
1

Dilluns, 16 de febrer de 2015

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Serveis Territorials

RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2014, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball  
de l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona per a l'any 2014 (codi de conveni núm. 08002272012006)

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, subscrit pels representants de 
l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 17 de juliol de 2014, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 
del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors;  
l'article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i  dipòsit de convenis i acords col·lectius de 
treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació, i altres normes 
d'aplicació,

Resolc:

- 1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona per l'any 2014 
(codi de conveni núm. 08002272012006) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb 
mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació a Barcelona, amb notificació a la  
Comissió Negociadora.

- 2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Transcripció literal del text signat per les parts.

CONVENI COL·LECTIU GENERAL DE L'HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA PER A L'ANY 2014.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1. Àmbit personal d'aplicació.

1. L'objecte del present Conveni és regular les relacions laborals entre l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i el 
personal  al  seu servei  que tingui  la  condició  de treballador  per  compte  de l'Hospital,  excepte el  personal  afiliat  a 
l'Associació Professional del Comitè de Delegats Mèdics, que es regeix pel seu propi Conveni.

2. El Conveni no és d'aplicació a les persones que esmenten els articles 1.3 i 2 de l'Estatut dels treballadors.

Article 2. Entrada en vigor.

El Conveni entra en vigor el dia de la seva firma, excepte les qüestions que tenen fixada una altra data d'efectivitat.

Article 3. Durada.

La vigència del present Conveni acaba el 31.12.2014.

Mentre no s'aconsegueixi un acord per al Conveni de 2015 i anys successius, el Conveni vigent, que ara es signa, es 
continuarà aplicant, en règim d'ultra activitat, fins al 31 de desembre del 2015, llevat que s'aconseguís un acord abans 
d'aquesta data. Un cop finalitzat aquest període, en cas de no haver assolit un acord per al nou Conveni Col·lectiu, 
ambdues parts es sotmetran a un procediment d'arbitratge o mediació en el decurs del qual es continuarà aplicant el 
Conveni Col·lectiu actual. En cas de mediació, s'acudirà a l'organisme que les parts designin, i en defecte de pacte, al  
Tribunal Laboral de Catalunya. Per sotmetre la qüestió a arbitratge serà necessari subscriure prèviament una clàusula 
expressa de submissió.

Article 4. Condicions econòmiques.

Les condicions econòmiques del Conveni que suposin un increment es retrotreuen a l'1 de gener de 2014, tret de les 
matèries o conceptes per als quals es prevegi una regulació diferent.
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Article 5. Denúncia.

Qualsevol de les parts pot denunciar aquest Conveni amb tres mesos d'antelació a la data del seu venciment mitjançant 
una comunicació escrita dirigida a l'altra part i l'autoritat laboral.

Article 6. Absorció i compensació.

Les millores que estableix aquest Conveni compensen les de qualsevol tipus que actualment tenen els treballadors que 
afecta. Igualment tenen un caràcter compensable i absorbible respecte a les millores que es puguin establir en el futur 
mitjançant disposicions legals, les quals només tindran eficàcia i seran d'aplicació si, considerades en conjunt i còmput 
anual, superen les d'aquest Conveni.

Article 7. Garantia "ad personam".

Cap treballador regit  pel  present Conveni no pot percebre per efecte de la seva aplicació una retribució menor en 
conjunt que la que tenia.

Article 8. Prelació de normes.

Els pactes del present Conveni regulen les relacions entre l'Hospital i els seus treballadors. En tot el que no preveu cal 
aplicar l'Estatut dels treballadors i altres disposicions de caràcter general.

CAPÍTOL II. ORGANITZACIÓ DE LA FEINA.

Article 9. Facultats de la Direcció de l'Hospital.

1. L'organització i control del treball en totes i cadascuna de les unitats de l'Hospital exclusivament són facultat dels 
Òrgans rectors i de la direcció de l'Hospital, exercida per mitjà dels directius i dels caps corresponents.

2. Els caps de qualsevol nivell són responsables del treball dels seus subordinats, sens perjudici de la responsabilitat 
personal de cadascun d'aquests.

Article 10. Treballs de superior i inferior categoria.

1. El treballador que realitza funcions d'una categoria superior a la que li correspon segons la categoria professional que 
té reconeguda, per un període superior a sis mesos durant 1 any o a 8 durant 2 anys, pot reclamar davant la Direcció de 
l'empresa la classificació professional adequada, excepte en els casos de substitució d'un altre treballador en què la 
situació es pot prolongar mentre subsisteixin les circumstàncies que l'han motivada.

2. Contra la negativa de l'empresa i previ informe del Comitè, pot reclamar davant la jurisdicció competent.

3.  Quan s'exerceixen funcions d'una categoria superior,  però l'ascens no pertoca legalment o convencionalment,  el 
treballador té dret a la diferència retributiva entre la categoria assignada i la funció que efectivament realitza.

4. Si, per necessitats peremptòries o imprevisibles de l'activitat productiva, l'empresari necessita destinar un treballador 
a tasques corresponents a una categoria  inferior  a la seva, només ho pot fer  pel  temps imprescindible,  i  li  ha de 
mantenir la retribució i els altres drets derivats de la seva categoria professional; així mateix, ho ha de comunicar als 
representants legals dels treballadors.

Article 10 bis. Classificació professional i model de sistema de promoció professional.

1. Les diferents categories professionals que es preveuen en el conveni col·lectiu es distribuiran en grups professionals 
tal com es detalla en l'annex 1 del present conveni.

2. Figura com a annex 6 el text íntegre dels acords sobre el model de sistema de promoció professional de 28/03/2012 i  
14/02/2013 que, a tots els efectes, formen part del contingut d'aquest conveni.

Article 11. Modificació substancial de les condicions de treball.

1. La Direcció de l'Hospital, si concorren provades raons econòmiques, tècniques, organitzatives o productives, podrà 
acordar modificacions substancials de les condicions de treball. C
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Si els representants legals dels treballadors no les accepten, la Direcció haurà de seguir els procediments previstos en 
la normativa vigent.

2. Es consideren modificacions substancials de les condicions de treball, entre d'altres, les que afectin les següents 
matèries:

1. Jornada de Treball.
2. Horari i distribució del temps de treball.
3. Règim de Treball a torns.
4.Sistema de remuneració i quantia salarial.
5. Sistema de treball i rendiment.
6. Funcions, quan excedeixin dels límits que per a la mobilitat funcional preveu l'article 39 de l'Estatut dels treballadors.

3. En els quatre primers supòsits de l'apartat anterior, així com en el sisè, si el treballador resultés perjudicat per la 
modificació substancial tindrà dret a rescindir el seu contracte i percebre una indemnització de 20 dies de salari per any 
de servei prorratejats per meses els períodes inferiors a un any, i amb un màxim de 9 mensualitats.

