SISTEMA DE GARANTIA DE LA QUALITAT DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES
DE FISIOTERÀPIA
Les pràctiques externes en entorns assistencials són un element essencial en la
formació de qualsevol professional sanitari, entre ells el fisioterapeuta. La formació que
s'ofereix a la Facultat s'ha de complementar amb el contacte amb d'altres
professionals i pacients/usuaris que ajudaran l'estudiant a integrar les dimensions
professionals, socials, psicològiques i antropològiques de la fisioteràpia.
1. ÓRGAN RESPONSABLE
El disseny i la planificació del sistema de garantia de la qualitat de les pràctiques
externes corresponen a la Direcció del grau i a la Coordinació de les pràctiques
externes, amb el suport de l’àrea de Qualitat. També són responsables de la gestió del
sistema, que implica coordinar i controlar l’execució i seguiment dels procediments
establerts i elaborar anualment els informes previstos en el sistema.
2. CONTINGUTS DEL SISTEMA DE PRÀCTIQUES EXTERNES
Organigrama de persones responsables:
Direcció del grau
Coordinació del Pràcticum
Professor de pràctiques
Fisioterapeuta tutor
Les pràctiques externes en el pla docent:
Les pràctiques són obligatòries pels estudiants de fisioteràpia de 2n, 3r i 4rt curs. La
càrrega total que té assignada és de 42 ECTS, que es distribueixen de la següent
manera:






Pràcticum I: 2n curs – 2n semestre. Pràcticum extern de 6 ECTS. Ha de
permetre un primer contacte amb el mon professional i una aproximació
generalista al desenvolupament professional de l'estudiant.
Pràcticum II: 3r curs – 1r semestre. Pràcticum extern de 6 ECTS. És una
continuació del primer Pràcticum I, i permet la integració de conceptes
generals.
Pràcticum III: 3r curs – 2n semestre. Pràcticum extern de 6 ECTS. És un
pràcticum d'integració de continguts nuclears i generalistes.
Pràcticum IV: 4r curs – 1r semestre. Pràcticum extern de 12 ECTS. És un
pràcticum d'integració de continguts del 3r curs i les assignatures impartides
fins el moment.
Pràcticum V: 4rt curs – 2n semestre. Pràcticum extern de 12 ECTS. És un
pràcticum d’integració de tots els conceptes desenvolupats a la titulació, on
l’alumne assumeix el seu futur rol professional.

Cadascun dels Pràcticums consta d’una sola convocatòria, i si bé els períodes de
pràctiques són tancats, es permet la realització del pràcticum fora dels torns específics
quan els motius així ho justifiquin (malaltia, problemes laborals...), i l'organització
acadèmica de la Facultat ho permeti.

