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Les valoracions més altes són la consecució dels objectius de l’assignatura i la unitat de pràctiques. Obtenint

menor puntuació el procés de cures d’infermeria, pel que plantegem revisar les activitats programades, per a

millorar el procés d’aprenentatge de l’estudiant en les pràctiques clíniques.

Identificar el grau de satisfacció dels estudiants en relació a l’assignatura Pràcticum del Grau en Infermeria

.

Disseny.: Estudi descriptiu i transversal.

Subjectes i emplaçament. La població d’estudi va ser els 170 estudiants de Pràcticum de l’Escola

d’Infermeria de la Universitat de Barcelona, en els cursos 2012-13, 2013-14, 2014-15 y 2015-16. Realitzaren

el Pràcticum en les unitats d’hospitalització de ginecologia, obstetrícia (puèrperes i embaràs d’alt risc),

urgències, cures obstètriques intensives de l’hospital Clínic y seu Maternitat, y en tres unitats d’atenció a la

salut sexual i reproductiva (ASSIR) d’atenció primària de Barcelona ciutat.

Recollida de dades. Es va dissenyar un qüestionari ad hoc autocomplimentat i anònim que recollia entre

altres variables: el grau de consecució dels objectius, el grau de satisfacció de les activitats d’aprenentatge

programades (seminaris, diari reflexiu i procés de cures) i la unitat de pràctiques. Els ítems s’avaluaven

mitjançant una escala tipus Lickert (1-10). L’anàlisi estadístic es va realitzar amb el programa PASW.22.

L’assignatura Pràcticum del Grau en Infermeria la realitza l’estudiant en el 4rt curs, octau semestre i consta de

30 ECTS. Les pràctiques clíniques es distribueixen en dos períodes, sent un d’ells unitats especialitzades

d’obstetrícia i ginecologia, pediatria, psiquiatria o geriatria.

En aquest treball es presenta la valoració dels estudiants que han cursat l’assignatura Pràcticum i realitzat la

formació clínica en les unitats de salut maternal i salut sexual i reproductiva en els centres assistencials de

Barcelona ciutat.

GRAU DE SATISFACCIÓ

DE LES ACTIVITATS D’APRENENTATGE PROGRAMADES

n Mínim Màxim Mitjana SD

Seminaris 86 1 10 8,05 1,6
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reflexiu 86 1 10 7,4 1,6
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cures 85 1 10 7,15 1,7
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Grau de consecució dels objectius

8,70

SD 0,94 (6-10)