Article 12. Personal administratiu.

1.  Independentment  dels caps,  existiran els llocs de treball  següents:  els d'auxiliar  i  oficial,  que corresponen a les 
categories de l'Ordenança, i els de secretari/ària, secretari/ària tècnic i oficial/a tècnic administratiu.

2. Els auxiliars administratius accediran a la categoria d'oficial administratiu als 5 anys d'antiguitat en l'Hospital.

CAPÍTOL III. INGRESSOS, CESSAMENTS, CANVIS I PROMOCIONS.

Article 13. Ingressos.

1. L'ingrés de treballadors nous en l'empresa s'efectua en qualsevol de les formes de contractació que les disposicions 
legals vigents permetin en cada moment, atenent les necessitats de l'Hospital i sense que hi hagi un tracte preferencial o 
altres criteris de selecció, sinó únicament els derivats de les qualitats personals i professionals dels candidats en relació 
amb el lloc de treball a cobrir.

2. L'Hospital ha de sotmetre els candidats a les proves teòriques i pràctiques que cregui oportunes per determinar les 
aptituds d'aquests respecte als llocs a cobrir. Aquestes proves no es consideren relació laboral ni donen dret a cap 
mena de retribució.

3. Tot aspirant, abans de ser contractat, s'ha de sotmetre a un reconeixement mèdic.

4.  L'Hospital  ha  de  convertir  en  indefinits  un  nombre  de  contractes  temporals  igual  al  de  baixes  definitives  de 
treballadors amb contracte indefinit a causa de defunció, cessament voluntari i jubilació. La comparació s'ha de fer en 
còmput anual.

Article 14. Període de prova.

1. L'ingrés a l'Hospital tant amb contracte indefinit com temporal s'efectua condicionat a un període de prova quina 
durada és la següent:

Personal titulat superior: 6 mesos.
Resta de personal titulat: 3 mesos.
No qualificats: 15 dies laborables.
Altres treballadors: 2 mesos.

2.  Durant  el  període de prova,  qualsevol  de les parts  pot  rescindir  el  contracte sense necessitat  de preavís  o de 
justificació de causa.

3.  El  treballador  que ha  cessat  en  l'Hospital  i  torna a  ingressar-hi  queda subjecte  igualment  al  període de  prova 
corresponent al contracte nou que subscriu.
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No queden subjectes al període nou de prova els contractes nous en què concorren les circumstàncies següents:

a) Que el contracte anterior hagi finalitzat dins dels 2 anys immediatament precedents a l'alta nova.
b) Que el contracte nou es pacti per exercir treballs de la mateixa categoria professional.
c) Que en el contracte anterior s'hagi superat el període de prova.

4. En els contractes relatius als llicenciats MIR, cal atenir-se als períodes de prova que determinen les normes que els 
regulen.

Article 15. Cessaments.

1. Els contractes de treball s'extingeixen d'acord amb les causes que preveuen les lleis i/o els mateixos contractes.

2. Els treballadors que desitgen cessar voluntàriament estan obligats a fer-ho saber a l'Hospital mitjançant comunicació 
escrita.

3. El cessament s'ha de fer un preavís amb l'antelació mínima següent:

a) Personal no qualificat 7 dies laborables.
b) Resta personal 30 dies.

4.  Havent  avisat  amb la  referida  antelació,  l'Hospital  està  obligat  a  liquidar,  en  finalitzar  aquest  termini,  les  parts 
proporcionals dels conceptes meritats i no percebuts.

5. L'incompliment de l'obligació de fer el preavís amb la referida antelació dóna dret a l'Hospital a descomptar de la 
liquidació final del treballador una quantia equivalent al salari diari per cada dia de retard en l'avís.

6. Quan un treballador causa baixa, ha de retornar a l'Hospital els estris, la roba de treball, els documents, etc. que  
pugui tenir en el seu poder i que siguin propietari d'aquell. L'abonament de la liquidació queda condicionat a aquest 
lliurament.

7. En el cas de comunicació de cessament d'un treballador a partir de 60 anys, se li  han de concedir 2 mesos de 
vacances o la corresponent compensació econòmica de 6 mesos segons el salari base de la seva categoria, segons la 
seva elecció.

8. En el cas de cessament com a conseqüència de declaració definitiva d'invalidesa permanent total o absoluta o mort, 
s'ha d'abonar al treballador o als seus hereus una indemnització equivalent 6.458,22 EUR.

Article 16. Canvis.

Pel  que  fa  als  canvis  de  lloc  s'ha  de  donar  prioritat  a  les  sol·licituds  del  personal  intern  abans  que a  les  noves 
contractacions.

Article 17. Ascensos i promocions.

1. La cobertura de vacants definitives s'ha de dur a terme d'acord amb els principis següents:

a) Atenció a les necessitats dels servei.
b) Adequació del treballador al lloc de treball que ha de cobrir.
c) Foment de la promoció interna.
d) Valoració dels títols, experiència, trajectòria, antiguitat i altres mèrits dels candidats.

2. Els ascensos s'han de fer mitjançant proves d'aptitud i/o concurs de mèrits.

3. El que es pacta en aquest article i l'anterior no és d'aplicació als llocs de treball que impliquen comandament sobre 
altres treballadors, que han de ser designats lliurament, i no ha d'implicar una minva de les facultats organitzatives de la 
Direcció de l'Hospital.

4.  Els  llocs de  treball  que comportin  comandament  sobre altres persones  han de tenir  la  consideració de càrrecs 
removibles i no de categoria professional. Per a les persones que tenien càrrecs el 31 de desembre de 1995, la remoció 
del lloc de comandament no ha d'implicar una disminució de la seva retribució. C
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5. D'acord amb els principis anteriors, la representació patronal i la sindical es comprometen a estudiar un instrument de 
treball que permeti l'òptima gestió de recursos humans de l'entitat.

CAPÍTOL IV. JORNADA, HORARI I VACANCES.

Article 18. Jornada.

1. La jornada ordinària de treball queda establerta en 37,5 hores setmanals de treball efectiu, en la mitjana del còmput 
mensual.

2. El personal de torn de nit continua realitzant una jornada bisetmanal de 70 hores.

3.  Per als  treballadors que realitzen una jornada parcialment  diürna i  parcialment nocturna el  seu nombre d'hores 
setmanals és el matemàticament proporcional.

4. El personal gaudeix d'un descans diari retribuït de 20 minuts. El moment de gaudir-ne es determina de manera que 
en cap moment el servei pugui quedar desatès. Per al personal de torn de nit el descans és de 30 minuts. El sopar es  
realitza entre les 23 i les 2:30 hores durant aquest descans.