3. PROCEDIMENT DE LES PRÀCTIQUES
La realització de les pràctiques comporta l’execució dels procediments que es detallen
a continuació:
a) Recerca de centres de pràctiques:
La Facultat compta amb un ampli quadre de centres col·laboradors en els diferents
àmbits professionals de la fisioteràpia. Aquests centres són de caràcter privat, públic o
semipúblic i inclouen Hospitals, Clíniques, Centres de Fisioteràpia, Escoles d'Educació
Especial... En els darrers anys s'ha fet un esforç per ampliar el nombre de centres
preveient l'augment de necessitats del títol de Grau.
La recerca de nous centres col·laboradors es fa a través del Coordinador de Pràcticum
que estableix un primer contacte amb els possibles centres. En aquest sentit, es
compta amb el suport de la resta de professors dels estudis de Fisioteràpia que
comuniquen possibles centres col·laboradors, quan se'n creen de nous en el seu
entorn professional. També rebem sol·licituds per part de serveis de fisioteràpia
interessats a tenir estudiants en els seus centres
Per la recerca de llocs de pràctiques es tenen en compte els següents criteris:
1) Centres d'alt nivell que permetin a l'estudiant prendre contacte amb les
diferents competències professionals de la fisioteràpia general i les seves
especialitats.
2) Centres que disposin dels mitjans humans necessaris per poder tutelar el
pràcticum i específicament que comptin amb fisioterapeutes qualificats. La ràtio
fisioterapeuta-estudiant ha de ser d'un fisioterapeuta per estudiant.
3) Centres que permetin a l'estudiant posar en pràctica els coneixements adquirits
a l'escola i que permetin la participació de l'estudiant en la dinàmica pròpia del
centre integrant-lo dins l'equip interdisciplinar
4) Centres que permetin a l'estudiant compaginar la vida personal amb el
pràcticum: horaris del centre, proximitat geogràfica...
A partir de la comunicació d'un possible centre col·laborador es fa una visita al centre
per veure'n les característiques (excepte en centres ubicats fora de l’àmbit geogràfic
de Catalunya), i una vegada verificada la idoneïtat del centre es tramita un conveni de
col·laboració en què s'especifiquin els drets i les obligacions de cada part.
En els Pràcticums II, III, IV, i V es dóna l’opció de realitzar les pràctiques en centres
propers a l’entorn geogràfic de l’estudiant (per tant, sovint fora de Catalunya), i en
aquest cas és el propi alumne qui proposa el centre. El Coordinador de Pràcticum
valora la idoneïtat del centre a través d'un contacte telefònic, pàgines web, Col·legis
Professionals... En cas que s’accepti la sol·licitud, s’estableix un conveni específic per
aquell estudiant entre el centre i la Facultat. Aquest fet ocasiona una important càrrega
en les tasques de gestió acadèmica però pensem que compensa ja que:
1) Millora la satisfacció de l'estudiant
2) Disminueix la despesa de l'estudiant pel fet de poder estar al seu domicili
3) Permet la integració professional de l'estudiant en el seu entorn professional
futur

b) Informació per als centres de pràctiques:
A l'entrevista que es manté amb els responsables del centre es detallen:
 Els períodes de pràctiques i els horaris.
 Es comunica que hi haurà un professor responsable de la Facultat que farà de
contacte permanent amb el o els fisioterapeutes tutors
 S'expliquen les contraprestacions que s'ofereixen al centre, com ara:
1) Possibilitat de realitzar una formació (entre algunes de les ofertades dins el
quadre de formació contínua dels Estudis de Fisioteràpia) de manera
gratuïta
2) Descomptes especials en formacions realitzades dins de la FUB
3) Accés gratuït a Biblioteca i altres serveis de la FUB
 S'explica el procés d'avaluació i les activitats que han de realitzar els alumnes de
pràctiques durant el període de pràcticum
 S'expliquen les característiques del conveni
c) Accés per als centres de pràctiques:
Com s’ha comentat anteriorment, la Facultat rep sol·licituds per part de serveis de
fisioteràpia, per tal que puguin acollir alumnes en el seu període pràctic. Aquests casos
arriben a través tant d’alumnes com de professors, o bé es posen en contacte amb la
Facultat directament, habitualment per via telefònica i/o correu electrònic. Aquesta
sol·licitud es fa arribar al Coordinador de Pràcticum, que comença el procés de
signatura del conveni pertinent. Fins ara no s’ha detectat la necessitat de crear cap via
específica d’accés per als centres de pràctiques.
d) Informació per a l’alumnat:
Els programes dels Pràcticums són totalment públics a través de la web i per tant, es
poden conèixer les característiques del programa, la metodologia, l'avaluació...
Per als alumnes de primer curs, que realitzaran el Pràcticum per primera vegada, es
realitza una sessió informativa a finals del primer curs (al mes de juny habitualment)
per tal d’explicar les característiques de les pràctiques de cada curs, torns, centres que
es poden escollir, criteris de selecció de centre, especialitats de cada centre, així com
el funcionament i l’elaboració de l’e-portfolio de l’estudiant.
e) Accés per a l’alumnat:
L’alumnat es matricula dels Pràcticums quan realitza la matrícula de tota la resta
d’assignatures del curs.
f) Sol·licitud de l’alumnat:
La sol·licitud dels centres de pràctiques es realitza durant el procés de matriculació del
curs corresponent. L’ordre d’assignació s’estableix a partir de les preferències dels
estudiants i de la mitjana de l’expedient del curs finalitzat.
g) Convenis:
Per tal que els estudiants puguin realitzar les seves pràctiques ha d’existir un conveni
signat entre la institució en la qual està ubicat el centre i la Facultat. Aquests convenis
han d’estar signats pel responsable de la institució i la direcció de la Facultat.
Existeixen dos tipus de conveni:
 Conveni permanent: es fa una única vegada i es renova automàticament, si cap
de les dues parts ho denuncia.



