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Participació a les enquestes de satisfacció del pràcticum
Curs 2021-2022

N %

Bloc crítics/urgències 67 12,8

Bloc geriatria 116 22,2

Bloc maternal i infantil 57 10,9

Bloc quirúrgic 66 12,6

Bloc salut mental 42 8

Comunitària 74 14,2

Hospitalització 100 19,2

Total 522 100

N TOTAL 522 respostes: Dones: 476 / Homes: 46          Nombre estades de pràcticum:  1646        Taxa participació: 31,7%

Primer curs: 63 (12,1%)     Segon curs: 71 (13,6%)
Tercer curs: 126 (24,1%)    Quart curs: 262 (50,2%)
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Puntuació mitjana 
(desviació 
estàndard) 
[mediana]

Valora l’atenció rebuda el primer dia del pràcticum 8.78 (1.80) [9]

Valora la informació rebuda del funcionament de la unitat/centre 8.79 (1.71) [9]

La infermera ha mostrat interès pel teu aprenentatge 8.90 (1.81) [10]

La infermera t’ha permès fer activitats d’infermeria d’acord amb el teu nivell de coneixements 9.05 (1.59) [10]

Valora l’aprenentatge realitzat amb la infermera 8.98 (1.64) [10]

Valora la resposta de la infermera als teus dubtes 9.19 (1.46) [10]

Valora de forma general la formació docent rebuda de la infermera tutora 8.94 (1.73) [10]

El professor/a ha mostrat interès pel teu aprenentatge 8.97 (1.56) [10]

Valora la tutorització rebuda pel professor/a en el pràcticum 8.89 (1.69) [9]

Davant de les teves dificultats o mancances formatives, el professor/a t’ha ajudat i orientat 8.94 (1.73) [10]

En el cas de problemes de relació interpersonal amb algun membre de l’equip, el/la  professor/a t’ha orientat 
per la seva resolució

9.01 (1.88) [10]

Integració dins l’equip d’infermeria 9 (1.63) [10]

Integració dins l’equip del servei 8.95 (1.67) [10]

Valora l’acompliment de les teves expectatives relacionades amb l’aprenentatge en aquest servei/centre 8.69 (1.79) [9]

Els coneixements i habilitats adquirides a la facultat m’han estat útils pel pràcticum 8.38 (1.82) [9]

Puntuacions globals de les enquestes de satisfacció amb el pràcticum  (n: 522)

Valoració global pràcticum: 8.83 (1.66) [9]
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Puntuacions de les enquestes de satisfacció amb el pràcticum  a crítics /urgències

Valoració  pràcticum  bloc crítics / urgències (n: 67)

Puntuació 
mitjana 

(desviació 
estàndard)

Valora l’atenció rebuda el primer dia del pràcticum 8.43 (1.90)

Valora la informació rebuda del funcionament de la unitat/centre 8.60 (1.60)

La infermera ha mostrat interès pel teu aprenentatge 8.69 (1.76)

La infermera t’ha permès fer activitats d’infermeria d’acord amb el teu nivell de coneixements 9.12 (1.43)

Valora l’aprenentatge realitzat amb la infermera 8.91 (1.52)

Valora la resposta de la infermera als teus dubtes 9.06 (1.40)

Valora de forma general la formació docent rebuda de la infermera tutora 8.81 (1.59)

El professor/a ha mostrat interès pel teu aprenentatge 8.75 (1.40)

Valora la tutorització rebuda pel professor/a en el pràcticum 8.49 (1.58)

Davant de les teves dificultats o mancances formatives, el professor/a t’ha ajudat i orientat 8.69 (153)

En el cas de problemes de relació interpersonal amb algun membre de l’equip, el/la  professor/a t’ha orientat per la 
seva resolució

8.73 (1.95)

Integració dins l’equip d’infermeria 8.61(1.96)

Integració dins l’equip del servei 8.64 (1.81)

Valora l’acompliment de les teves expectatives relacionades amb l’aprenentatge en aquest servei/centre 8.73 (1.60)

Els coneixements i habilitats adquirides a la facultat m’han estat útils pel pràcticum 8.36 (1.63)
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Puntuacions de les enquestes de satisfacció amb el pràcticum  a geriatria

Valoració  pràcticum  bloc geriatria (n: 116)

Puntuació 
mitjana 

(desviació 
estàndard)

Valora l’atenció rebuda el primer dia del pràcticum 9.16 (1.22)

Valora la informació rebuda del funcionament de la unitat/centre 9.06 (1.30)

La infermera ha mostrat interès pel teu aprenentatge 8.97 (1.74)

La infermera t’ha permès fer activitats d’infermeria d’acord amb el teu nivell de coneixements 9.15 (1.41)

Valora l’aprenentatge realitzat amb la infermera 8.97 (1.63)

Valora la resposta de la infermera als teus dubtes 9.31 (1.34)

Valora de forma general la formació docent rebuda de la infermera tutora 8.96 (1.63)

El professor/a ha mostrat interès pel teu aprenentatge 9.24 (1.17)