5. Quan la jornada de treball diària és inferior a l'ordinària, la durada del descans és la matemàticament proporcional.

6. Es poden pactar contractes amb jornades inferiors a la que estableix amb caràcter general l'apartat 1 d'aquest article.  
En aquests supòsits el salari a percebre és matemàticament proporcional a aquesta jornada ordinària.

6 bis. Per necessitats del servei, previ acord amb els interessats, sense discriminació de cap mena, els contractes amb 
jornades inferiors a la màxima es poden ampliar temporalment pel temps i per les jornades necessaris.

En aquests casos es passa a percebre la retribució corresponent a la nova jornada mentre duri la circumstància que va 
donar lloc a la modificació de la jornada inicial.

Aquesta modificació no ha d'implicar en cap cas la realització d'hores addicionals, sinó que és un conversió temporal de 
la jornada.

7. En aquells supòsits de treball en què es continua realitzant la jornada setmanal de 38,5 hores perquè és estrictament 
necessari per a l'organització, cal compensar les hores de més treballades sobre l'horari setmanal de 37,5 hores, amb 
dies de recuperació, d'acord amb la planificació anual establerta per determinar els dies de treball i d'absència.

8.  El  personal  que ha ingressat o cessat en el  transcurs de l'any gaudeix  del  temps de lliurança matemàticament 
proporcional.

9.  S'estableix  que  el  personal  amb  la  categoria  d'infermeria  i  d'Auxiliars  d'Infermeria  que  presten  serveis  en 
Hospitalització i Sala en els torns de dia (a excepció del personal de cap de setmana), gaudiran respectivament de 5 i 3  
dies de descans retribuït a l'any a fi de compensar el temps que dediquen a les tasques de solapament.

Aquest dies s'inclouran en les planificacions en els termes que figuren en l'apartat 10 d'aquest article.

S'estableix que el personal amb la categoria d'infermeria i d'Auxiliars d'Infermeria que presten serveis en els torns de nit 
i cap de setmana, gaudiran de 2 dies de descans retribuït a l'any a fi de compensar el temps que dediquen a les tasques 
de solapament.

Aquest dies s'inclouran en les planificacions en els termes que figuren en l'apartat 10 d'aquest article.

Els dies de descans a que s'ha fet referència en aquest article 18.9 no disminueixen la jornada ordinària setmanal 
efectiva de treball en còmput mensual que s'ha de complir en la seva totalitat.

10. Les recuperacions horàries (RH) i recuperació solapaments (RS) es podran gaudir fora dels següents períodes:

- De l'1 de juliol al 30 de setembre (ambdós inclosos).
- De 15 de desembre al 15 de gener de l'any següent (ambdós inclosos).
- La setmana de Setmana Santa i la setmana anterior i posterior. C
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Els excessos de jornada (RH i  RS) es podran gaudir  o  cobrar.  El  treballador  farà constar  l'opció  triada a la  seva 
planificació.

Article 19. Horaris.

1. Respectant la jornada pactada col·lectivament o individualment i els drets adquirits pels treballadors, hi ha d'haver els 
horaris de treball necessaris per cobrir les necessitats del servei.

2.  A  fi  de  regularitzar  els  horaris  en  tot  l'àmbit  de  l'Hospital  i  facilitar  la  successió  dels  serveis  que  s'hi  presten 
continuadament, cal establir cadències per a cada lloc de treball.

S'entén per cadència la distribució de la jornada setmanal en dies de treball efectiu al llarg d'un període determinat, 
específic per a cada cadència.

3. Les cadències actualment en vigor es detallen en l'annex 3 del present Conveni.

4. S'entén per horari regular aquell que realitza la mateixa durada de la jornada al llarg de tots els dies de la seva  
cadència. S'entén per horari irregular el que realitza jornades de diferent durada al llarg dels dies de la seva cadència.

Article 19. bis. Cadència flexible.

1. Només es podrà aplicar al personal amb contracte indefinit a temps complet o a aquells treballadors amb contracte 
indefinit la jornada dels quals no sigui inferior al 93,3% de la jornada màxima en torns diürns. En els torns nocturns es  
podrà aplicar a aquells treballadors amb contracte indefinit a temps complet dels torns de nit.

2.  Tindran exactament  les mateixes lliurances,  descansos,  remuneració,  etc..,  o  qualsevol  altre dret  reconegut  per 
aquest conveni col·lectiu o disposició legal, amb les úniques limitacions definides en el següent punt.

3. El personal adscrit a la cadència flexible podrà gaudir, com a mínim, de 7 dies laborables de lliurança (VA) en el 
període d'1 de juliol a 30 de setembre. En la setmana de Setmana Santa i la setmana anterior i posterior així com per 
Nadal (del 15 de desembre al 15 de gener) es podrà gaudir de 2 dies de conveni en aquests períodes.

4. El personal adscrit a la cadència flexible rebrà 3 vegades l'any la distribució de la seva jornada (a principis de gener,  
maig i setembre). Així mateix, l'Hospital tindrà la possibilitat de modificar el calendari al personal adscrit a la cadència  
flexible, per provats motius organitzatius, fins a un màxim del 10% de les jornades laborables, comunicant-ho amb una 
antelació mínima de 5 dies.

5. Davant l'existència d'una plaça vacant, aquesta serà coberta seguint inexcusablement el següent ordre de prioritats:

- PRO3.
- Pla de Mobilitat.
- Convocatòria oberta.

6.  La Direcció oferirà, en cas de necessitat, aquesta cadència flexible al personal amb jornada a temps parcial que 
haurà de ser acceptada voluntàriament.

7. El nombre de treballadors amb cadència flexible es limitarà, en tot cas, al que resulti necessari per provats motius 
organitzatius, amb un màxim del 10% per a cada grup professional. La cadència flexible no afectarà als llocs de treball 
estructurals ni als treballadors assignats a llocs estructurals.

8. El personal adscrit a la cadència flexible del torn diürn gaudirà de 6 dies de descans cada 4 setmanes, 2 dels quals es 
gaudiran en dissabte i diumenge consecutius i, en qualsevol cas, es respectaran els períodes de descans establerts  
legalment, no podent treballar més de 7 jornades seguides.

El personal adscrit a la cadència flexible del torn de nit gaudirà de 14 dies de descans cada 4 setmanes, 3 dels quals es 
gaudiran en divendres, dissabte i diumenge consecutius i, en qualsevol cas, es respectaran els períodes de descans 
establerts legalment, no podent treballar més de 4 jornades seguides.

Els treballadors adscrits a la cadència flexible gaudiran d'un cap de setmana (dissabte i diumenge en els torns diürns o 
divendres, dissabte i diumenge, en els torns nocturns) cada 4 setmanes (tres caps de setmana de treball i un cap de 
setmana de descans). C
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9. Es respectaran els torns diürns i nocturns.

