PRACTICUM GRAU EN INFERMERIA
REUNIÓ D’ACOLLIDA 20/01/2020
Consultar documentació a lliurar en la web de la Facultat: https://fcsalud.ua.es/va/estudis/infermeria/grau/practicum.html

El alumnat NO ESTARÁ AUTORITZAT A INCORPORARSE A LES PRÀCTIQUES de qualsevol centre si este no disposa de la seua
documentació prèviament o el mateix dia 20 de gener, independientment del periode asignat per realitzarles.
CENTRE (Hospital, CS i altres centres)
Clínica Vistahermosa
Departament Alcoi
Hospital Alcoi
Departament Alacant
Hospital G.U. Alacant

Hospital Sant Vicent

Departament San Juan
Hospital U. San Juan

Departament Dènia
Hospital Dènia

Departament Elx
Hospital G.U. Elx
Departament Elx-Crevillent
Hospital Vinaloposalut
Departament Torrevella
Hospital Torrevella
Departament Elda
Hospital U. Elda

Hora, lloc, i Profesorat coordinador
Hora: 9’00 h – Lloc: Saló d’Actes de la Clínica
Director Clínica y Profesor: Manuel Lillo Crespo – Angel Zamora Soler (Professor)
Entrega documentació el mateix dia de la reunió d’acollida a Manuel Lillo.
Hora 8:15h - Saló d’Actes Hospital Verge dels Lliris
Pablo López Casanova (Centres de Salut Dep.Alcoy) – Rosa Mª Revert Gandia (Professora hospital)
Entrega documentació: el mateix dia de la reunió d’acollida a Rosa Mª Revert Gandia
Hora 8:30h - Saló d’Actes del Hospital
El alumnat de 3er que va acudir a la reunió d’acollida de novembre pot anar directament al seu servici.
Beatriz Delgado (professora centres salut zona Alacant) – Sandra Iñesta (responsable docència hospital)
Entrega documentació el mateix dia de la reunió d’acollida o prèviament en despatx de docència de l’hospital (a Mª José Jaén).
Hora 8’00h – Hall del Hospital S. Vicente
Silvia Escribano Cubas (professora hospital)
Entrega documentació el mateix dia de la reunió d’acollida o prèviament en despatx de docència de l’hospital (a Concepción Morales).
Saló d’Actes Hospital San Juan: 8’30 h alumnat de 3er i 4rt que coneix el Departament i continue pràctiques en él.
9’30 h Alumnat de nova incorporació ó 2º (no acudirá al Centre de Salut fins després de la reunió).
Loreto Cruz (professora Centres de Salut Dep. Sant Joan) - Joan Clement (Prof. y resp. Docència hospital)
Documentació, abans de l’inicio (Confidencialitat, Delictes, Acord –aún sense tutor-) signa en despatx docència, arrepleg Verónica
Garcia.
Hora: 9’00 h - Saló d’Actes aula 1 Hospital Denia
Jose Manuel Hernández Abril (professor Centres de Salut zona Dènia) – Joan Montaner (professor hospital)
El alumnat haurà d’enviar per email tots els acords de pràctiques a Joan Montaner així com la resta de documentació. Termini de
enviament abans del divendres 17.
Hora 8’30h – Saló d’Actes Hospital General Universitari d’Elx
El alumnat que tinga assignat en periodo 1 Centre de Salut, s’incorporará al C.S. una vegada finalitzada la reunió.
Antonio Peña (professor hospital)
Entrega documentació a: Antonio Peña Rodríguez (3ª planta, anex 2 HGU Elche) (Més info consultar en su web)
Hora 8’30 h – Aula 3. María Torres (Supervisora de Docència) - Concepción Carrillo (Professora Centres salut Dep. Elx-Crevillent)
Entrega documentació per email a la Unitat de Docència de l’hospital: docencia@vinaloposalud.com
Reunió dimarts 21 a les 8.30h – AULA de docència 2.
David Monasor (professor Hospital) – Manuela Ibarra (professora Centres de Salut zona Torrevieja)
Entrega documentació per email a la Unitat de Docència de l’hospital abans del dia 20: docencia@torrevieja-salud.com
Hora 8’30 h - Saló d’Actes Hospital
Alfonso Jiménez (professor centres salut zona Elda) - Carmen Perpiñá (professora hospital)
Entrega documentació: Els Acords de Pràctiques del Practicum I, II i III se entregarán al coordinador/a del Centre de Salut, la resta se

Departament Marina Baixa
Hospital Marina Baixa

Departament Oriola
Hospital Oriola

Unitats SAMU

ALTRES CENTRES DE PRÀCTIQUES

entregará en l’Hospital o a través de email a docència de l’hospital (Elena Ferrer ferrer_ele@gva.es ).
Lloc: Unitat formació Hospital en l’aula polivalent.
8’00h. Alumnat de 3er i 4rt que coneix el Departament i continúa pràctiques en él.
9’30h. Alumnat de nova incorporació o de 2n (no acudirá al centre de salut fins després de la reunió).
Jose Manuel Hernández (professor Centres de Salut zona Marina Baixa) i Joan Montaner (professor hospital)
Entrega documentació: abans de l’inici (Confidencialitat, Delictes, Acord), signa en la Unitat de Formació (arreplega Sonia Carrió).
Hora: 8’30 h – Saló d’Actes de l’Hospital
Manuela Ibarra (professora centres salut zona Oriola) - Luis Llor (professor y resp. formació hospital)
Entrega documentació: el mateix dia de la reunió d’acollida a Luis Llor. L’alumnat que tinga assignat en periodo 1 Centre de Salut, se
incorporará al C.S. una vegada finalitzada la reunió.
La professora Noelia García citará a l’alumnat a una reunió en la Facultat. Abans del dia 20 lliurar compromís de confidencialitat,
certificaf de delictes sexuals i acord de pràctiques en C/ Aaiún, s/n (Alacant) en un sobre en Docència del SES (Maribel). També es pot
depositar en cada unitat SAMU en la que es vaja a realitzar les pràctiques en el cajetí que disposa el personal per a deixar la
documentació a la administración.
La documentació ha d’estar entregada en el centre durant la semana prèvia al 20/gener, per poder incorporar-se al centre en
qualsevol periode assignat. No hi ha reunió d’acollida. L’estudiant ha de presentarse al Director/a d’Infermeria del centre, el primer
dia del periode assignat.

