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Definicions fonamentals

Segons Jeffries1

Són una varietat de tècniques educatives que substitueixen o amplien les 
experiències amb pacients reals, per reproduir aspectes essencials de la pràctica 
clínica d’una manera interactiva per part de l’estudiant

Segons els estàndards de la INACSL (International Nursing Association for 
Clinical Simulation and Learning)2

Una pedagogia que utilitza una o més tipologies per promoure, millorar i/o validar la 

1Jeffries PR. Nurs Educ Perspect. 2005; 26(2):96-103

2International Nursing Association of Clinical Simulation and Learning. (2013). Standards of best 

practice: simulation. Clinical Simulation in Nursing; 9 (6S), S1-S32

3Alexander MA. The NCSBN simulation guidelines for pre-licensure nursing programs. The Journal of 

Nursing regulation. 2015; 6(3): 39-42

Una pedagogia que utilitza una o més tipologies per promoure, millorar i/o validar la 
progressió d’un participant des del nivell de principiant al d’expert

Pràctica clínica tradicional3: Pràctica en pacient hospitalitzat o en l’atenció primària 
en la que l’estudiant proporciona cures supervisat per un tutor de pràctiques



Infermera de referència

Infermers que supervisen 
els estudiants durant la 
pràctica clínica i donen 

Associats mèdics

Infermeres que també 
treballen unes hores com a 

professors de facultat 

Professors “teòrics o 
acadèmics»

Acadèmics de la facultat 

Tant important és el professor acadèmic com el de 
pràctiques clíniques

pràctica clínica i donen 
feedback als associats 

mèdics

professors de facultat 
supervisant un grup 

d’estudiants durant la 
pràctica clínica

Acadèmics de la facultat 
responsables de les 

assignatures del grau

84 ECTS Pràctica Clínica: 
Avaluacions basades en les rúbriques 

de les pràctiques clíniques

150 ECTS Magistrals, 
seminaris basats en exàmens 

escrits
6 ECTS Treball final de Grau



Tipus de simulador Nivell de tecnologia Metodologia d’aprenentatge

Pacients virtuals

Jocs Baixa fidelitat

Aprenentatge mitjançant ordinador 
(Computer-based learning)

Paper i llapis: estudi de casos

Baixa fidelitat

Aprenentatge basat en l’anàlisi de 
casos (Case-based learning)

Role-playing

“Part task trainers”, task and
skills trainers, maniquís Habilitats tècniques  (anomenades

Nivell de simulació: tecnologia

Baixa fidelitatskills trainers, maniquís
estàtics

Habilitats tècniques  (anomenades
també psicomotores)

Cadàver

Equipament mèdic

Maniquí de cos sencer però
sense capacitat de resposta a 
les intervencions de l’estudiant

Mitjana fidelitat

Habilitats tècniques (auscultació
respiratòria, mobilització i higiene del
pacient…)

Raurell-Torredà M (Coord.) , Sarrià-Guerrero A, Hidalgo-Blanco MA, Uya-Muntañà J, González-Pujol 

A. La simulación en ciencias de la salud. Barcelona: Edicions UB; 2017



Nivell de simulació: tecnologia
Tipus de simulador Nivell de tecnologia Metodologia d’aprenentatge

Human Patient Simulators
(HPS) (maniquís interactius)

Alta fidelitat

Habilitats no tècniques:

-Aprenentatge basat en la

simulació

Simulation-based learning, SBL:
resolució de problemes i presa de
decisions basades en l'evidència

Raurell-Torredà M (Coord.), Sarrià-Guerrero A, Hidalgo-Blanco MA, Uya-Muntañà J, González-Pujol 