- Diürn (matí i tarda).
- Nocturn (torn A i torn B).

10. Es constitueix una comissió paritària de seguiment i control (Direcció de l'Hospital-Comitè d'Empresa), amb tres 
membres per cada part, que es reunirà a petició de qualsevol de les parts, que vigilarà el compliment del present article i  
aprovarà el percentatge al que es refereix el punt 7 d'aquest article.

Article 20. Festius.

1. Tenen aquesta consideració els que determini el calendari oficial aplicable al centre de treball.

2. El treballador assignat a llocs de treball amb horari d'hospitalització i en règim de torns, que presti serveis en un dia 
festiu  intersetmanal,  pot  optar  entre  gaudir  d'un  dia  d'absència  compensatori  o  percebre  l'import  que,  per  a  cada 
categoria i/o lloc de treball, s'especifica a l'annex 4 del present Conveni.

Aquesta opció s'ha d'exercir en ocasió de la planificació anual i en cap cas no ha d'implicar la presència d'un nombre 
més elevat de treballadors en un dia festiu que els que requereixin les necessitats del servei. La resta de treballadors 
que han de prestar servei en dia festiu intersetmanal poden gaudir de la festa compensatòria corresponent.

Les recuperacions dels FOCS es gaudiran durant tot l'any, no obstant es podran realitzar aquestes recuperacions de 
FOCS abans d'haver-lo treballat. Si per algun motiu el FOC ja recuperat no es treballés, el treballador deurà a l'Hospital 
una jornada que l'haurà de treballar quan el seu comandament li indiqui.

3. Els treballadors de l'Hospital tenen dret a gaudir de 2 dies festius amb motiu de Nadal i d'altres 2 en ocasió de 
Setmana Santa.

Si la seva antiguitat és inferior a l'any natural, gaudeixen del nombre de dies proporcional a aquesta raó d'1 dia per cada 
trimestre de treball efectiu. Aquests dies festius s'han d'establir en ocasió de la planificació anual.

Els dies de conveni (DC) es podran gaudir durant tot l'any exceptuant el període estival (1 de juliol al 30 de setembre).

4. El personal de l'Hospital pot gaudir efectivament d'aquestes festes. No obstant això, la seva realització únicament es 
pot efectuar si està present el 50% del personal de la categoria i del torn assignat a la unitat corresponent i amb la 
substitució adequada on calgui.

A l'efecte de la limitació del 50%, els suplents es consideren part integrant d'aquest equip si hi han prestat servei durant 
un període mínim de 30 dies per qualsevol motiu de substitució i/o formen part de la reserva de suplències de l'Hospital. 
Si el període de prestació de servei és inferior a 30 dies, el cap té la responsabilitat de considerar-lo o no dintre de 
l'equip.

5. Dels dies festius es gaudeix d'acord amb la planificació que estableix la direcció de cada unitat.

6.  El  Dissabte  Sant  es  considera  inhàbil  laboral  per  al  personal  adscrit  als  serveis  següents:  isòtops  radioactius, 
radioteràpia, raigs X (llevat d'urgències), laboratoris (llevat d'urgències), dispensaris, administració (llevat d'admissió), 
serveis generals (llevat de bugaderia i cuina) i quiròfans (llevat d'urgències).

Si per necessitats del servei algun treballador d'aquestes unitats ha de treballar el Dissabte Sant, pot gaudir d'un dia 
festiu compensatori d'acord amb cada direcció. Pel treball que ha realitzat en aquest Dissabte Sant no percep el plus de 
dia festiu a què es refereix l'article 46 del present Conveni.

7. S'exceptua del que disposen els apartats anterior el personal contractat per prestar serveis precisament en dies no 
laborables o festius.

Article 21. Dissabtes.

1. Ateses les característiques especials de l'Hospital en què per raons d'ineludible servei públic existeix un determinat  
nombre  de  persones  amb jornada diürna  que gaudeix,  com a  màxim,  de 2  diumenges cada 4 setmanes,  aquest 
personal també pot gaudir de les vigílies de tots dos dies festius. C
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2. Les altres 2 jornades de descans quadrisetmanals s'han de realitzar entre dilluns i divendres, si ho permeten les 
necessitats del servei.

3. El personal que no gaudeix dels beneficis que estableix el paràgraf primer del present article pot gaudir d'un dia festiu  
els dissabtes alterns.

Article 22. Guàrdies del personal mèdic.

1. El personal mèdic de l'Hospital està obligat a realitzar guàrdies de presència amb les limitacions següents:

a) El període de guàrdia no pot excedir de 24 hores consecutives.
b) No pot ser obligat a realitzar més de 4 dies naturals de guàrdia al mes.

Els residents poden realitzar-ne fins a 5 al mes, a excepció dels serveis d'oftalmologia, urologia, ORL, hemoteràpia, 
laboratoris, radiodiagnòstics i cirurgia pediàtrica que poden treballar fins a un màxim de 6.

2. El treballador mèdic que ha complert els 43 anys d'edat i té una antiguitat en l'Hospital superior a 10 anys es pot 
eximir de realitzar guàrdies, si ho sol·licita per escrit i amb una antelació mínima de 6 mesos.

Així  mateix pot exercir aquesta opció el  personal mèdic que ha complert 50 anys, encara que no tingui  el  requisit  
d'antiguitat abans esmentat.

Queden exceptuats del dret d'exempció anterior els metges contractats específicament per realitzar guàrdies.

3. Aquestes guàrdies s'han d'abonar de conformitat amb els valors previstos a l'annex 5 d'aquest Conveni. En aquests 
valors es troben incloses las parts proporcionals i vacances.

Article 23. Altres guàrdies.

El personal que en qualsevol dia de l'any ha de prestar tant servei d'assistència sanitària com cobrir altres d'ineludible 
necessitat fora de la seva jornada laboral ordinària pot optar entre percebre la compensació econòmica a què es refereix 
l'article 47 d'aquest Conveni o bé per la seva compensació horària en igual nombre d'hores a les realitzades amb motiu 
de la guàrdia. Les dates de gaudi d'aquestes hores s'han de fixar mitjançant acord entre el treballador i l'Hospital.

Article 24. Reducció de jornada per tenir cura d'un familiar.

1. Qui per raons de guarda legal tingui al seu càrrec directe algun menor de dotze anys o una persona amb discapacitat  
física, psíquica o sensorial, que no exerceixi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball 
diària, amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un vuitè i un màxim de la meitat de la durada d'aquella.  
La concreció horària i la determinació del període de gaudi del permís de lactància i de la reducció de jornada, previstos 
en els apartats 1 i 2 d'aquest article, correspondrà al treballador, dins de la seva jornada ordinària. Aquesta reducció 
s'ha de fer a l'inici o a la fi de la jornada ordinària.

