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Introducció
Les estades de pràctiques dels estudiants de NHiD compleixen la funció pedagògica de complementar coneixements teòrics adquirits al llarg de
l’ensenyament. És una oportunitat per a l’alumne d’aprendre sistemes i tècniques de treball, consolidar competències i portar a la pràctica els
coneixements, habilitats, actituds i aptituds, facilitant així un cert nivell d’autonomia professional. L’assignatura Pràcticum amb 9 crèdits (cr)
consta del Protocol de recerca i de les Pràctiques Externes (PE). Les PE representen el 50% de l’assignatura amb un total de 180h presencials
(40h/cr). Com a prerequisits per accedir a l’assignatura, l’estudiant ha d’haver superat 102 crèdits de matèries troncals i obligatòries, inclosa
l’assignatura de Dietoteràpia.
Les estades pràctiques de l’ensenyament de NHiD de la UB es van iniciar el curs 95-96 preferentment en l’àmbit de la salut. Posteriorment, fruit
de les observacions recollides per l’equip docent, s’han anat introduint modificacions al llarg d’aquests anys: l’ampliació a d’altres àmbits (salut
pública, restauració col·lectiva, recerca, empreses alimentàries i ONGs) i la introducció de la defensa oral d’un cas pràctic com a part de
l’avaluació de l’estudiant, afegit a l’avaluació del tutor, i la redacció d’un informe final. Amb motiu de l’inici de les PE del Grau s’ha considerat
oportú conèixer l’opinió de tutors i estudiants per tal d’adequar-les a la nova titulació.

Objectius
• Analitzar l’estructura i el funcionament general de les PE de la Diplomatura de NHiD. 
• Conèixer l’opinió dels tutors dels centres i dels estudiants. 
• Disposar d’un document que proporcioni informació rellevant per a la implementació 

de les PE del Grau de NHiD

Metodologia
Per agilitzar i facilitar la participació de tutors i de estudiants, es va utilitzar la plataforma
on line Survey Monkey que facilita la recopilació i l’anàlisi dels resultats. Es van dissenyar
dos models d’enquesta. Una dirigida als tutors que constava de 15 preguntes de resposta
múltiple, estructurades en tres apartats que agrupaven preguntes referides a
coneixements, habilitats i actituds dels estudiants i un quart apartat amb les preguntes
que feien referència a la organització. Es va distribuir a 35 tutors dels quals van respondre
un 64,7%. L’enquesta dirigida als estudiants (Fig 1) constava de 11 preguntes de resposta
múltiple amb la finalitat d’obtenir informació respecte als coneixements, habilitats,
sistema d’avaluació i organització de les pràctiques. Es va distribuir a 102 estudiants dels
quals va respondre un 40%.

Resultats
De totes les dades recollides, destaquen:

Enquestes adreçades als tutors
El 72,7% opina que els coneixements dels estudiants són bons i que es reflecteix positivament que
han treballat prèviament casos-exemple a l’aula. Respecte a les habilitats, el 52,6% creu que apliquen
una bona metodologia de treball (Fig 2). Més del 95%, expressa que la actitud de l’estudiant, en
relació als pacients, és bona o molt bona. Quant a la organització, un 38,9% considera que la durada
de les pràctiques és insuficient i un 55,6% la considera adequada.

Enquestes adreçades als estudiants
Un 63,2% opina que els coneixements adquirits a la universitat són bons i un 13,2 % molt bons (Fig 3).
Un 81,6% creu que les habilitats adquirides són útils o molt útils. També manifesten que els ha
resultat d’utilitat treballar casos a l’aula (Fig 4). La organització de les PE es considera adequada en un
79% dels casos i el 76,3% considera que la durada és insuficient o molt insuficient. En relació a
l’avaluació de l’assignatura, opinen que és adequada o molt adequada en un 73,7%.

Conclusions: els resultats de les enquestes dutes a terme als tutors, manifesten, en general, satisfacció pel nivell de coneixements, habilitats i
actituds adquirits pels estudiants de NHiD de la Universitat de Barcelona, al llarg del seu itinerari curricular. Els resultats de les enquestes
expressen que una amplia majoria dels alumnes considera bones les bases de coneixement adquirides a la universitat. El sistema d’avaluació de
l’assignatura és adequat i pel que fa a la durada de les PE, insuficient.
Tant tutors com estudiants valoren satisfactòriament la organització de les PE.
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