Conveni per alumne: En els casos d’alumnes que realitzen els Pràcticums en
centres que no existeix conveni, i no és d’esperar que altres estudiants puguin
estar-hi interessats, sobretot per motius geogràfics, es firma un conveni que
només té validesa per un estudiant i un torn concret.

En alguns centres és obligatori que l’estudiant signi un document on manifesta, de
forma explícita, que respectarà totes les normes que fan referència al manteniment de
la confidencialitat de les dades dels usuaris del centre, així com la realització d’algun
tipus d’activitat formativa en prevenció de riscos laborals.
h) Assignació de professor o tutor:
En cada pràcticum l’alumne és guiat per dues figures tutorials: el professor de
pràctiques, que és assignat pel Coordinador de Pràcticum i el fisioterapeuta tutor, que
és proposat pel responsable del centre on s’imparteixen les pràctiques.
A més de les figures tutorials, existeix el Coordinador de Pràcticum, que és el
responsable de la coordinació dels Pràcticum de 2n, 3r i 4t curs. És la persona de
referència de la Facultat pel centre assistencial i el responsable de la coordinació dels
professors tutors de pràctiques.
Les seves tasques principals són:








Mantenir les relacions entre els estudis de fisioteràpia i els diversos centres de
pràctiques.
Programar els contactes necessaris amb la direcció del centre de pràctiques en
el període pràctic
Proporcionar tota la informació necessària (dossier de pràctiques, llistat
d’alumnes,...) a la direcció del centre de pràctiques.
Resoldre les incidències que sorgeixin durant el desenvolupament del
pràcticum. Coordinar els professors de pràctiques, que són els que faran el
seguiment de l’elaboració de l’e-portfolio de l’estudiant, i vetllaran per
l’assoliment dels objectius d’aprenentatge dels alumnes.
Fer una valoració conjunta amb els centres de pràctiques sobre el
desenvolupament de l’assignatura en finalitzar el curs i sempre que calgui.Fer
la proposta de previsió dels llocs de pràctiques per al curs següent.
Assegurar que es compleixen els objectius generals de pràctiques.

i) Les funcions del professor de pràctiques i del fisioterapeuta tutor són:
Les funcions del professor de pràctiques:
És el professor que realitza el seguiment i facilitació de l’aprenentatge pràctic a nivell
assistencial dels alumnes que realitzen els pràcticums de 2n, 3r i 4t curs. És el
professor que assessora i tutoritza la realització de l’e-portfolio de l’estudiant.
Les seves tasques principals són:
 Facilitar els aprenentatges mitjançant l’assessorament de l’estudiant, a l’hora
de l’elaboració del seu e-portfolio.
 Guiar l’estudiant en el desenvolupament de cadascuna de les activitats, que
vénen marcades en la guia de l’e-portfolio.
 Explicar la metodologia que l’estudiant ha de seguir per l’elaboració de l’eportfolio, per tal d’intentar garantir l’èxit del procés.
 Assessorar l’estudiant, des del començament del període pràctic, a l’hora de la
realització de les activitats que s’inclouran a l‘e-portfolio.
 Posar-se en contacte, ja sigui de forma presencial, via telefònica o mitjançant el
correu electrònic, amb el fisioterapeuta tutor, de referència de l’alumne, per tal

