
 

 

 
 

 
CONVENI MARC DE PRÀCTIQUES 

 
 

Entre l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) i el 

Consorci Sanitari Integral (CSI), per a la realització de pràctiques dels estudiants 

matriculats a l’EUIT a Graus, postgraus, màsters i formació continuada (excepte el 

Diploma de Postgrau en Infermeria Quirúrgica i el Màster d’Infermeria Quirúrgica, 

Anestèsia i Teràpia del Dolor que es regularà per un conveni específic que s’actualitzarà 

cada curs acadèmic amb addenda). 

 
 

REUNITS: 

 

D'una part, la Sra. Montserrat Comellas Oliva amb DNI 39151951V en la seva qualitat de 

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

(EUIT), pertanyent a la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer, NIF G65877805, amb 

domicili al carrer de la Riba, 90, de Terrassa, com a entitat titular. 

 

D’una altra part, el Sr. Carlos Constante i Beitia amb DNI 18001138G, com a Director 

General i en representació del Consorci Sanitari Integral (CSI) , NIF Q5856254G, amb 

domicili a l’Avinguda de Josep Molins, 29-41, de l’Hospitalet de Llobregat. 

 

Intervenen en funció dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de les facultats que 

poden convenir, en nom de les institucions que representen i de les competències que 

tenen assignades. 

 

EXPOSEN: 
 

Que és voluntat de les dues parts establir unes bases de cooperació amb la finalitat que 

el Consorci Sanitari Integral pugui facilitar als estudiants de l’EUIT les pràctiques 

professionals, que constitueixen el complement imprescindible per tal de proporcionar 

la capacitat adequada per a l’exercici de la professió. 

Que en el marc del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, modificat pel Reial 

Decret 1267/1994, de 10 de juny, que estableixen les directrius generals comunes dels 

plans d’estudis dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa a tot el territori 

nacional, es poden valorar com a crèdits les pràctiques realitzades a empreses/entitats. 



 

 

 

En conseqüència, ambdues parts formalitzen el seu acord amb les següents 
 

CLÀUSULES: 
 

1- El Consorci Sanitari Integral facilitarà el desenvolupament de les pràctiques 

clíniques als estudiants matriculats a l’EUIT. 

2- Pel contingut i desplegament de les esmentades pràctiques, ambdues parts 

acordaran el lliurament del pla d’activitats. 

3- Els estudiants que vagin a realitzar pràctiques al Consorci Sanitari Integral, hauran 

d’estar matriculats oficialment i tenir sufragada l’assegurança escolar. 

4- El Consorci Sanitari Integral queda eximit, per assumir-les íntegrament l’altra 

part, de totes les obligacions derivades de qualsevol responsabilitat, civil o penal, 

que puguin produir-se en el desenvolupament de les esmentades pràctiques, 

durant l’estada a les dependències del Centre, fora, o en el trajecte del 

desplaçament entre el domicili i les dependències sanitàries. En conseqüència, 

l’EUIT concertarà l’assegurança corresponent, per tal de cobrir les contingències 

que no es trobin protegides per l’assegurança escolar, i el que no quedi cobert 

per aquesta assegurança serà responsable la pròpia Escola. 

5- La realització de les esmentades pràctiques no comporta la incorporació al lloc 

de treball, ni impliquen prestació de serveis; per tant, el Consorci Sanitari Integral 

no contrau amb els estudiants cap obligació o lligam de tipus laboral. 

6. L’EUIT haurà de presentar, al menys amb un mínim de 4 setmanes d’anterioritat 

a la iniciació de les pràctiques, el pla i programa que es projecten realitzar. 

Aquests hauran d’indicar la seva denominació, propòsits, objectius, nombre 

d’estudiants, activitats, durada, mètode de supervisió i avaluació, qui ho dirigirà 

per part de l’Escola i a quines àrees s’ha convingut desenvolupar-les. 

7. El nombre d’estudiants en pràctiques es fixarà prèviament i de comú acord, 

considerant el període acadèmic en el qual es trobin, així com la disponibilitat 

dels Serveis del Centre per a la realització de les activitats d’aprenentatge. 

8. Els estudiants dependran acadèmicament de l’EUIT. 
 

9. Els estudiants realitzaran les pràctiques que hagi programat l’Escola, d’acord amb 

els objectius i nivell de competència corresponent. 

10. Els professors i estudiants en pràctiques es comprometen a respectar 

l’autonomia jeràrquica i administrativa, l’estructura orgànica, la reglamentació i 

les normes i protocols del el Consorci Sanitari Integral. 



 

 

 

11. Amb la finalitat de millorar la programació docent, l’EUIT tindrà en compte 

l’avaluació i recomanacions que faci el Consorci Sanitari Integral, a través de la 

direcció, sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge que segueixin els 

estudiants. 