Valora la tutorització rebuda pel professor/a en el pràcticum 9.23 (1.20)

Davant de les teves dificultats o mancances formatives, el professor/a t’ha ajudat i orientat 9.17 (1.40)

En el cas de problemes de relació interpersonal amb algun membre de l’equip, el/la  professor/a t’ha orientat per la 
seva resolució

9.09 (1.98)

Integració dins l’equip d’infermeria 9.30 (1.10)

Integració dins l’equip del servei 9.25 (1.14)

Valora l’acompliment de les teves expectatives relacionades amb l’aprenentatge en aquest servei/centre 8.89 (1.38)

Els coneixements i habilitats adquirides a la facultat m’han estat útils pel pràcticum 8.79 (1.27)
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Puntuacions de les enquestes de satisfacció amb el pràcticum  materno-infantil

Valoració  pràcticum  bloc materno-infantil (n: 57)

Puntuació 
mitjana 

(desviació 
estàndard)

Valora l’atenció rebuda el primer dia del pràcticum 8.47 (1.96)

Valora la informació rebuda del funcionament de la unitat/centre 8.18 (2.34)

La infermera ha mostrat interès pel teu aprenentatge 8.46 (2.20)

La infermera t’ha permès fer activitats d’infermeria d’acord amb el teu nivell de coneixements 8.44 (2.07)

Valora l’aprenentatge realitzat amb la infermera 8.53 (1.91)

Valora la resposta de la infermera als teus dubtes 8.89 (1.77)

Valora de forma general la formació docent rebuda de la infermera tutora 8.51 (2.03)

El professor/a ha mostrat interès pel teu aprenentatge 8.70 (1.86)

Valora la tutorització rebuda pel professor/a en el pràcticum 8.65 (1.97)

Davant de les teves dificultats o mancances formatives, el professor/a t’ha ajudat i orientat 8.54 (1.97)

En el cas de problemes de relació interpersonal amb algun membre de l’equip, el/la  professor/a t’ha orientat per la 
seva resolució

8.42 (2.50)

Integració dins l’equip d’infermeria 8.51 (1.93)

Integració dins l’equip del servei 8.54 (1.93)

Valora l’acompliment de les teves expectatives relacionades amb l’aprenentatge en aquest servei/centre 8.07 (2.23)

Els coneixements i habilitats adquirides a la facultat m’han estat útils pel pràcticum 8.02 (1.93)
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Puntuacions de les enquestes de satisfacció amb el pràcticum  quirúrgic

Valoració  pràcticum  quirúrgic (n: 66)

Puntuació 
mitjana 

(desviació 
estàndard)

Valora l’atenció rebuda el primer dia del pràcticum 8.12 (2.18)

Valora la informació rebuda del funcionament de la unitat/centre 8.36 (1.78)

La infermera ha mostrat interès pel teu aprenentatge 8.47 (1.85)

La infermera t’ha permès fer activitats d’infermeria d’acord amb el teu nivell de coneixements 8.61 (1.54)

Valora l’aprenentatge realitzat amb la infermera 8.64 (1.63)

Valora la resposta de la infermera als teus dubtes 8.86 (1.70)

Valora de forma general la formació docent rebuda de la infermera tutora 8.70 (1.77)

El professor/a ha mostrat interès pel teu aprenentatge 8.91 (1.32)

Valora la tutorització rebuda pel professor/a en el pràcticum 8.88 (1.44)

Davant de les teves dificultats o mancances formatives, el professor/a t’ha ajudat i orientat 8.83 (1.75)

En el cas de problemes de relació interpersonal amb algun membre de l’equip, el/la  professor/a t’ha orientat per la 
seva resolució

9.06 (1.61)

Integració dins l’equip d’infermeria 8.52 (1.77)

Integració dins l’equip del servei 8.39 (1.87)

Valora l’acompliment de les teves expectatives relacionades amb l’aprenentatge en aquest servei/centre 8.21 (1.95)

Els coneixements i habilitats adquirides a la facultat m’han estat útils pel pràcticum 6.97 (2.37)
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Puntuacions de les enquestes de satisfacció amb el pràcticum  a  salut mental

Valoració  pràcticum  bloc salut mental (n: 42)

Puntuació 
mitjana 

(desviació 
estàndard)

Valora l’atenció rebuda el primer dia del pràcticum 9.29 (1.19)

Valora la informació rebuda del funcionament de la unitat/centre 9.10 (1.22)

La infermera ha mostrat interès pel teu aprenentatge 9.19 (1.53)

La infermera t’ha permès fer activitats d’infermeria d’acord amb el teu nivell de coneixements 9.45 (1.13)

Valora l’aprenentatge realitzat amb la infermera 9.19 (1.79)

Valora la resposta de la infermera als teus dubtes 9.24 (1.63)

Valora de forma general la formació docent rebuda de la infermera tutora 9.05 (1.91)

El professor/a ha mostrat interès pel teu aprenentatge 9.12 (1.56)

Valora la tutorització rebuda pel professor/a en el pràcticum 9.29 (1.27)