de coordinar les accions encaminades a l’assoliment dels objectius de
l’assignatura i de l’elaboració de l’e-portfolio. El sistema que es faci servir per la
coordinació entre el professor de pràctiques i el fisioterapeuta tutor,
responsable de l’estudiant, s’establirà per acord del Coordinador de Pràcticum,
el professor de pràctiques i el fisioterapeuta tutor.
 A través de “l’espai de comunicació” de la Intranet rebre, resoldre
dubtes i fer les valoracions que cregui més adients de les activitats
que va duent a terme l’estudiant, per tal que es garanteixi, en el
major grau possible, el procés d’aprenentatge de l’alumne.
 Portar a terme amb l’alumne l’avaluació del període pràctic, per tal
de poder qualificar qualitativa i quantitativament l’assignatura.
 Assegurar que es compleixen els objectius del Pràcticum.
Les funcions del fisioterapeuta tutor:
És el fisioterapeuta que treballa al centre de pràctiques i és el responsable de
l'estudiant durant l’estada de l’estudiant al centre de pràctiques. La seva funció
principal és la formació pràctica de l'estudiant pel que fa a l'organització i gestió del
centre, i l’acompanyament de l’estudiant en el procés d’aplicació dels coneixements
adquirits a la Facultat. Col·labora amb el professor de pràctiques en l’assoliment de les
competències marcades en les assignatures que integren el Pràcticum.
j) Documentació de les pràctiques:
Es lliura a cada centre una carpeta amb:
 Informació acadèmica de l'assignatura: Programa, objectius, metodologia...
 Llistat d'alumnes i períodes de pràctiques
 Fulls d'avaluació
 Dades del Professor de pràctiques
 Dades de contacte del Coordinador de Pràcticum.
 L’alumne disposa de tota la informació al seu espai de la Intranet.
k) Seguiment de les pràctiques:
El seguiment diari de les pràctiques en el centre correspon al fisioterapeuta tutor que
supervisa i guia el treball de l'estudiant
El professor de pràctiques és el que guia i assessora l’estudiant en l’elaboració de l’eportfolio, que ha de servir per l’avaluació del Pràcticum, i dóna possibles estratègies de
millora.
El Coordinador de Pràcticum estableix visites semestrals a tots els centres per
permetre una relació fluïda entre les diferents parts.
l) Avaluació de les pràctiques: e-portfolio de l’estudiant
L’avaluació per carpetes o portafolis és una de les alternatives més interessants a
l’avaluació més tradicional, que es du a terme de manera puntual, i que fa servir
normalment una prova única al final de cada semestre.
Més que una nova forma d’avaluar, aquest sistema es pot considerar com una altra
manera d’entendre el procés d’ensenyament - aprenentatge, basada en el diàleg i en
una dinàmica que promou la reflexió tant per part del professor com de l’alumne.
Aquest sistema tracta d’integrar l’avaluació en el mateix procés d’ensenyament aprenentatge, en el qual tenen cabuda diferents modalitats d’avaluació (coavaluació,
autoavaluació, avaluació del procés... etc).

