Guia per a Tutors Assistencials
Avaluació d’estudiants de Grau en Infermeria
Benvolgut/da Tutor/tutora, en primer lloc agrair-te la col·laboració amb la Facultat de
Ciències de la Salut de la Universitat d’Alacant per a la formació del Grau en Infermeria.
A continuació t’oferim una guia sobre tots aquells aspectes bàsics a conéixer per a poder
realitzar la labor amb l’alumnat que tutoritze, contestant de forma senzilla a una sèrie de
preguntes. Tota la informació que ací oferim, es troba molt més ampliada en la nostra web
del Practicum, enllaç següent:
https://fcsalud.ua.es/va/estudis/infermeria/grau/practicum.html
1.

Quines assignatures realitzaran en els centres assistencials els estudiants del Grau en
Infermeria?
Cada assignatura comprén un total de 6 crèdits ECTS, equivalents a 150 hores de presencials
en les que l’estudiant, sempre que siga possible i seguint el criteri d’aprenentatge, ha de seguir
el torn del seu tutor.
Cada curs acadèmic té un període temporal establit en el que han de realitzar les assignatures.
Les dates d’estos períodes s’actualitzen i aproven any rere any, i es publiquen en obert amb
setmanes d’anterioritat en la web de la facultat (enllaç anterior). Per a l’actual curs acadèmic,
les assignatures que han de cursar els estudiants de Grau en Infermeria sòn:
2n Curs
Pràcticum I Enfermería comunitària I
Pràcticum III Salud i cures d’infermeria en cicle vital
Pràcticum IV Fundamentos d’infermeria i cures d’infermeria de l’adult I
Pràcticum XIV Cures d’infermeria de l’adult I
Pràcticum XV Cures d’infermeria de l’adult I
3º Curs
Pràcticum II Enfermería comunitària II
Pràcticum V Cures al xiquet
Pràcticum VI Cures a la mare
Pràcticum VII Cures d’infermeria de l’adult II (en primer semestre)
Pràcticum VIII Cures d’infermeria de l’adult II
Pràcticum IX Cures d’infermeria de l’adult II
4º Curs
Pràcticum X Cures d’infermeria en unitats especialitzades I
Pràcticum XI Cures d’infermeria en salut mental i intervenció comunitària
Pràcticum XII Cures d’infermeria en geriatria i cures pal·liatives
Pràcticum XIII Cures d’infermeria en unitats especialitzades II

Es pot consultar en la nostra web les GUIES DOCENTS, on s’indiquen les competències i
objectius a adquirir de cada assignatura per part de l’estudiant.
2.

Com m’informe de quina assignatura cursa l’estudiant que vaig a tutorizar?
Accedint a la nostra aplicació Pràcticum. Aquesta aplicación és una web dissenyada per a la
gestió online de les assignatures Pràcticum del Grau en Infermeria.

3.

Com accedir a l’APLICACIÓ PRÀCTICUM?
S’accedix a ella des de la mateixa web del Practicum de la Facultat:
https://fcsalud.ua.es/va/estudis/infermeria/grau/practicum.html

Per a entrar en l’aplicació has d’estar registrat prèviament en la Facultat. Si mai has tutoritzat
estudiantes nostres, entra en aquest FORMULARI on és IMPRESCINDIBLE introduir
correctament el teu DNI i compte de correu personal.
En el moment en què la Facultat et dóne d’alta, automàticament rebràs un correu electrònic
comunicant el teu email UA i un enllaç per a sol·licitar clau d’accés:
Enllaç per a sol·licitar clau d’accés: https://cvnet.cpd.ua.es/gestIdent/ClaveAcceso/Solicitar/es
Dades d’identificació:
E-mail UA: normalment será el teu DNI seguit de la lletra minúscula@usr.ua.es
E-mail personal: será el teu correu personal que hem registrat
DNI, NIF o NIE: será el teu DNI pero aquesta vegada seguit de la lletra MAJÚSCULA
(En cas d’oblit o pèrdua, hauràs de tornar a entrar ací i sol·licitar una nova clau d’accés).
Amb aquestes dades podrás accedir a l’aplicació Pràcticum on veuràs l’assignatura, el curs
acadèmic i data limit d’avaluació a l’estudiant. Al PUNXAR EN L’ASSIGNATURA accediràs al nom
de l’estudiant, dades personals i el seu període de realització de les pràctiques. Al PUNXAR EN
L’ESTUDIANT accediràs a un menú on es troba, entre altres dades, qui és el seu professor/a
tutor/a de la UA i l’apartat Avaluació.
4.

QUÈ AVALUE I COM?

S’avaluen els objectius formatius per mitjà d’aquesta aplicació. Has d’entrar en l’assignatura, i
punxar sobre el nom de l’estudiant on accediràs a un menú en la part dreta: Convocatòria ->
Avaluació ->Ordinària i després en el botó verd “Avaluar”. És imprescindible realitzar
l’avaluació per mitjà d’esta aplicació en el temps establit. Recorda punxar a guardar al finalitzar
l’avaluació i assegurar-te de que s’ha gravat la puntuació.
La qualificació del tutor suposa un 30% de la nota total obtinguda per l’estudiant.
5.

QUAN AVALUE?
En l’aplicació Pràcticum pots veure la data límit en la primera pantalla al costat dret de
l’assignatura.

Els estudiants hauràn de tindre la nota al finalitzar el seu període de pràctiques. Veuràs el
període de cada estudiant al costat del seu nom. En la nostra pàgina web es publiquen els
períodes generals de realització dels pràcticum, així com les dates límit per a l’avaluació en
general.

6.

QUÈ M’APORTA LA UNIVERSITAT D’ALACANT?
La Universitat d’Alacant en reconeixement a la labor de tutorización posa a la seua disposició:
1. El CERTIFICAT DE TUTELA DE PRÀCTIQUES. Una vegada finalitzat el curs acadèmic a finals de
juliol la Universitat fa un volcat de dades, prcés que finalitza a finals de setembre i es quan
es pot sol·licitar el certificat entrant a la nostra eAdministración de UACloud amb el
usuari/compte UA i contrasenya:
https://cvnet.cpd.ua.es/eadmua/Tramites (entra en DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ>CERTIFICAT DE TUTELA DE PRÀCTIQUES)
2. TIU (Targeta d’identificació Universitària). Esta targeta s’emet sistemàticament després de
la finalització del període i avaluació de les pràctiques de l’estudiant assignat. És un procés
extern que tarda un parell de mesos aproximadament. Una vegada rebuda en la Facultat, es
classifica i s’envia a les Direccions d’Infermeria dels Departaments i Hospitals. Té una
duració de dos anys i la seua renovació està vinculat a un nou procés d’assignació
d’estudiant, finalització de període i avaluació en l’Aplicació Pràcticum. Per tant no és
possible la seua renovació automàtica ni emissió de duplicats.
Dóna accés als recursos i beneficis que es detallen en la web:
https://sa.ua.es/va/tarjeta-universitaria/serveis.html
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
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