Davant de les teves dificultats o mancances formatives, el professor/a t’ha ajudat i orientat 9.36 (1.26)

En el cas de problemes de relació interpersonal amb algun membre de l’equip, el/la  professor/a t’ha orientat per la 
seva resolució

9.52 (0.94)

Integració dins l’equip d’infermeria 9.36 (0.90)

Integració dins l’equip del servei 9.17 (1.24)

Valora l’acompliment de les teves expectatives relacionades amb l’aprenentatge en aquest servei/centre 8.81 (1.96)

Els coneixements i habilitats adquirides a la facultat m’han estat útils pel pràcticum 8.50 (1.91)
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Puntuacions de les enquestes de satisfacció amb el pràcticum  a comunitària

Valoració  pràcticum  bloc de comunitària (n: 74)

Puntuació 
mitjana 

(desviació 
estàndard)

Valora l’atenció rebuda el primer dia del pràcticum 8.80 (2.15)

Valora la informació rebuda del funcionament de la unitat/centre 8.76 (2.06)

La infermera ha mostrat interès pel teu aprenentatge 8.96 (2.22)

La infermera t’ha permès fer activitats d’infermeria d’acord amb el teu nivell de coneixements 9.03 (2.21)

Valora l’aprenentatge realitzat amb la infermera 9.07 (1.95)

Valora la resposta de la infermera als teus dubtes 9.30 (1.49)

Valora de forma general la formació docent rebuda de la infermera tutora 8.95 (2.11)

El professor/a ha mostrat interès pel teu aprenentatge 8.80 (1.88)

Valora la tutorització rebuda pel professor/a en el pràcticum 8.69 (2.15)

Davant de les teves dificultats o mancances formatives, el professor/a t’ha ajudat i orientat 8.88 (2.15)

En el cas de problemes de relació interpersonal amb algun membre de l’equip, el/la  professor/a t’ha orientat per la 
seva resolució

9.01 (1.79)

Integració dins l’equip d’infermeria 9.14 (1.76)

Integració dins l’equip del servei 8.97 (2.12)

Valora l’acompliment de les teves expectatives relacionades amb l’aprenentatge en aquest servei/centre 8.69 (1.95)

Els coneixements i habilitats adquirides a la facultat m’han estat útils pel pràcticum 8.65 (1.61)
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Puntuacions de les enquestes de satisfacció amb el pràcticum a hospitalització

Valoració  pràcticum  bloc d’hospitalització (n: 100)

Puntuació 
mitjana 

(desviació 
estàndard)

Valora l’atenció rebuda el primer dia del pràcticum 8.96 (1.69)

Valora la informació rebuda del funcionament de la unitat/centre 9.12 (1.51)

La infermera ha mostrat interès pel teu aprenentatge 9.31 (1.41)

La infermera t’ha permès fer activitats d’infermeria d’acord amb el teu nivell de coneixements 9.40 (1.02)

Valora l’aprenentatge realitzat amb la infermera 9.35 (1.12)

Valora la resposta de la infermera als teus dubtes 9.40 (1.13)

Valora de forma general la formació docent rebuda de la infermera tutora 9.37 (1.16)

El professor/a ha mostrat interès pel teu aprenentatge 9.04 (1.75)

Valora la tutorització rebuda pel professor/a en el pràcticum 8.90 (1.92)

Davant de les teves dificultats o mancances formatives, el professor/a t’ha ajudat i orientat 9 (1.85)

En el cas de problemes de relació interpersonal amb algun membre de l’equip, el/la  professor/a t’ha orientat per la 
seva resolució

9.18 (1.77)

Integració dins l’equip d’infermeria 9.26 (1.59)

Integració dins l’equip del servei 9.31 (1.42)

Valora l’acompliment de les teves expectatives relacionades amb l’aprenentatge en aquest servei/centre 9.05 (1.64)

Els coneixements i habilitats adquirides a la facultat m’han estat útils pel pràcticum 8.80 (1.65)
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Evolució valoració global 2018-2019 a 2021-2022
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Conclusions
Nombre de participants major que en el curs 2020-21. S’han fet tres recordatoris 
sistemàtics en tots els pràcticums des de Qualitat de la Facultat d’Infermeria, 
probablement ha fet augmentar la taxa de resposta.

Elevada participació en les enquestes de satisfacció del pràcticum del bloc de 
geriatria i hospitalització. La menor taxa de resposta al bloc de salut mental.

Quasi 5 de cada 10 enquestats feien pràctiques en torn de matí i la meitat de les 
respostes corresponen a l’estudiantat de quart curs, a diferència del curs anterior.

Puntuacions globals lleugerament més altes a geriatria i hospitalització.

Com aspectes positius els i les participants han expressat les acollides i integració 
amb els equips, el bon ambient, l’aprenentatge amb les infermeres i la implicació 
dels professionals preocupats pel seu benestar.

Com aspectes a millorar es destaquen comentaris envers l’activitat intensa en 
algunes àrees, en diversos àmbits, pel que no hi havia suficient personal per la 
dedicació a la docència, també aspectes de millora en els torns de nit.


