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COMUNICAT DE LES DEGANES I DIRECCIONS DE LES FACULTATS I ESCOLES 

D’INFERMERIA EN RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ EPIDÈMICA PEL COVID-19 

 

 

L’ADEIC està preocupada per l’afectació de la situació epidèmica del COVID-19 a la 

població en general i a la comunitat universitària en particular, tenint en compte que 

som responsables dels estudis de Grau en Infermeria/Bàtxelor i de la formació 

postgraduada universitària a infermeres a 15 centres de 9 Universitats catalanes més 

Balears i Andorra. 

 

El passat dia 5 de març el Departament de Salut va emetre un comunicat per adoptar 

mesures preventives destinades als professionals sanitaris amb la finalitat de minimitzar 

el risc que aquests professionals puguin infectar-se i a la vegada convertir-se en una font 

de transmissió en els centres sanitaris. Aquest comunicat en cap cas fa referència a 

l’actitud a prendre amb els estudiants i l’ADEIC vol comunicar que: 

 

Respecte al Grau en Infermeria 

 Des dels primers comunicats del Departament de Salut, estem informant en els 

estudiants, especialment als que es troben en període de pràctica clínica, de la 

necessitat d’adoptar les mesures de prevenció estàndard, per evitar el contagi i 

la propagació del virus. 

 Un percentatge important dels estudiants de Grau en Infermeria Bàtxelor 

provenen de Cicles Formatius, de l’àmbit salut, essent auxiliars d’infermeria o 

tècnics en radiodiagnòstic, laboratori..., i per tant estan en actiu en diferents 

centres sanitaris o sociosanitaris. Aquests estudiants, en l’actualitat, poden estar 

o no fent pràctica clínica a diferents centres i no ha de ser precisament el centre 

on treballen. 
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 També tenim alguns estudiants amb malalties cròniques cardíaques i/o 

pulmonars, immunodeficiències i  alguns embarassos que habitualment van a 

unitats sense risc 

 Un percentatge del professorat del Grau en infermeria//Bàtxelor, són 

professorat associat/col·laborador que treballa en la pràctica clínica alhora que 

col·labora en la docència en centres diferents i alguns d’ells es desplacen a altres 

centres per la tutorització de la pràctica clínica. 

 La docència a l’aula a la universitat pot esdevenir segons la metodologia docent 

en grups petits de 12-20 estudiants, però també en grups mitjans o grans d’entre 

30 a 100 estudiants en un mateix espai físic. 

 Els espais on fan pràctica clínica els estudiants són diversos, pot ser a l’hospital a 

diferents serveis, com a l’atenció primària, en centres sociosanitaris, centres de 

salut mental i també serveis comunitaris. 

 Durant aquests últims dies, volem posar de manifest la descoordinació que s’ha 

donat entre els serveis sanitaris i les universitats, de forma que algunes 

organitzacions sanitàries unilateralment han decidit que els estudiants no 

anessin a pràctiques. 

 Per altra banda, els estudis de Grau en Infermeria/Bàtxelor estan regulats per la 

Directiva Europea 2013/55/UE on es requereix que es facin 2.300 h de pràctica 

clínica durant el Grau, en el cas que de forma institucional o d’alguna universitat 

en concret es retirin els estudiants de la pràctica durant uns dies o setmanes la 

possibilitat de recuperar aquestes hores és pràcticament inviable, tenint en 

compte el nombre d’estudiants que tenim i les places de pràctiques per territori. 

Alhora, els estudiants amb situació de finalització d’estudis, necessiten acabar 

segons el calendari acadèmic previst amb l’objectiu d’incorporar-se al món 

laboral en període d’estiu. En definitiva la sortida dels estudiants dels centres 

sanitaris hauria de justificar-se des de les autoritats sanitàries com una mesura 

extraordinària. Tanmateix, aquesta situació on els estudiants viuen situacions 
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excepcionals durant les seves pràctiques clíniques poden ser una oportunitat pel 

seu aprenentatge a l’hora de ser un ajut pels professionals en unitats de baix risc. 

 

 

Respecte als estudis de postgrau/ màster i els cursos de formació continuada 

 Donat que aquests estudis van dirigits a professionals sanitaris, i seguint la 

directriu del comunicat del 5 de març del Departament de Salut entenem que 

cada centre decidirà en funció de com pot adaptar les metodologies, per 

exemple amb docència semipresencial o on-line. 

 

Per últim, demanem al Departament de Salut, que les directrius a prendre siguin clares 

i coordinades amb el Departament d’Universitats per tal d’evitar actuacions 

incongruents i conseqüències que afectin  la situació acadèmica dels nostres estudiants. 

 

09 de març de 2020 

 

Dra. Pilar Delgado Hito.  

Vicedegana de la Facultat e Medicina i Ciències de la Salut  

Universitat de Barcelona 

 

Dra. Lorena Molina Raya. 

Directora del Campus Docent Sant Joan de Déu 

Universitat de Barcelona. Centre adscrit 

 

Dra. M Dolors Bernabeu Tamayo. 

Directora del Departament d’Infermeria de la Facultat d’Infermeria 

Universitat Autònoma de Barcelona 
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Dra. Mercedes Abades Porcel 

Directora de l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau 

Universitat Autònoma de Barcelona. Centre adscrit 

 

Dra. Montserrat Antonín Martin 

Directora de l’Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat. 

Universitat Autònoma de Barcelona. Centre adscrit 

 

Dra. Montserrat Comellas Oliva 

Directora de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa 

Universitat Autònoma de Barcelona. Centre adscrit 

 

Dra. Carme Bertran Noguer 

Degana de la Facultat d’Infermeria 

Universitat de Girona 

 

Dra. Maria Jiménez Herrera 

Degana de la Facultat d’Infermeria 

Universitat Rovira i Virgili 

 

Dra. Judith Roca Llobet 

Degana de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 

Universitat de Lleida 

 

Dra. Carolina Chabrera Sanz 

Coordinadora del Grau en Infermeria de l’ Escola Superior de ciències de la Salut 

Tecnocampus. Universitat Pompeu Fabra. Centre adscrit 
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Dra. M Dolores Bardallo Porras 

Directora de l’Escola Superior d’Infermeria del Mar 

Universitat Pompeu Fabra. Centre adscrit 

 

Dra. Cristina Monforte Royo 

Directora del Departament d’Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la 

Salut. Universitat Internacional de Catalunya. 

 

Dra. Pilar González Gálvez 

Directora del Grau en Infermeria 

Universitat Ramón Llull 

 

Dra. Paola Galbany Estragues 

Degana de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar 

Universitat de Vic. Universitat Central de Catalunya. 

 

Sra. Carme Valiente Ballesteros 

Directora dels estudis d’Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut 

Universitat de Manresa. Universitat Central de Catalunya. 

 

Dra. Cristina Moreno Mulet 

Degana de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 

Universitat de les Illes Balears 

 

Dra. Sara Esqué Boldú 

Coordinadora del Batxelor en Infermeria. Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació 

Universitat d’Andorra 

 