2. Té el mateix dret qui hagi de tenir cura directament d'un familiar de fins a segon grau de consanguinitat o afinitat que 
no es pugui valer per ell mateix per raons d'edat, accident o malaltia i no tingui una activitat retribuïda.

3. La reducció de jornada prevista en aquest apartat constitueix un dret individual dels treballadors i de les treballadores. 
No obstant això, si dos o més treballadors del mateix Hospital generen aquest dret pel mateix  subjecte causant, la 
Direcció de l'Hospital pot limitar-ne l'exercici simultani per raons justificades de funcionament de l'Hospital.

Article 25. Entrades i sortides.

La jornada comença i acaba en el lloc de treball respectiu, en què s'han de trobar els treballadors a les hores d'iniciar i 
finalitzar la feina.

Article 26. Vacances.

1. El personal té dret a vacances anuals determinades en dies hàbils la durada de les quals depèn del tipus de jornada 
regular que realitza, segons el detall següent:
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a) Hospitalització: 26 dies hàbils.
b) Nit: 22 dies hàbils.
c) Caps de setmana: 16 dies hàbils.
d) Serveis centrals (dl-dv): 24 dies hàbils.
e) Serveis comuns (dl-ds): 26 dies hàbils.

S'entén per jornada regular aquella que posseeix una mateixa durada horària al llarg de tots els dies.

A qualsevol jornada o horari irregular, cal aplicar-li el nombre de dies o hores hàbils matemàticament proporcionals. 
S'entenen per dies hàbils els que correspon treballar a cada treballador segons la jornada, el torn i la cadència que té  
establerts, prescindint del seu caràcter laborable o oficialment festiu.

2. El còmput de la meritació de les vacances s'obté prenent com a base els dies compresos entre l'1 de gener i el 31 de  
desembre de cada any.

3. Els qui no assoleixen 1 any d'antiguitat en l'Hospital tenen un nombre de dies proporcional al temps efectivament  
treballat.

4. El treballador que cessa en l'Hospital ha de percebre la compensació en metàl·lic de les vacances meritades que no 
ha fet. Si s'ha gaudit de més dies i no es té 1 any a l'Hospital, es practica la corresponent deducció de la liquidació per  
cessament.

5. En el còmput de meritació de les vacances s'inclouen els períodes de baixa per incapacitat temporal, maternitat, 
acolliment i adopció, i en canvi no s'inclouen els possibles períodes de suspensió del contracte per qualsevol altra causa 
ni les absències injustificades.

6. Les vacances se suspenen si el treballador cau malalt després que les ha iniciat.

7. Durant els períodes de prova reglamentaris no es poden fer vacances.

8. De les vacances es pot gaudir en el decurs de tot l'any i es poden fraccionar i/o acumular a altres causes d'absència 
si la planificació de cada servei i/o unitat ho permet. Aquestes vacances s'han d'establir en ocasió de la planificació 
anual.

Article 26 bis. Planificació de les absències.

1. La planificació de les absències es farà en períodes quadrimestrals:

- Febrer, març, abril i maig.
- Juny, juliol, agost i setembre.
- Octubre, novembre, desembre i gener.

2. Les vacances es podran gaudir durant tot l'any.

3. Les recuperacions dels FOCS es gaudiran durant tot l'any, no obstant es podran realitzar aquestes recuperacions de 
FOCS abans d'haver-lo treballat. Si per algun motiu el FOC ja recuperat no es treballés, el treballador deurà a l'Hospital 
una jornada que l'haurà de treballar quan el seu comandament li indiqui.

4. Els dies de conveni es podran gaudir durant tot l'any exceptuant el període estival (1 de juliol al 30 de setembre).

5. Les Recuperacions horàries (RH) i Recuperació solapaments (RS) es podran gaudir fora dels següents períodes:

- De l'1 de juliol al 30 de setembre (ambdós inclosos).
- De 15 de desembre al 15 de gener de l'any següent (ambdós inclosos).
- La setmana de Setmana Santa i la setmana anterior i posterior.

Els  excessos de jornada (RH i  RS) es podran gaudir  o  cobrar.  El  treballador  farà constar  l'opció  triada a la  seva 
planificació.
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6. Es podran sol·licitar dos assumptes propis (AP) urgents com a màxim, durant el període estival (1 de juliol al 30 de 
setembre).

Els assumptes propis restants es podran gaudir fora del període abans mencionat.

7. Especificacions de caràcter general: amb antelació a l'inici de la planificació, les direccions dels Instituts, Centres i 
Direccions Funcionals, comunicaran els tancaments previstos de les unitats.

L'aprovació de la planificació presentada per cada treballador correspondrà al comandament autoritzat.

8. Unitats que tanquen al 100%: en els períodes de tancament de les Unitats que tanquin al 100%, es podran gaudir de 
tots els conceptes de lliurança.

Si tot i haver fet la planificació, hi ha dies que s'ha de venir a treballar, es reubicarà al treballador en aquelles Unitats on 
es necessiti cobertura, tenint en compte la idoneïtat en el lloc i sempre respectant el seu horari, llevat d'acord entre el 
comandament i el treballador en relació a l'horari.

9.  Unitats que tanquen parcialment o unitats que pel  tancament d'altres Unitats veuen disminuïda la seva activitat:  
seguint els criteris descrits per a les unitats que tanquen al 100%, es podran gaudir tots els dies de lliurança durant el 
període de tancament de manera proporcional al tancament.

Si tot i haver fet la planificació, hi ha dies que s'ha de venir a treballar, es reubicarà al treballador en aquelles Unitats on 
es necessiti cobertura, tenint en compte la idoneïtat en el lloc i sempre respectant el seu horari, llevat d'acord entre el 
comandament i el treballador en relació a l'horari.

CAPÍTOL V. LLICÈNCIES, EXCEDÈNCIES I SUSPENSIONS DEL CONTRACTE.

Article 27. Llicències generals.

1. Els treballadors poden gaudir de permís retribuït en els casos següents:

a) Per matrimoni o parella de fet: 15 dies naturals a comptar des de la data del casament o del reconeixement de la 
constitució de parella de fet.

b) Per part de l'esposa o de qui conviu amb el treballador com a tal: 3 dies naturals.

c) Per accident greu i/o mort de parents fins el segon grau de consanguinitat o afinitat o d'una persona que convisqui 
habitualment amb el  treballador/a:  de 2 a 4 dies naturals,  segons si la mort  o l'accident té lloc dintre o fora de la  
província de Barcelona, a comptar de la data d'aquesta, incloent-hi en tot cas el dia de l'enterrament.

d) Per malaltia greu o hospitalització de parents fins el segon grau de consanguinitat o afinitat i d'una persona que 
convisqui habitualment amb el treballador: de 2 a 7 dies naturals, segons les característiques de cada cas.