A. La simulación en ciencias de la salud. Barcelona: Edicions UB; 2017

-Aprenentatge basat en

l’entrenament de l’equip

Simulation-based team training,
SBTT: comunicació en equip

-Entrenament de l’error

Error-management training, EMT:
seguretat del pacient

Realisme sociològic

Human patient
simulator

Pacient 
estandarditzat



Nivell de simulació: finalitat

ACOE: Avaluació Clínica 
Objectiva Estructurada

Rotació dels estudiants per un 
circuit d’estacions

Formativa: 

Feedback= debriefing

Informació comunicada als 
participants amb l’intent de 

circuit d’estacions

Finalitat avaluativa: s’assigna una 
qualificació, mèrit, promoció o 
certificació

participants amb l’intent de 
modificar el seu pensament o 
comportament per millorar 
l’aprenentatge en futures 
sessions

Meakim C et al.  (2013). Standards of Best Practice: Simulation Standard I: Terminology. Clinical

Simulation in Nursing, 9( 6, Supplement), S3–S11



Transferència del coneixement a la pràctica clínica

Nivell d’avaluació Definició

Nivell 1- Reacció Als estudiants els agrada la simulació o la
consideren útil

Nivell 2- Aprenentatge Els estudiants desenvolupen actituds,
coneixements i habilitats

Cook DA et al. Comparative effectiveness of instructional design features in simulation-based

education: systematic review and meta-analysis. Med Teach. 2013; 35(1):e867-98

coneixements i habilitats

Nivell 3- Comportament Es transfereix el coneixement assolit a la pràctica
clínica

Nivell 4- Resultats Es produeix un benefici en l’atenció al pacient



Estils aprenentatge (segons teoria de Kolb)

Experiència 
concreta: 

aprenen tocant 
i fent

Observació 
reflectiva: 

aprenen llegint

Conceptua-
lització

abstracta:  
funcionen bé 

amb l’autoritat

Experimentació 
activa:            

poc teòrics, 
aprenent fent

Kolb D. Experiental Learning: Experience as the Source of Learning and Development. New 

Jersey: Prentice-Hall; 1984. p. 1-20



Simulació baixa fidelitat

Habilitats tècniques o psicomotores 

Simulació alta fidelitat:

Presa de decisions: procés cognitiu que condueix a la selecció d’una acció entre 
diverses alternatives

Pensament crític:
La capacitat de recopilar i comprendre dades al mateix temps que es recorden 
els coneixements, habilitats (tècniques i no tècniques) i les actituds davant una 
situació que s’està desenvolupant  



GRAU MASTER FORMACIÓ 
CONTINUADA

Serveix com a metodologia docent la simulació?

GRAU

d=1,14

MASTER

d=1,06

FORMACIÓ 
CONTINUADA

d=0,32

d=índex de Cohen, sensibilitat al canvi 

Shin S. Effectiveness of patient simulation in nursing education: Meta-analysis. Nurse Education 

Today. 2015; 35: 176-82 



- International Nursing Association of Clinical 

Simulation and Learning.  Standards of Best 
Practice Simulation. Clinical Simulation in Nursing, 
2011; 9 (6S), S1-S32

-Alexander MA. The NCSBN simulation guidelines 
for pre-licensure nursing programs. The Journal of 
Nursing regulation. 2015; 6(3): 39-42



PROJECTE DE INNOVACIÓ DOCENT EN 
SIMULACIÓ A LA UNIVERSITAT DE 

BARCELONA



Desplegament de la metodologia de la simulació al llarg 
del Grau en Infermeria

2on curs: 

Baixa fidelitat per 

habilitats tècniques 

bàsiques

Alta fidelitat per 

valoració  completa en 

3er curs: 

Baixa fidelitat per 
habilitats tècniques 

complexes

Final del 3er curs: 
ACOE 

per detectar

«failing to fail»

4rt curs: 

Alta fidelitat per:

1er curs: 

Role playing per 
entrenar la 

valoració infermera

valoració  completa en 

pacient  hospitalitzat 3er curs: 

Alta fidelitat per:

• Entrenament de 

l’error

• Presa de decisions

• Treball en equip 

uniprofessional

Alta fidelitat per:

• Entrenament de 

l’error

• Presa de decisions

• Treball en equip 

interprofessional



OSCE 
score

Final 
grade

Knowle
dge

Clinical 
practice

OSCE 1 0.31** 0.21* 0.37**

Final grade* 1 0.93** 0.84**

Knowledge 
assessments**

1 0.61**

Clinical 
practice 

assessments**
*

1

Passed OSCE 
n=111#

OSCE 1 0.23* 0.12 0.32**

Final grade* 1 0.93** 0.83**

Knowledge 1 0.59**Knowledge 
assessments**

1 0.59**

Clinical 
practice 

assessments**
*

1

Failed OSCE, 
n=9

OSCE 1 0.59 0.42 0.68*

Final grade* 1 0.96** 0.94**

Knowledge 
asessments**

1 0.81*

Clinical 
practice 

assessments**
*

1



Serveix com a metodologia docent la simulació?

Categories Kirkpatrick Índex Cohen d Heterogènia

Satisfacció estudiant 0.49 [95% CI 0.22-0.76] I2=81%, eliminat biaix de 

publicació

Coneixement 0.18 [95% CI 0.04-0.33] I2=84%, eliminat biaix de 

publicació

Habilitats: temps que tarda

a completar la tasca

0.36 [95% CI 0.02-0.69] I2=73%, calculat per quan 

s’utilitza el mateix 

simulador per la formació simulador per la formació 

que l’avaluació

Habilitats: mesura del 

procés (nota global)

0.25 [95% CI 0.10-0.41] I2=79%, eliminat biaix de 

publicació

Comportament de 

l’estudiant amb el pacient

0.87 [95% CI 0.02-1.72] Només els assaigs clínics

Efectes en la cura del 

pacient

0.36 [95% CI -0.06-0.78] 

P=0.09

I2=70%, dels 9 estudis, 7 

són assaigs clínics

Cook DA et al. Comparative effectiveness of technology-enhanced simulation versus other

instructional methods: a systematic review and meta-analysis. Simul Healthc. 2012; 7(5):308-20



Estructura de les sessions de simulació

PREBRIEFING

JOC GAMIFICAT

Bàsic l’estudi previ del 
casos perquè la 

simulació provoca pocs 
canvis en el 

coneixement de 
l’estudiant

Sessions de simulació 
complementàries a la 

Habilitats no tècniques:

DEBRIEFING

Feedback formatiu

BRIEFING 

ESCENARI (grups de 
6 estudiants)

complementàries a la 
pràctica clínica

Habilitats no tècniques:
Presa de decisions

Judici clínic
Comunicació

Treball en equip



Objectius de les sessions de simulació

Els mateixos que les pràctiques clíniques

Pacient real: 

Orden Ministerial, 
06/02/2017

BOE-A-2017-1200

Punto 4.5: El centro sanitario 
favorecerá…que se utilicen 
pacientes 
estandarizados/simulados/
maniquíes…a fin de que el 
personal en formación pueda 
adquirir competencias 
clínicas, habilidades técnicas 

Pacient simulat: 

abans o durant 
les pràctiques

Habilitats no tècniques 
relacionades amb la 
seguretat del pacient (Error 

Management Training)

Keith N et al. Effectiveness of error management training: a meta-analysis. J Appl Psychol. 