12. L’EUIT vetllarà per a la correcta utilització d’edificis, instal·lacions, equips i demés 

elements que s’utilitzin en les activitats que comprometen tot el programa de 

pràctiques. 

13. Serà causa d’exclusió d’un estudiant, la seva conducta impròpia en el Centre, 

decidida per la direcció del Consorci Sanitari Integral, o persona en qui aquesta 

delegui, prèvia notificació a la direcció de l’Escola Universitària d’Infermeria i 

Teràpia Ocupacional de Terrassa 

14. El present conveni entrarà en vigor el curs 2020-2021. tindrà vigència durant 3 

anys, a partir de la data de signatura. Previ finalització de curs lectiu, es convindrà 

ambdós institucions la seva renovació en funció de la capacitat docent del centre. 

 

CLÀUSULA DE CONFIDENCIALITAT 
 

Les dades personals i de salut contingudes en els registres i arxius del Consorci Sanitari 

Integral a què tinguin accés l’estudiant, qualsevol que sigui el suport en el qual es trobin, 

podran ser utilitzats exclusivament per al desenvolupament de les pràctiques objecte 

del conveni. En conseqüència, l’estudiant haurà de guardar sigil absolut, mantenint la 

confidencialitat i observant un estricte secret en relació amb totes les dades 

assenyalades, per la qual cosa li estarà prohibit donar-les a conèixer, no solament a les 

persones alienes a la Institució, sinó fins i tot als empleats de la mateixa que siguin 

alienes a l’àmbit de la gestió corresponent. Aquesta obligació de sigil persistirà després 

de finalitzades les pràctiques. 

Per tal de que així consti i en prova de conformitat, s’estén el present conveni, i en signen 

les parts interessades, a Terrassa, a Març de 2021. 

 

 

 

 
Montserrat Comella i Oliva Carlos Constante i Beitia 

Directora Director general 

EUIT Consorci Sanitari Integral 
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ADDENDA CURS ACADÈMIC 2020/2021  

per a la realització del  

DIPLOMA DE POSTGRAU EN INFERMERIA QUIRÚRGICA  

                                          I   

MÀSTER D´INFERMERIA QUIRÚRGICA, ANESTÈSIA I TERÀPIA 
DEL DOLOR   

  

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA I TERÀPIA 
OCUPACIONAL DE TERRASSA (EUIT)  

I  

CONSORCI SANITARI INTEGRAL (CSI)  
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   A Terrassa a 1 d’octubre de 2020 
 

R E U N I T S 
 

 

D'una part, la Sra. Montserrat Comellas Oliva amb DNI 39151951V en la seva 
qualitat de Directora de la l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia 
Ocupacional de Terrassa (EUIT), pertanyent a la Fundació per a la Docència 
Sant Llàtzer, NIF G65877805, amb domicili al carrer de la Riba, 90, de Terrassa, 
com a entitat titular. 

 
D’una altra part, el Sr. Carlos Constante i Beitia amb DNI 18001138G, com a 
Director-Gerent i en representació del Consorci Sanitari Integral (CSI) , NIF 
Q5856254G, amb domicili a l’Avinguda de Josep Molins, 29-41, de l’Hospitalet 
de Llobregat. 

 
Intervenen en funció dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de les facultats 
que poden convenir, en nom de les institucions que representen i de les 
competències que tenen assignades. 

 
 
 

M A N I F E S T E N 
 

 

1.- Que ambdues entitats van signar en data 1 d’octubre de 2014 un conveni 
marc de col·laboració educativa per la realització del DIPLOMA DE POSTGRAU 
EN INFERMERIA QUIRÚRGICA. 

 
2. Que en data 1 d´octubre de 2018 es va revisar i signar un nou conveni marc 
que inclou el Màster d´Infermeria Quirúrgica, anestèsia i teràpia del dolor . 

 
3. Que per al present curs acadèmic 2020-2021, es formalitza la corresponent 
ADDENDA, amb els continguts i acords definits en el referit Conveni Marc d’1 
d’octubre de 2018. Així com els diferents aspectes concrets i puntuals per al 
present curs que ambdues entitats consideren oportunes. 

 
Per tot plegat, 
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A C O R D E N 
 

 
 

Primer.- Objecte. 
 

1. Constitueix l'objecte d'aquesta Addenda establir les condicions i aspectes 
concrets per a desenvolupar la docència teòrica i practica del Diploma de 
Postgrau d’Infermeria Quirúrgica i Màster d’Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i 
teràpia del dolor pel curs acadèmic 2020-2021 

 
2. Determinar el Pressupost i l’aportació econòmica de cada una de les parts i el 
criteri de repartiment de resultats que comporti la realització del Postgrau i 
Màster d’infermeria Quirúrgica, Anestèsia i teràpia del dolor durant el curs 
acadèmic 2020-2021 

 
3. Establir el sistema de beques pels estudiants. 

 
 
 

Segon.- Organització i programa del Postgrau. 
 

