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PLA D’ACOLLIDA    

 
1.- Documentació que l’alumne posarà a disposició del farmacèutic tutor: 
     Currículum vitae i Conveni de Cooperació Educativa 
 
2.- Entrevista inicial a l’alumne amb el curriculum  per a conèixer : 
experiència, situació personal, motius d’elecció del centre, expectatives  
 
3.- Explicacions del tutor: 

- Presentació del centre 

- Presentació del personal 

- Explicar les normes del centre (escrites) 

- Assignar ubicació de l’alumne (documentació, etc..) 

- Definir el pla de seguiment 
 
4.- Documents a proporcionar a l’alumne a l’iniciï de les Pràctiques Tutelades 

a) referents a l’organització del centre: organigrama  digital ol paper) 
 normes generals de funcionament (a ser possible escrites PNT’s, Guies, etc.) 
     a l’hospital es pot proporcionar: 

o Planning estada 
o Planning Hospital 
o Planning de la intranet 
o Procediment de la ISO/Manual Qualitat 
o Pla d’acolliment de l’Hospital 

 
b)  referents a la normativa legal  

           Es firma el document de confidencialitat i donar accés informàtic (password) 
           Aplicació normativa riscos laborals: informació sobre seguretat 
 

c)  referents a la docència: 
document de planificació 
cronogragrama de tutories al centre  
pla de treball detallat per etapes 

 
 
5.- Objectius a assolir com a tutor en la formació de l’estudiant 
-Contribuir a que l’estudiant assoleixi  les competències específiques bàsiques  
-Acompanyar l’estudiant  en el seu aprenentatge i que se senti autònom  
-Contribuir a que l’estudiant aprengui  a treballar en equip i a comunicar-se amb la resta del professionals i 
pacients 
 
6.- Eines per a gestionar les expectatives dels alumnes 

Comunicació 
Orientació professional  

   
 



 

PLA DE SEGUIMENT DEL FARMACÈUTIC TUTOR 
 

1.-Pla estructurat de formació de l’alumne i alineat amb els tallers experimentals. 
 
2.- Signar els documents que s’han planificat al pla docent abans del seu lliurament:         
-  notificació sessió educativa 
-  informe sessió educativa 
-  memòries formatives –reflexives  
-  memòria d’activitats de farmàcia pràctiques 
 
3.- Programar l’horari de formació específica i presencial a l’alumne quinzenal o mensual (50 hores)  
 
4.- Pàgina web www.ub.edu/farmaciapractica  o www.ub.edu/farmacia on es troba disponible la 
informació pels tutors 
 
5.- Informe final del farmacèutic tutor  
   
6.- Dinamitzar el progrés de l’estudiant 

o Revisió de les memòries 
o Acompanyar als alumnes a la presentació del treball d’educació farmacèutica al ciutadà 
o Reunions periòdiques 
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