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CURS ACADÈMIC 2021 - 2022
Benvolgudes i benvolguts alumnes,

Atesa la situació sanitària actual, les direccions dels centres sanitaris en els quals es realitzen les pràctiques
externes, han establert el requisit de la prèvia vacunació de COVID-19 per accedir a la formació pràctica, en
compliment amb el principi de prevenció i protecció de la salut comunitària.

Per aquest motiu, des de l'Escola d'Infermeria de la UB us informem de la importància del compliment d'aquest
requisit, amb caràcter previ a la matriculació de les assignatures de pràctiques clíniques, per al proper curs
acadèmic 2021-22.

Des de l'Escola d'Infermeria de la UB oferim un servei d'informació per aquell alumnat que tingui previst
matricular-se en alguna de les assignatures de pràctiques clíniques i, no compleixi aquest requisit exigit de
vacunació per accedir als centres sanitaris.

Així doncs, us demanem a aquell alumnat que no estigui vacunat abans de la matriculació, que contactin a la
major brevetat possible, i com molt tard fins el 30 de juliol, amb la professora Mercè Gonzalez, a través del seu
correu electrònic: mgonzalez@ub.edu

Assignatura: Pràcticum
Coordinador assignatura: Alberto Villamor

Períodes de Pràctiques:
7è semestre

Primer període: 13 de setembre a 5 novembre 2021
Segon: període: 8 de novembre fins el 14 de gener 2022

8è semestre

Primer període: 31 de gener al 25 de marc 2022
Segon: període: 28 de març fins el 27 de maig 2022
L’assignació de places i la reunió informativa s’anunciarà al campus virtual.
Els dies de pràctiques estan subjectes al calendari acadèmic de l’escola.

Les places de pràctiques queden subjectes a la disponibilitat dels centres
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