L’e-portfolio de l’estudiant és una recopilació d’evidències d’aprenentatge i les seves
corresponents reflexions, i que demostren l’assoliment de les competències marcades,
en aquest cas, al Pràcticum. L’estudiant ha d’elaborar aquest e-portfolio sota la
tutorització del professor de Pràcticum. L’avaluació no la fa el professor sinó el propi
estudiant, mitjançant un informe sobre les diferents activitats que conformen l’eportfolio, així com del seu Pràcticum en general. El professor en aquest cas ha de
vetllar per l’assoliment dels objectius d’aprenentatge i facilitar el procés d’elaboració de
l’e-portfolio, permetent que sigui l’estudiant qui prengui les decisions quant a la
resolució de les activitats.
L’objectiu general d’aquest sistema és integrar el procés d’avaluació dins del procés
d’ensenyament - aprenentatge, i aconseguir que els mateixos estudiants esdevinguin
més autònoms a l’hora de controlar el seu procés d’aprenentatge.
Objectius específics de l’e-portfolio:






Afavorir la reflexió personal respecte dels objectius a assolir en el Pràcticum
Afavorir la reflexió i la integració del diferents continguts que s’han estudiat al
llarg del Grau a l’hora de resoldre activitats.
Valorar el procés dels alumnes al llarg del Pràcticum
Promoure els processos de presa de decisions i l’autonomia dels estudiants a
l’hora d’escollir com demostrar els seus aprenentatges.
Incloure l’autoavaluació, com a element fonamental del procés d’ensenyament aprenentatge, amb la intenció última de dotar els estudiants d’eines útils que
els permetin actuar com a professionals reflexius.

La valoració global del Pràcticum resulta de l’autoavaluació de l’e-portfolio (70%) i
l’avaluació del fisioterapeuta tutor (30%).
m) Incidències:
La gestió d'incidències es realitza de forma presencial i/o mitjançant telèfon i correu
electrònic.
Existeixen dos tipus d'incidències:
 Dels estudiants: Són gestionades pel coordinador de Pràcticum i/o el professor
de pràctiques, segons la tipologia de la incidència.
 Dels centres de pràctiques: Són gestionades pel coordinador de Pràcticum
n) Valoració de la satisfacció
Els estudiants avaluen, en finalitzar el semestre i mitjançant una enquesta els
següents aspectes:
 L’adequació del centre de pràctiques per desenvolupar el resultats
d’aprenentatge previstos
 El tracte rebut per part del centre de pràctiques
 La facilitació de l’aprenentatge per part del fisioterapeuta tutor i del professor de
pràctiques.

4. RENDICIÓ DE COMPTES, REVISIÓ I MILLORA DE LA GESTIÓ DE LES
PRÀCTIQUES
a) Informe de les pràctiques:
La direcció del grau conjuntament amb la coordinació de les pràctiques són els
responsables d’elaborar l’informe final sobre les pràctiques del curs. Aquest informe
s’elabora durant el mes de juny i s’eleva a la Junta de Facultat.
Aquest informe s’elabora a partir de les fonts d’informació següents:
 Dades de les enquestes de satisfacció omplertes pels alumnes.
 Dades dels resultats acadèmics del estudiants
 Recull de les opinions dels fisioterapeutes tutors dels centres transmeses al
coordinador del Pràcticum i/o als professors de pràctiques Pràcticum durant el
semestre, en els diferents contacte via mail o telefonia.
 Recull de les opinions dels professors de pràctiques en les reunions
semestrals, que es celebren entre aquests professors, el coordinador de
Pràcticum i el director del grau.
Al final de l’informe hi ha un apartat de revisió i propostes de millora del sistema de
pràctiques, si escau.
b) Difusió de l’informe:
Es fa difusió de l’informe de pràctiques a través dels següents canals:




L’informe global de valoració del curs
L’informe de seguiment de la titulació, que s’envia al Vicerectorat d’Ordenació
Acadèmica de la UVic-UCC
La memòria anual de la FUB.

c) Revisió i millora:
L’informe elaborat per la Direcció i la Coordinació de pràctiques dels estudis consta
d’un apartat de revisió i propostes de millora del sistema, si escau.
A més a més, en finalitzar el curs acadèmic, la Junta de Facultat analitza els diferents
informes de pràctiques dels estudis, fa una revisió del sistema i propostes de millora, si
ho considera convenient.

