiant.
d. Nota expedient.
Amb aquests criteris, i per aquest ordre, es considera que es donarà resposta a tots els estudiants.
Data límit: 13/05/2019
8. La Gestió Acadèmica envia la resolució de l’assignació de places a cada Unitat Docent per a què el
responsable en doni el vistiplau. Data límit: 13/05/2019.
9. La UDH comunica als estudiants les places assignades. Validació de la resolució per part de la UDH,
amb l’acceptació o renuncia de les places i notificació a GA. Data límit: 20/05/2019
10. La GA comunica a les institucions la relació d’alumnes/serveis i període assignats, com a màxim el 24
de maig, tenint en compte les necessitats específiques de cada hospital (confecció de carnets, passis,
etc.).
Petició de dades dels tutors de l’hospital (per a informar hores de docència al pla docent i certificació
de docència).
11. Comunicació als hospitals/institucions sobre el procediment d’avaluació. Quadern de rotatori i forma
de presentació i lliurament. 24/05/2019
12. A partir del 24/05/2019 la GA farà el conveni específic per a cada alumne segons l’assignació
definitiva. Impressió de tres originals de cada conveni i tramesa a les UDH.
13. La UDH rebrà els convenis específics dels alumnes que hauran de signar per tal de confirmar el seu
compromís d’acceptació de plaça. La data límit per a signar els convenis serà el 20/06/2019.
14. Tramesa de convenis a GA. Les UDH enviaran els tres originals de cada conveni signats pels alumnes
a GA. Data límit: 5/07/2019
15. Circuit de signatura del conveni: degà i responsables d’hospitals. Durant el mes de juliol.
16. Abans de l’inici de la pràctica. La GA comprovarà que l’estudiant està matriculat de les assignatures
de Pràctica Clínica Assistencial IV i V i que ha abonat l’assegurança complementària. En cas de no
haver-la contractat, es modificarà d’ofici la matrícula i es comunicarà a l’estudiant.
17. En rebre els originals signats s’arxivarà a l’expedient de l’estudiant, i la GA en trametrà un altre a la
UDH corresponent per a lliurar-lo a l’estudiant.
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