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Document de bones pràctiques per a la integració de l’estudiantat amb 

contracte d’auxili sanitari i reconeixement acadèmic 

Curs 2020-21 

 

Atenen a la Resolució SLT/2734, de 30 d’octubre, per la qual s’adopten mesures en 

matèria de contractació de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi 

sanitària ocasionada per la COVID-19, l’objectiu d’aquest document és presentar els 

punts d’acord de les Deganes/ Directores de les Facultats/ Escoles d’Infermeria en 

relació amb la integració de l’estudiantat en el contracte d’auxili sanitari i el 

reconeixement com a hores de pràctiques clíniques.  

Les mesures proposades per l’ADEIC estan subjectes de forma irrenunciable a 

mantenir la continuïtat de les pràctiques clíniques de tots els estudiants (de primer, 

segon, tercer i quart curs) durant tot el curs acadèmic 2020-21. 

 

Contracte d’auxili sanitari: 

Tenint en compte que l’assignació de l’estudiantat als centres sanitaris la farà el 

Departament de Salut, es recomana que l’adjudicació sigui en el centre de pràctiques 

on l’estudiant té planificades les pràctiques, i en cas de no disposar d’aquesta 

informació prioritzarà el  criteri de territorialitat on està ubicada la Facultat/Escola 

d’Infermeria 

El contracte d’auxili sanitari té un caràcter voluntari, i no impedeix que l’estudiantat 

pugui continuar realitzant les pràctiques clíniques, en la plaça prèviament pactada per 

la Facultat/Escola d’Infermeria i el centre de pràctiques. 

L’estudiantat haurà de comunicar al Deganat o la Direcció del centre la seva voluntat 

d’acollir-se a aquesta contractació, així com el centre i servei on finalment l’hagin 

adjudicat.  

En el cas que l’estudiantat rescindeixi el seu contracte aquest podrà continuar les 

pràctiques clíniques sense perjudici de la seva formació. 

 

Integració de l’alumnat: 

Es recomana que el centre sanitari faci a l’estudiantat una formació d’orientació sobre 

la institució i les mesures preventives recomanades. 
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L’estudiantat sols podrà realitzar tasques d’auxili sanitari sota supervisió d’un 

professional sanitari infermera. 

L’estudiantat tindrà adjudicada un/a tutor/a clínic/a del centre i cada setmana farà una 

tutoria de seguiment amb el/la tutor/a acadèmic de la universitat, de forma presencial 

o online. 

La institució sanitària farà arribar a la coordinació de pràctiques/cap d’estudis un 

certificat de la dedicació (nombre d’hores) de l’estudiantat. 

 

Reconeixement: 

La realització de contracte d’auxili sanitari podrà reconèixer entre un 50% i un 75% del 

total d’hores de pràctiques matriculades de 4t curs.  

L’estudiantat haurà de realitzar les activitats avaluatives planificades a les assignatures 

de pràctiques clíniques i/o pràcticum. 

Per assegurar el nivell competencial adquirit és possible que la Facultat/Escola 

d’Infermeria valori la necessitat de realitzar activitats complementàries i/o una prova 

final d’avaluació de competències (ACOE). 

Els reconeixements sols s’aplicarà als estudiants que se’ls hi realitzi el contracte d’auxili 

sanitari segons la Resolució SLT/2734/2020. 

L’estudiantat podrà realitzar tasques d’auxili sanitari sense demanar el reconeixement. 

 

L’ADEIC es compromet a mantenir la relació amb el Departament de Salut per fer 

seguiment de la situació. 

 

31 d’octubre de 2020 

 

 

 


