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Atesa la Resolució SLT/2734/2020 del Departament de Salut, 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 les condicions
d’integració de l’estudiantat en el contracte d’auxili sanitari i el
reconeixement d’aquest amb relació a les assignatures de pràctiques
clíniques de quart curs a la Facultat d’Infermeria de la Universitat Rovira i
Virgili.
• Les entitats proveïdores de serveis sanitaris poden contractar, sota la
modalitat de contracte d'obra o serveis determinats prevista a
l'article 15.1, a) del Text refós de l'Estatut dels treballadors, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, per un termini de
dotze mesos, prorrogable per successius períodes de tres mesos,
amb la descripció del lloc de treball “Reforç COVID-19” i la categoria
professional i la retribució equivalent a resident de primer any de
formació de la corresponent titulació.
• El contracte ha de preveure de forma expressa que les funcions que
ha de desenvolupar l'estudiant contractat siguin d'auxili sanitari, i
que s'han de desenvolupar en qualitat de suport i sota la supervisió
d'un professional sanitari.
• L’estudiantat tindrà adjudicat una tutora o un tutor del centre, i una
professora/professor de la universitat. Les tutores i els tutors dels
centres vetllaran perquè les tasques realitzades per l'estudiantat es
corresponguin al seu nivell competencial. Les professores o
professors acadèmics es reuniran periòdicament -de manera
presencial o en línia- amb els estudiants que tinguin assignats.
• La institució avaluarà els estudiants utilitzant el document que la
Facultat els facilitarà.
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• Les assignatures que es consideraran per reconeixement són les
descrites a l’itinerari de 4t Curs: Pràctiques Clíniques III, Pràctiques
Clíniques IV, Pràctiques Clíniques V i Pràctiques Clíniques VI.
• La realització d’un contracte d’auxili sanitari reconeixerà un 75% del
total d’hores de pràctiques matriculades de 4t curs o fracció, sempre
que l’estudiant hagi superat l’assignatura Pràctiques Clíniques II, de
tercer curs.
• En cap situació es reconeixerà l’assignatura Pràctiques Clíniques II, de
tercer curs.
• L’alumnat podrà reconèixer fins a un màxim de 1000 hores de
contracte laboral d'assistència a l'emergència i com a mínim la fracció
de 200 hores.
• Només s'avaluaran blocs d’un mínim de 200 hores de contracte
d’auxili sanitari, per a adaptar-los a un bloc de Pràctiques Clíniques
de 8,5 crèdits.
• L’estudiantat haurà de presentar els certificats corresponents,
d’hores treballades i còpia del contracte. Només s'aplicaran a aquell
període/s al qual estiguin designats en pràctiques durant la
contractació.
• Si l’estudiant accepta un contracte laboral d’assistència a
l’emergència, ho comunicarà a la coordinadora de l’assignatura del
període afectat, informant de la previsió de temporalització d’aquest,
a fi de poder conèixer la previsió.
• A les persones que no presentin les hores d'acreditació mínimes se'ls
hi estudiarà el cas en concret i se’ls hi assignarà un lloc de pràctiques,
sempre que es disposi d’una plaça vacant, que no necessàriament
coincidirà amb el cicle de pràctiques que tenia assignat per a aquest
període.

2

• L’estudiantat haurà de realitzar de manera obligatòria les activitats
avaluatives planificades en les assignatures de pràctiques clíniques,
sense les quals no s’acceptarà la petició de reconeixement.
• Per assegurar el nivell competencial adquirit, la Facultat d’Infermeria
valorarà la necessitat de realitzar activitats complementàries i/o una
prova final d’avaluació de competències.
• Els reconeixements sols s’aplicaran als estudiants que tinguin un
contracte d’auxili sanitari segons la Resolució SLT/2734/2020 tenint
en compte les mesures de contractació d'estudiants de grau de
professions sanitàries.
• Només poden sol·licitar el reconeixement de les pràctiques, aquells
estudiants que tinguin matriculades totes les assignatures de
pràctiques clíniques de 4t curs així com el TFG, que els hi permet
acabar el grau aquest curs acadèmic 20-21.
• L'alumne que tingui un contracte de treball però que no es pugui
acollir al reconeixement per no estar matriculat de totes les
assignatures de 4t curs, haurà de cursar les assignatures de
pràctiques clíniques ajustant-se a l'horari i grup que li ha estat
assignat.
• Els estudiants de la Facultat d’Infermeria podran realitzar de forma
voluntària tasques d’auxili sanitari, però per poder acollir-se al
reconeixement de les pràctiques clíniques hauran de complir amb tot
allò exposat anteriorment.
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