Atesa la dificultat de discernir en cada cas la gravetat de la malaltia, el facultatiu ha de determinar si la malaltia té 
caràcter greu als documents acreditatius de la malaltia i també la previsible durada de la situació greu.

També s'ha de tenir en compte l'informe de la situació social del peticionari que faci el treballador social del departament 
de Recursos Humans.

e) Per intervenció quirúrgica no constitutiva de malaltia greu de qualsevol dels familiars indicats en l'apartat anterior: 1  
dia natural. Si és constitutiva de malaltia greu, cal atenir-se al que disposa l'apartat anterior. Per intervenció quirúrgica 
sense hospitalització  que precisi  repòs  domiciliari,  de  qualsevol  dels  familiars  indicats  en l'apartat  anterior:  2  dies 
naturals. Quan per aquest motiu el treballador necessiti fer un desplaçament, el termini serà de 4 dies.

f) Per compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal, comprès l'exercici del sufragi actiu: el temps 
necessari, sense excedir 2 jornades consecutives o 5 al mes, llevat de disposició legal expressa.

g) Per trasllat del domicili habitual: 1 dia natural.

h) Per matrimoni de pares, fills o germans: 1 dia natural, el de la cerimònia. C
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i) Per fer exàmens en centres d'ensenyament oficial, reconeguts pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport: el temps 
necessari.

El personal de torn de nit pot gaudir de llicència la nit immediatament anterior a la realització de l'examen.

Les referències al matrimoni que es fan en aquest article són extensives a les unions de fet.

2.  El  treballador ha d'acreditar documentalment el  fet  i  altres circumstàncies que donin lloc al gaudi  de la llicència 
retribuïda.

3. Les llicències s'han de sol·licitar per escrit al cap corresponent amb una antelació mínima de 7 dies i s'ha d'especificar  
la causa de la petició.

Se n'exceptuen els casos d'urgència, en què el treballador ha de comunicar el fet a l'empresa en les primeres 24 hores, 
sens perjudici de la seva justificació posterior.

4.  Per  causes  excepcionals  es  poden  sol·licitar  permisos  que  no  prevegin  els  apartats  anteriors,  que  concedeix 
discrecionalment la Direcció de Recursos Humans.

5.  Les treballadores embarassades tenen dret  a absentar-se de la feina amb dret  a remuneració per fer exàmens 
prenatals i tècniques de preparació del part si avisen prèviament i presenten una justificació de la necessitat de fer-los 
dins de la jornada de treball.

Article 28. Permís per lactància.

1. Els/les treballadors/es, per lactància d'un fill menor de 9 mesos, inclosos els casos d'adopció, tenen dret a 1 hora de 
descans en cada jornada laboral.

2. Aquest permís constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones, però només podrà ser exercit per un 
dels progenitors en cas que ambdós treballin.

3. En el supòsit de treballadors que realitzen una jornada diferent a l'ordinària, la durada del permís s'ha d'adequar de 
forma matemàticament proporcional.

4. Per acord entre el treballador i l'Hospital, es pot pactar l'acumulació d'aquest temps diari de permís a fi de gaudir-ne 
de forma no diària.

Si l'acumulació es realitza immediatament després de la baixa per maternitat, els dies de permís acumulat no poden 
excedir les 2 setmanes naturals. La resta de dies s'ha de regularitzar al final del període de lactància.

5. Aquest permís és incompatible amb la situació d'excedència per naixement o adopció.

Article 29. Reserva de lloc de treball per part, acolliment o adopció.

1.  En  el  cas  de  part,  la  suspensió  ha  de  tenir  una  durada  de  16  setmanes,  que  s'han  de  gaudir  de  manera 
ininterrompuda; en el cas de part múltiple són ampliables en 2 setmanes més per cada fill a partir del segon. El període 
de suspensió s'ha de distribuir a opció de la interessada, sempre que 6 setmanes siguin immediatament posteriors al 
part. En el cas de mort de la mare, el pare pot fer ús de tot el període de suspensió o de la part que quedi, computat des 
de la data del part, i sense que es descompti del mateix la part que la mare hagués pogut gaudir amb anterioritat al part.

No obstant això, sens perjudici de les 6 setmanes de descans obligatori per a la mare immediatament posteriors al part,  
en el cas que el pare i la mare treballin, quan la mare iniciï el període de descans per maternitat pot optar perquè el pare 
gaudeixi  d'una part  determinada i  ininterrompuda del  període de descans posterior al  part  de manera simultània o 
successiva al de la mare, tret que en el moment que es faci efectiu això, la incorporació de la mare al treball impliqui un 
risc per a la seva salut.

2. En els casos d'adopció i acolliment preadoptiu o permanent de menors de fins a 6 anys, la suspensió ha de tenir una 
durada de 16 setmanes ininterrompudes; en els casos d'adopció i acolliment múltiples són ampliables en 2 setmanes 
més per cada fill a partir del segon, comptades a elecció del treballador a partir de la decisió administrativa o judicial de 
l'acolliment o a partir de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció. C
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La durada de la suspensió també ha de ser de 16 setmanes en els casos d'adopció i acolliment de menors d'edat que 
siguin majors de 6 anys quan es tracti  de menors discapacitats o que per les seves circumstàncies i  experiències 
personals o per provenir de l'estranger, tinguin especials dificultats d'inserció social i familiar degudament acreditades 
pels serveis socials competents. En el cas que la mare i el pare treballin, el període de suspensió s'ha de distribuir a  
opció dels interessats, que en poden gaudir de forma simultània o successiva, sempre en períodes ininterromputs i amb 
els límits assenyalats.

3. En el cas de gaudi simultani de períodes de descans, la suma no pot excedir les 16 setmanes previstes als apartats 
anteriors o les que correspongui en el cas de part, o adopció o acolliment múltiples.

4. Els períodes a què es refereix aquest article es poden gaudir en règim de jornada completa o a temps parcial, previ 
acord entre la direcció de l'Hospital i els treballadors afectats, en els termes que es determinen reglamentàriament.

5.  En el  cas d'adopció internacional,  quan calgui  el  desplaçament previ  dels pares al país d'origen de l'adoptat,  el  
període de suspensió, previst per a cada cas en aquest article, es pot iniciar fins a 4 setmanes abans de la resolució per 
la qual es constitueix l'adopció.

Article 30. Excedències voluntàries.

1.  Els treballadors amb una antiguitat  mínima d'1  any en l'Hospital  tenen dret  a passar a la situació d'excedència 
voluntària per un període de 4 mesos com a mínim i de 5 anys com a màxim.

2. La petició s'ha de formular per escrit, amb una antelació de 30 dies com a mínim a la data en què es pretengui iniciar 
l'excedència, i se n'ha d'especificar la durada.