2008; 93:59-69

clínicas, habilidades técnicas 
y de trabajo en equipo, con 

carácter previo al contacto 

real y necesario con el 

paciente 



JOC GAMIFICAT

Casos clínics per estudiar individualment en el prebriefing: 10h 
aprenentatge autònom abans de cada sessió de simulació

Les qüestions prebriefing sempre seran les mateixes:

- Drogues i medicaments que poden fer-se servir a l’escenari
- Signes i símptomes que identifiquin la malaltia i la seva

explicació fisiopatològica
- Estàndards o guies clíniques pel maneig de la malaltia
- Complicacions potencials de la malaltia
- Possibles dilemes ètics

� De compliment obligatori per assistir a la sessió de simulació
� Finalitzar el cas clínic amb un temps òptim donarà dret a l’elecció del rol 

a simular en l’escenari



2on_Formativa 3er_formativa 4rt_formativa

Valoració del pacient: 
identificar signes i 
símptomes 

Intervencions infermeres: 
valoració ràpida del pacient i 
prioritzar les activitats 

Entrenament dels errors 
de medicació

-presentació (rol i nom)
-identificació pacient/ 
braçalet
-registre al�lèrgies

-presentació (rol i nom)
-identificació pacient/ braçalet
-registre al�lèrgies
-rentat de mans

-presentació (rol i nom)
-identificació pacient/ braçalet
-registre al�lèrgies
-rentat de mans

-rentat de mans -cinc fonamentals de la 
administració de medicació
-identificar efectes adversos 
medicació
-conciliació de la medicació

-cinc fonamentals de la 
administració de medicació
-identificar efectes adversos 
medicació
-conciliació de la medicació
-càlcul de dosis



2on_Formativa 3er_formativa 4rt_formativa

Infermera novell: què 

té el pacient?

Infermera sense experiència: 

què li haig de fer al pacient?

Infermera sense 

experiència: perquè li he 

fet?

Pacient estable Pacient descompensat Pacient en risc de xoc

Valoració i diagnòstic Valoració, diagnòstic, 
planificació i avaluació

Valoració, diagnòstic, 
planificació i avaluació
Errors de medicació

Només valoració Intervencions: Intervencions:Només valoració 
-Quines constants?
-Dolor com a 5a 
constant: NIC Maneig del 
dolor
-Avaluació de la dispnea
-Diüresi en funció de 
l’estat hemodinàmic

Intervencions:
NIC: Cures cardíaques
NIC: Maneig equilibri àcid-base: 
acidosi respiratòria
NIC: Maneig de l’anafilàxia
NIC: Prevenció de l’embolisme

Intervencions:
NIC: Cures cardíaques 
agudes
NIC: Maneig de la 
hipovolèmia
NIC: Maneig d’electròlits
NIC: Prevenció del xoc
NIC: Maneig de la perfusió 
cerebral



� Els errors més freqüents es produeixen amb els següents fàrmacs1,2: morfina, heparina, 
enoxaparina, insulina, electròlits, furosemida

� Per avaluar s’utilitzarà una graella validada 

http://links.lww.com/NE/A46

� Per guiar el debrefing s’utilitzarà el checklist GREAT

- G: Guidelines:

S’autoavaluaran amb la mateixa 
graella: prenen consciència de les 

pròpies debilitats i fortaleses en 
l’exercici del rol infermera

- G: Guidelines:

- R: Recommendations:

- E: Events:

- A: Analysis

- T: Transfer of knowledge to clinical practice

1Muroi M et al.  Association of medication errors with drug classifications, clinical units, and 

consequence of errors: Are they related? Applied nursing research. 2017; 33, 180-185
2World Health Organization. Patient safety Curriculum Guide: Multi-professional Edition. [Internet]. 

World Health Organization; 2011. [Consultado: el 3 de enero de 2017].   Disponible a: 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501958_eng.pdf.



Quins seran els docents en la simulació

Desplegament progressiu

Professors equip simulació

Responsables de la docència en les 
sessions de simulació

Professors de pràctiques clíniques

Col�laboren  en les sessions de 
simulació com avaluadorssessions de simulació

Coordinador de l’aula de simulació

Responsable projecte innovació docent 
en simulació

Responsables funcionament simulador i 
coneixement de la estructura i dinàmica 
de les sessions

simulació com avaluadors

Aporten fidelitat i realisme als casos 
clínics simulats

Participen en el debriefing aportant la 
complexitat de la organització clínica