1. L’EUIT és el màxim responsable de la gestió i coordinació del Postgrau 
d’Infermeria Quirúrgica i Màster d’Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i teràpia del 
dolor i delegant en la referent docent i de gestió del CSI la coordinació directe 
de la docència realitzada en els espais del CSI, així com la gestió de les 
practiques. 
2.A- Les matèries que configuren el Diploma de Post-grau en Infermeria       
Quirúrgica i      del curs 2020/2021 són les que a continuació es relacionen amb 
indicació dels crèdits teòrics i pràctics de cadascuna : 

 
Mòdul 1 Fonaments en infermeria quirúrgica 6 ECST (teòric) 
Marc d’atenció general: procés quirúrgic, anestèsic, psicològic, d’esterilització, 
transfusional i de seguretat. 

 
Mòdul 2 Infermeria Quirúrgica Especialitats I 12 ECST (teòric) 
Marc d’atenció específic: cirurgia general i digestiva, endocrina, ortopèdica i 
traumatològica, ginecològica i obstètrica, toràcica, vascular, cardíaca, 
neurològica, urològica, otorinolaringològica, oftàlmica, maxil·lo - facial i 
transplantaments. 

 
Mòdul 3 pràcticum 12 ECST (inclou tallers teòric – practiques) 
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2.B- Les matèries que configuren el Màster d’Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i 
Teràpia del Dolor, del curs 2020/2021 són les que a continuació es relacionen 
amb indicació de les hores lectives i pràctiques de cadascuna : 
 
MÒDUL 4 Infermeria quirúrgica: especialitats II 9 ECTS (teòric) 
Conceptes específics de l’abordatge d’infermeria quirúrgica a les diferents 
especialitats  

 
MÒDUL 5 Infermeria d’anestèsia 6 ECTS (teòric)  
Conceptes teòrics, estada d’observació 
 
MÒDUL 6 Teràpia del dolor 6 ECTS (teòric) 
Conceptes teòrics, estada d’observació  
 
MÒDUL 7 Treball final de màster 9 ECTS (teòric) 
 

 
 

Tercer.- Espais físics. 
 

Es determinar que el 100% de les classes teòriques s’impartiran a les aules de 
l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) . 

 
Les sessions teòric - pràctiques es realitzaran a les aules de simulació de l’EUIT. 

 
Les sessions pràctiques es realitzaran a l’Àrea Quirúrgica del centre escollit per 
l’estudiant segons la cartera de pràctiques presentat pel CSI. 

 
 
 

Quart.- Designació del professorat. 
 

La relació de professors seleccionats pel curs 2020-2021 és la que es relaciona 
a l’Annex I del present document. 

 
 
 

Cinquè.- Designació de coordinador/a 
 

La coordinació i gestió pel curs acadèmic 2020-2021 recaurà en la coordinadora 
de Màsters i Post-graus de l’EUIT, la Dra. Mireia Tarruella, que treballarà en 
col·laboració directa amb la coordinadora del CSI del curs anterior i actual 
referent docent i d’infermeria del CSI, la Sra. Dolors Pintado. 

 
 
 

Sisè.- Finançament i pacte econòmic. 
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Ambdues institucions estableixen un sistema de repartiment fix anual segons 
detall a continuació: 

 
 
 
 

Curs: 2020-2021 

Edició Post-Grau 3.000 € 

Edició Màster 1.500 € 

 
 

Mentre les edicions del Post-Grau i el Màster vehiculen anualment, el repartiment 
no variarà segons les quantitats anteriors. 
S´ha acorda contemplar una revisió del sistema de repartiment, si així ho sol·licita 
una de les dues parts en el moment de la negociació anual de l´addenda. 

 
 
 

Setè.- Política de Beques. 
 

Per aquest curs es disposa l’atorgament de quatre beques, una per al CSI, una 
altra per al CST, una per la Mútua de Terrassa i una altra per al Parc Taulí de 
Sabadell. 

 
L’import econòmic de cada una de les 4 beques serà equivalent al preu d’una 
matrícula del present curs acadèmic, el qual serà repartit entre un o més 
alumnes, a criteri i elecció de cada un dels centres atorgants. 

 
 
 

Vuitè.- Vigència. 
 

La present Addenda entra en vigor en el moment de la seva signatura i romandrà 
vigent durant el curs acadèmic 2020-2021. 

 
I perquè així consti, les parts signen aquest document, per duplicat i amb un sol 
efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 

 
 

Per l’EUIT Pel CSI 
.. .. 

 
 
 

Directora Director-Gerent 
 

 
Montserrat Comellas Oliva Dr.Carlos Constante Beitia
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