3. Si l'excedència es concedeix per un termini inferior al màxim, pot prorrogar-se per semestres complets fins arribar als  
5 anys, sempre que les pròrrogues se sol·licitin amb la mateixa antelació que l'excedència inicial.

4. El treballador que ha romàs en excedència no en pot tornar a sol·licitar una altra fins que hagin transcorregut 2 anys 
com a mínim des de la seva incorporació. Sens perjudici d'aquest període necessari, es pot sol·licitar amb anterioritat  
una nova excedència en casos excepcionals, previ informe del Comitè d'Empresa.

5. L'excedent que al final d'una excedència vulgui reincorporar-se a la feina ha d'avisar amb una antelació mínima de 30 
dies. Si no el sol·licita amb aquesta antelació, perd aquest dret de reincorporació.

6. Si l'excedència ha tingut una durada igual o inferior a 24 mesos, el reingrés té caràcter automàtic, en el mateix lloc de 
treball si aquest existeix. Si no existeix, se l'ha de destinar a un altre de la seva categoria, jornada, torn i horari.

7.  Si  l'excedència ha tingut una durada superior a  24 mesos el  treballador que desitgi  reingressar  pot  ser sotmès 
prèviament a un període de formació teoricopràctic, necessari per a la seva posada al dia professional, període previ a 
la represa de la relació laboral, la durada màxima de la qual ha de ser de 2 mesos. El treballador té un dret preferent al 
reingrés en cas de vacant del mateix grup professional o categoria equivalent.

8.  Aquesta regulació  millora la  legalment  establerta  a l'Estatut  dels  treballadors,  de la  qual  és desenvolupament  i 
complement.

Article 31. Excedència voluntària per naixement o adopció d'un fill i per tenir cura d'un familiar.

1. Els treballadors tenen dret a un període d'excedència de durada no superior a 3 anys per tenir cura de cada fill, tant si 
ho és per naturalesa com per adopció i en el cas d'acolliment tant permanent com preadoptiu, encara que aquests siguin 
provisionals, a comptar des de la data de naixement o de la resolució judicial o administrativa, si s'escau.

Els treballadors també tenen dret a un període d'excedència de durada no superior a 2 anys per tenir cura d'un familiar 
fins a segon grau de consanguinitat o afinitat que no es pugui valer per ell mateix per raons d'edat, accident, malaltia o  
discapacitat i no tingui una activitat retribuïda.

L'excedència prevista en aquest apartat constitueix un dret individual dels treballadors i de les treballadores. No obstant 
això, si dos o més treballadors del mateix Hospital generen aquest dret pel mateix subjecte causant, la direcció de 
l'Hospital pot limitar-ne l'exercici simultani per raons justificades de funcionament de l'Hospital.
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Quan un nou subjecte causant doni lloc a un nou període d'excedència, l'inici d'aquest ha de posar fi al que s'estigui  
gaudint, si s'escau.

El  període  en  què  el  treballador  estigui  en  situació  d'excedència  segons  l'establert  en  aquest  article  ha  de  ser 
computable a l'efecte d'antiguitat, i el treballador ha de tenir dret a l'assistència a cursos de formació professional, a la 
participació dels quals ha de ser convocat per la direcció de l'Hospital, especialment en cas de reincorporació.

2. La petició ha de formular-se per escrit,  amb una antelació mínima de 30 dies a la data en què es vulgui iniciar  
l'excedència, i se n'ha d'especificar la durada.

3. El treballador té dret a la reserva del seu lloc de treball durant el temps esmentat.

Article 32. Excedència per nomenament d'un càrrec públic.

1. El treballador que és designat o elegit per ocupar un càrrec públic incompatible amb la normal prestació de serveis 
per a l'Hospital ha de passar a la situació d'excedència forçosa sigui quina sigui la seva antiguitat, excedència que se li 
ha de concedir pel temps que duri el seu mandat.

2. El reingrés s'ha de sol·licitar dins del mes següent al de cessament en el càrrec i no queda condicionat a l'existència 
de vacant.

3. El temps d'excedència forçosa es compta a l'efecte de l'antiguitat.

Article 33. Normes comunes de les excedències.

1. Finalitzat el període de reingrés automàtic, aquest queda condicionat a l'existència de vacant de la mateixa categoria.

2. Al personal que sol·licita a través d'una ONG una excedència per exercir activitats solidàries, cal concedir-la-hi sense 
condicionar el seu reingrés a l'existència d'una vacant.

3. El treballador que hagi gaudit d'una excedència per naixement de fill de les regulades a l'article 31 del Conveni, pel 
termini màxim establert de 3 anys, si sol·licita posteriorment una excedència voluntària no té la reserva del lloc de treball 
a que es refereix l'apartat 6 de l'article 30. Si l'excedència per naixement té una durada inferior, en l'excedència posterior 
s'ha de tenir la reserva del lloc pel temps que falti per arribar a 3 anys, durant 2 anys com a màxim.

4. El treballador excedent tindrà dret preferent al reingrés en les places vacants que hi haguessin a l'Hospital, d'acord 
amb l'apartat 1 d'aquest article.

Article 34. Permís sense sou.

1. El treballador pot sol·licitar permís sense retribució per un període de 15 dies com a mínim i 6 mesos com a màxim. 
La concessió d'aquest permís és discrecional.

2. La petició s'ha d'efectuar amb una antelació mínima de 15 dies a la data d'inici del permís i cal concretar la durada i el 
motiu del permís.

3. Durant la situació de permís sense sou no es percep i no es merita cap mena de retribució; no es compta a l'efecte de 
l'antiguitat.

4. El reingrés té un caràcter d'automàtic en el mateix lloc de treball si aquest existeix. Si no existeix, se l'ha de destinar a  
un altre de la seva categoria, jornada, torn i horari.

5. Finalitzat un permís sense sou no se'n pot sol·licitar un altre fins que hagi transcorregut un període mínim igual al de  
la durada del permís ja gaudit.

6. Concedit el permís per un període inferior al màxim, durant el seu gaudi se'n pot sol·licitar la pròrroga per períodes 
mensuals, fins a l'esmentat límit de 6 mesos.

7. Durant l'any natural no es pot gaudir de permisos sense sou que totalitzin més de 6 mesos.
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Article 35. Permís per assumptes propis.

1. Els treballadors de l'Hospital tenen dret a gaudir d'una llicència anual retribuïda per assumptes propis de 5 dies.

Si la seva antiguitat és inferior a l'any natural, poden gaudir dels dies proporcionals a aquesta.

2. Aquests dies es poden sol·licitar de dues formes:

a) De forma planificada:

Si el treballador planifica els 5 dies, cal concedir-los-hi amb la resta de la seva planificació. El treballador pot realitzar 
tants canvis en la seva planificació anual com dies d'assumptes propis ha planificat.

