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Nota: En aquest document el gènere masculí s’utilitza com a genèric per tal que la informació sigui al màxim 
d’entenedora i sense cap voluntat discriminadora. 

 

Objectiu 

En aquest mòdul l’alumne tindrà l’oportunitat d’integrar-se en l’Àrea de Rehabilitació 

NeuroPsicoSocial de l’Institut Guttmann, el que li permetrà adquirir les habilitats pràctiques en 

el procés d’avaluació, diagnòstic i terapèutic de la intervenció en pacients amb dany cerebral 

adquirit.  

El pràcticum suposa la immersió dels estudiants, durant un període de almenys cinc setmanes 

(210h), en les activitats de Diagnòstic, Avaluació i Tractament Neuropsicològica que ofereix 

l’Institut Guttmann. 

 

Competències Resultats d’aprenentatge 

CE2. Dissenyar plans terapèutics des de 

l’estudi crític i analític d els perfils d 

‘afectació neuropsicològica que 

s’obtenen de l’administració de 

instruments de valoració 

diagnòstica i la interpretació dels 

seus resultats. 

CE2.28. Practicar el processo de disseny , 

planificació, desenvolupament i 

avaluació de les intervencions en l’àmbit 

de la Rehabilitació Neuropsicològica 

CE2.29. Identificar, administrar i interpretar les 

diferents tècniques i eines d’avaluació 

CE2.30. Elaborar informes neuropsicològics 

CE3. Utilitzar les actuals estratègies 

d’intervenció cognitiva 

CE3.21. Contribuir a l’atenció integral de les 

persones amb dany cerebral adquirit 

en el treball terapèutic d’equip 

CE3.22. Reconèixer les principals complicacions 

físiques , psíquiques i socials que 

poden presentar les persones amb 

dany cerebral 

CE3.23. Identificar i seleccionar les tècniques i 

estratègies que afavoreixen la salut i la 

qualitat de vida 

CE3.24. Practicar les tècniques reeducatives , 

mètodes alternatius y estratègies 

augmentatives de la comunicació 

CE3.25. Resoldre de manera solvent els 

problemes que es presenten en 

l’entorno professional 

CE3.26. Precisar les principals intervencions de 

suport en el àmbit familiar i l’entorn 

social 

CE4. Avaluar l’impacte de les 

intervencions terapèutiques de les 

funcions tractades de manera 

específica. 

CE4.6. Analitzar i explicar els canvis funcionals 

consecutius en les intervencions 

terapèutiques 
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Competències generals / transversals  

CGT1. Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu en el treball 

CGT2. Demostrar respecte a la diversitat i compromís ètic  

CGT3. Treballar en equips multidisciplinaris compartint coneixement de manera responsable  

CGT4. Demostrar responsabilitat en la presa de decisions  

CGT5. Revisar y analitzar la literatura científica  

CGT6. Incorporar metodologies de treball  

CGT7. Relacionar els coneixements amb la pràctica professional  

CGT8. Demostrar habilitats d’autoaprenentatge 

 

Programa de pràctiques 

El programa de pràctiques està dissenyat en base a les competències a assolir en el mòdul i als 

diferents perfils professionals de l’ alumnat. 

S’estructura, a priori, en setmanes complertes per garantir que l’alumne pugui participar en la 

totalitat d’activitats de diagnòstic i tractament neuropsicològic. 

El període de practiques es desenvoluparà a l’Àrea de Rehabilitació NeuroPsicoSocial 

(neuropsicologia o logopèdia).  

Penjarem a la plataforma e-learning un quadre que recull totes les activitats en les que tots els 

alumnes, sigui quin sigui el seu perfil professional, participarà durant les pràctiques. 

 

Pla de treball  

• Tant aviat com comenci el Màster cada alumne haurà de fer arribar, via e-mail, una 

proposta de reserva de plaça de pràctiques a la Secretaria de Docència. 

docencia@guttmann.com. 

• L’adjudicació de places es farà per ordre de recepció de reserves, és a dir, pel dia i hora 

d’enviament dels emails.  

• Per la seva capacitat, cada Àrea de treball disposa d’un número màxim de places 

simultànies de pràctiques. Quan en les mateixes dates hi hagin més propostes de reserva 

què de places ens posarem en contacte amb l’última persona què hagi fet la petició, per a 

proposar-li unes noves dates. 

• Cada alumne rebrà, via e-mail, la confirmació i un calendari del seu període assignat. 

• Les jornades solen ser d’unes 8 hores al dia, que per 5 dies a la setmana i per 5-6 setmanes 

completaran les 210 hores de pràctiques què preveu el mòdul. No es permetrà fer les 

pràctiques en dies separats ja que no s’assolirien els objectius esperats en aquest mòdul. 

