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TUTOR UNIVERSITARI CLÍNIC/TUTORA UNIVERSITÀRIA CLÍNICA 

 

Projecte de reconeixement de la figura de tutor/a clínic/a i 

coordinador/a de tutors i tutores de pràctiques clíniques d’estudiants 

d’infermeria i de fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears 

Introducció 

Des de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (FIF) de la Universitat de les Illes Balears 

(UIB) som conscients de la complexitat de l'organització de les pràctiques del nostre 

alumnat. Sabem perfectament que aquesta organització i l’èxit de les pràctiques 

clíniques no seria possible sense el compromís seriós i eficaç que demostra el conjunt 

d'institucions sòcio-sanitàries de la nostra Comunitat Autònoma, concretat en les figures 

de les i dels coordinadors docents  i de les tutores i tutors universitaris clínics. 

Fa anys que els i les tutores clíniques reclamen un major reconeixement de la seva tasca 

formativa, i des de la FIF hem anat fent passes en aquest sentit, més enllà dels certificats 

de reconeixement de les hores que cada tutor/a dedica anualment a la tutorització 

d’estudiants. 

Als darrers anys, fruit del treball conjunt entre la FIF i el Servei de Salut de les Illes Balears 

mitjançant la Comissió mixta de seguiment de convenis de pràctiques externes, s’ha 

arribat a diferent línies d’actuació, entre les quals hem pogut dur a terme el present 

projecte. 

A la Trobada de tutores i tutors clínics del 27 de febrer de 2019 “La formació dels nous 

professionals: una passió compartida”, es va confirmar que la millora de la comunicació 

entre els i les tutores acadèmiques de la FIF i els i les tutores clíniques, així com la millora 
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del reconeixement de l’esforç addicional i la tasca que suposa la tutorització d’estudiants 

eren els elements prioritaris a abordar. 

En aquesta mateixa Trobada de tutores i tutors clínics es va fer una primera aproximació 

al projecte que ara us presentam, i que té com a objectiu anar una passa més en el 

reconeixement de la tasca dels tutors i tutores clíniques que participen de la formació  

del nostre alumnat, a partir de la formalització de la figura de Tutora o Tutor Universitari 

Clínic. 

Tutora o Tutor Universitari Clínic (TUC) 

La denominació Tutor Universitari Clínic s’ha establert a partir de la figura de Tutor 

Universitari que recull el Conveni  entre el Govern de les Illes Balears, el Servei de Salut 

de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la participació de les 

institucions sanitàries en la recerca i la docència dels ensenyaments relacionats amb les 

Ciències de la Salut del 2018. En aquest conveni es defineix la figura de tutor universitari 

com aquell/a professional de la plantilla d’institucions sanitàries que participen 

temporalment en la docència planificada dels ensenyaments oficials de la UIB de la 

branca de Ciències de la Salut. 

En el cas concret de la FIF, s’entén com a Tutora o Tutor Universitari Clínic (TUC) aquell 

professional sanitari que realitza un mínim d’hores de tutorització de les pràctiques 

clíniques d’alumnat d’infermeria i/o fisioteràpia de la UIB durant un curs acadèmic, i que 

té una formació en avaluació d’aquestes pràctiques. També tindran la consideració de 

TUC els i les coordinadores docents de pràctiques clíniques.  

L’estàndard d’hores mínimes s’ha establert en 100h per a aquells professionals sanitaris 

que tutoritzen de manera individual un sol alumne al llarg d’un rotatori, o bé que 

participen de la tutorització de diferents alumnes de diferents rotatoris al llarg del curs 

acadèmic, en centres que ofereixen més d’una plaça per servei o unitat. 
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En els centres o unitats on, per les seves característiques, no es poden oferir 100h per 

tutor/a, aquest llindar s’adaptarà a les condicions i característiques del centre o unitat, 

així com a l’oferta i utilització d’aquesta durant el curs acadèmic (ocupació de places 

ofertades). 

Quant a la formació que hauran d’aportar aquells professionals sanitaris que vulguin el 

reconeixement de la figura TUC, es tractarà d’una sessió formativa d’entre 4 i 5h que 

oferirà el Servei de Salut juntament amb la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia en 

diferents edicions al llarg del curs acadèmic, i que constarà de: formació en competències 

d’avaluació, i maneig i aplicació de les eines avaluatives de pràctiques clíniques del grau 

d’infermeria o grau de fisioteràpia, segons pertoqui. 

La informació sobre aquesta oferta formativa, les diferents edicions i dades, així com el 

procediment per apuntar-s’hi, arribaran als centres  i unitats on hi ha tutorització de 

pràctiques clínices. 

Avantatges de la figura de TUC 

Aquells professionals sanitaris que hagin acreditat la seva condició de TUC per a un curs 

acadèmic tindran unes credencials d’accés a UIBdigital, la plataforma digital de la UIB. 

Des d’aquesta plataforma podran accedir a diferents serveis, com són: 

• Accés a formació UIB, que anualment consta d’oferta variada com: escritura 

científica, presentació de projectes, ofimàtica, idiomes, competències digitals, etc. 

• Rebuda d’informació de les activitats i agenda de la UIB a travès dels seus butlletins 

informatius. 

• Accés amb credencials UIB a la biblioteca de la UIB. 

• Accés a un espai de comunicació de tutores i tutors clínics a l’espai d’aprenentatge 

virtual de la UIB, Aula Digital. 

• Carnet UIB, que implica: 
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o Identificació com a part de la comunitat UIB 

o Preus UIB a CampusEsport: instal·lacions i serveis esportius de la UIB. 

o Preus UIB als diferents cursos i activitats que ofereixi la UIB (Formació 

continuada, Cursos d’estiu, Cursos del Servei d’Activitats Culturals, etc) 

o Programa PROMOUIB: entitats i empreses que ofereixen als membres de la 

comunitat universitària un conjunt de descomptes i altres avantatges en 

productes i serveis. 

 

 

Com acreditar-se com a TUC? 

Per tal de poder comptar com a TUC per a un determinat curs acadèmic, s’haurà d’enviar, 

durant el mes de setembre d’inici del curs acadèmic, la següent documentació: 

- Nom complet, DNI i correu electrònic  

- Còpia del certificat d’hores de tutorització del curs anterior, amb el mínim 

establert (100h o llindar específic), o bé certificat de coordinació docent. 

- Còpia del certificat de realització del curs formatiu d’avaluació de pràctiques 

clíniques. 

Aquesta documentació es farà arribar, per correu electrònic, a practiques.gc@uib.es 

abans del 30 de setembre. 

A principis d’octubre es donarà l’accés (o es renovarà, en el seu cas) a UIBdigital i els 

serveis que inclou. 

Cada curs acadèmic s’haurà de renovar la condició de TUC, específicament pel que fa al 

certificat d’hores de tutorització de pràctiques clíniques. 

En casos específics d’impossibilitat de renovació per no haver arribat al llindar per 

qüestions excepcionals i justificables (salut, permisos de maternitat, etc), es comunicarà 
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al mateix correu electrònic, juntament amb la justificació de la causa de impossibilitat de 

renovació, per a la seva valoració. 

 

El cas especial del primer any 

Com a primer curs acadèmic d’aquest projecte, per tal de reconèixer la tasca dels i de les 

professionals que ens han acompanyat en la formació del nostre alumnat durant aquests 

anys, i en espera de poder oferir els cursos de formació sobre avaluació de pràctiques 

clíniques, les condicions per a assolir la figura de TUC el curs acadèmic 2019/2020 seran: 

- Aportar les dades de contacte: nom complet, DNI i correu electrònic 

- Aportar còpia de certificat d’hores de tutorització de pràctiques clíniques dels 

cursos 17/18 o 18/19 (aquell en què es tingui més hores certificades) que 

cumpleixin el mínim de 100h de tutorització (o llindar específic). 

Aquesta informació i documentació s’haurà de fer arribar a practiques.gc@uib.es entre 

l’1 i el 30 de setembre de 2019. 

 

Esperam que aquesta iniciativa tingui èxit i aporti reconeixement i sentiment de 

pertanyença a aquells i aquelles que ens acompanyau en la formació del nostre alumnat. 

 

         

 

 