• Abans del 31 de desembre totes les pràctiques hauran d’estar adjudicades. 

• El primer dia de pràctiques l’alumnat es presentarà a la Secretaria de Docència, 15 minuts 

abans de l’hora programada. Se’l lliurarà la targeta identificativa i se l’acompanyarà a l’àrea 

de pràctiques, on serà rebut pel coordinador de pràctiques corresponent. 

mailto:docencia@guttmann.com
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• El coordinador mantindrà una primera entrevista tutorial per determinar interessos i 

necessitats específiques i li presentarà al tutor assignat. 

• Tutor i alumne planificaran el programa individual de pràctiques i tutories.  

• En finalitzar les pràctiques el tutor complimentarà el full d’avaluació de pràctiques. 

• L’alumne farà la valoració de satisfacció, via e-learning, de les pràctiques efectuades. 

 

Metodologia docent  

El mòdul de pràctiques té 15 ECTS distribuïts segons la taula següent. Les hores mínimes de 

pràctiques que cal fer és de 210. Les pràctiques es realitzaran a les Àrees assistencials de 

l’Institut Guttmann i les activitats que es fan en cada una d’elles queden recollides en el 

calendari.  

Activitats formatives ECTS 
Metodologia d’ensenyament-

aprenentatge 
Competències 

ACTIVITATS SUPERVISADES 

 12.6 
Tutoria 

Pràctica 

CE2, CE3, CE4 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, 

CT7 

ACTIVITAT AUTÒNOMA 

 1.8 Estudi personal 
CE2, CE3 

CT1, CT5, CT8 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 

 0.6 

Avaluació pràctica d’ habilitats 

mitjançant una prova mixta 

oral i pràctica 

CE2, CE3, CE4 

CT1, CT4, CT6, CT7 

És requisit que l’estudiant hagi signat el compromís de confidencialitat per poder realitzar la 

pràctica clínica.  

 

Avaluació del mòdul 

L’avaluació del mòdul de pràctiques es realitzarà, durant i la finalitzar les pràctiques, 

mitjançant: 

1. Avaluació de competències.  Representa el 50% de la nota final del mòdul. El tutor de 
cada alumne valorarà l’adquisició d’habilitats i competències, així com l’actitud de 
l’alumne durant la realització de les diferents activitats durant les pràctiques.  

2. Cas clínic. Representa el 30% de la nota final del mòdul. A partir d’un cas real, escollit 
entre els pacients atesos durant el període de pràctiques, l’alumne haurà de fer una 
proposta de pla terapèutic  amb l’objectiu d’integrar els coneixements teòrics amb la 
pràctica clínica.  

3. Dossier d’aprenentatge. Representa un 20% de la nota final del mòdul. L’objectiu 
d’aquest dossier d’aprenentatge és el registre de les experiències durant les 
pràctiques, la reflexió sobre els aprenentatges adquirits, així com una autovaloració de 
les competències adquirides.  
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Tant el cas clínic com el dossier d’aprenentatge, s’enviarà a docencia@guttmann.com, 
màxim 15 dies des de la finalització de les pràctiques. Les instruccions per poder elaborar-
los estan publicades a la web del Màster. 
 

Requisits: 
Per valorar el Pràcticum professional, l’alumne ha d’assistir a un mínim d’hores de les 

pràctiques programades (80%) i haver lliurat les evidències d’aprenentatge. En cas contrari 

l’assignatura constarà com a “no avaluable”.  

Per superar el mòdul de Pràcticum Professional és necessari l’obtenció d’una qualificació 

mínima de 5 (escala 0-10). La qualificació final es calcularà amb el pes corresponent a cada 

apartat: Avaluació de competències (50%), Cas clínic (30%) i dossier d’aprenentatge (20%).  

 

Procediment i criteris de recuperació 

La recuperació és un procés que es posarà en funcionament una vegada finalitzat el període de 

publicació de les qualificacions finals. 

• Pots optar-hi si al llarg de l'avaluació continuada has realitzat evidències amb un pes igual 

o major a 2/3 de la qualificació total i hagis obtingut una nota mitja del mòdul entre 3.5 i 

4.9 punts. 

• La nota màxima resultant del prcés de reavaluació no podrà passar dels 5 punts (aprovat) 

en la qualificació final. 

 

Tutors/es de pràctiques: 

• Dra. Rocio Sánchez-Carrión rsanchezc@guttmann.com 

• Sr. Pablo Rodríguez prodriguez@guttmann.com 

• Dr. Alberto García agarciam@guttmann.com 

 

mailto:docencia@guttmann.com
mailto:rsanchezc@guttmann.com
mailto:prodriguez@guttmann.com
mailto:agarciam@guttmann.com