El personal pot gaudir efectivament d'aquests permisos. No obstant això, la seva realització únicament es pot efectuar si 
està present el 50% del personal de la categoria i torn de la unitat corresponent i amb la substitució convenient on 
calgui.

A l'efecte de la limitació del 50%, els suplents es consideren part integrant d'aquest equip si hi ha prestat servei durant 
un període mínim de 30 dies per qualsevol motiu de substitució i/o formen part de la reserva de suplència de l'Hospital.  
Si el període de prestació de serveis és inferior a 30 dies, el cap té la responsabilitat de considerar-lo o no dintre de 
l'equip.

b) De forma urgent:

Dels dies d'assumptes propis es pot gaudir sense necessitat de planificació prèvia i amb caràcter d'urgència amb el límit  
de 2 dies d'assumptes propis durant el període estival (1 de juliol al 30 de setembre). Aquests no es poden denegar pel  
fet que no s'hagi pogut proveir un substitut, ni pel fet d'haver-se planificat prèviament.

Article 36. Permisos discrecionals.

No es denegaran  permisos discrecionals  per raó de l'existència d'un elevat  percentatge  de contractes eventuals o 
interins, excepte quan per disposició legal se'n limiti el nombre.

Article 37. Incapacitat temporal.

1.  El  treballador que ha exhaurit  la situació d'incapacitat  temporal i  continua de baixa mèdica o se li  reconeix una 
incapacitat permanent revisable queda amb el seu contracte suspès mentre romangui en aquesta situació.

2. Si se'l dóna d'alta per guariment, es reincorpora a l'Hospital sempre que ho sol·liciti dins dels 30 dies següents a la 
data de la seva declaració d'aptitud, i aquest està obligat a readmetre'l en el termini dels 15 dies següents a la petició de 
reingrés.

3. El fet de no sol·licitar el reingrés dins del termini esmentat de 30 dies implica l'extinció del contracte de treball.

4.  Es considera com a data de declaració  d'aptitud la de l'informe mèdic  d'alta  o de la notificació  de la  resolució 
administrativa d'instància que no doni lloc a una declaració d'invalidesa permanent total o absoluta.

CAPÍTOL VI. RÈGIM SALARIAL.

Article 38. Salari base.

Són els que per cada nivell i grup professional s'especifiquen a l'annex 4, en valors mensuals i a jornada completa. 
S'entén sense perjudici dels descomptes salarials i d'inaplicació d'increments que operen per imperatiu de normes legals 
i que es continuaran aplicant mentre subsisteixin les raons que ho van motivar.

Article 39. Complement personal d'antiguitat.

1. El complement personal d'antiguitat s'abonarà a raó de 2 triennis i quinquennis successius, excepte al personal que 
hagi ingressat a l'Hospital a partir de la data 1 de gener de 2012, que ho farà per quinquennis exclusivament i a raó de 
les quantitats mensuals que es detallen per a cada categoria i/o lloc de treball a l'annex 2, del present conveni, amb 
valors mensuals. C
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2. La meritació de cada trienni i quinquenni s'inicia el mes natural següent al del seu venciment respectiu.

3. L'antiguitat es meritarà d'acord amb els dies d'alta a la Seguretat Social a l'Hospital, amb independència de la durada 
de la jornada i amb independència de la modalitat contractual temporal o indefinida. En aquest sentit, per cada 229 
jornades  treballades  es  computarà  un  any  d'antiguitat  en  els  torns  de  dia,  i  així  mateix,  per  cada  144  jornades 
treballades, es computarà un any d'antiguitat als torns de nit. El còmput d'antiguitat no s'interromprà durant els períodes 
que  es  corresponguin  amb  permisos  i  llicències  o  situacions  reconegudes  en  el  Conveni  Col·lectiu  o  per  Llei, 
excedències derivades de l'acolliment al dret de conciliació de la vida familiar i laboral, suspensions de contracte per  
maternitat,  paternitat,  acolliment  o  adopció,  com tampoc  dins  els  períodes  corresponents  a  baixa  per  incapacitat 
temporal derivada de qualsevol contingència. S'exceptuen els períodes corresponents a una excedència voluntària o 
permisos sense sou.

El treballador que ha cessat de prestar serveis a l'Hospital i reingressa de nou, té dret a l'antiguitat corresponent als 
contractes anteriors, excepte que el temps transcorregut entre contractes sigui superior a 90 dies naturals. No podran 
considerar-se com interrupció a efectes del còmput de 90 dies naturals, els mateixos períodes explicitats al paràgraf  
anterior.

4. L'antiguitat tal com queda estipulada i regulada en els anteriors punts, es computarà i desplegarà plens efectes, no 
tan sols  en tot  allò referent al  complement  salarial  d'antiguitat  aquí regulat,  sinó que també haurà de computar-se 
respecte al Sistema de Promoció Professional (carrera professional), etc., és a dir, respecte a qualsevol altre extrem 
regulat legal, convencional o contractualment en què es faci referència directa o indirecta a l'antiguitat o al temps de 
prestació de serveis.

Article 40. Gratificacions extraordinàries.

1. Hi ha 2 gratificacions anuals, que se satisfan el 30 de juny i el 21 de desembre.

2. El seu import és equivalent a 1 mensualitat de 30 dies dels conceptes retributius següents:

a) Salari Base.
b) Complement personal d'antiguitat.
c) Plus de nocturnitat.
d) Plus d'especialitat, plus per llocs d'especial risc, o complementari.

3. Les gratificacions es meriten en els períodes següents:

a) La d'estiu: de l'1 de gener al 30 de juny, per 1/180 parts.
b) La de Nadal: de l'1 de juliol al 31 de desembre, per 1/180 parts.

4. Els treballadors que ingressen o cessen durant el transcurs del semestre han de percebre la gratificació en proporció 
als dies treballats durant aquest.

Es compta com a temps efectivament treballat el corresponent a vacances, llicències retribuïdes i els dies d'incapacitat 
temporal en què s'abona el complement pactat a l'article 54 d'aquest Conveni.

5. Els treballadors que cessen han de percebre la part proporcional de les gratificacions que han meritat, d'acord amb el 
criteri de proporcionalitat matemàtica que estableix el present article.

Article 41. Plus d'Especialitat.

1. Per tenir dret a aquest complement de lloc de treball es requereix la suma de les quatre circumstàncies següents:

a) Prestar serveis en determinats llocs de treball de l'Hospital.
b) Fer-ho en forma continuada.
c) Tenir la categoria de professional de tècnic de grau mitjà.
d) Tenir la titulació oficial necessària per exercir l'especialitat de què es tracti.

2. Els departaments en què es merita el plus són els de psiquiatria, radiologia, laboratoris, hemodiàlisi, rehabilitació, 
neurologia, pediatria, cures intensives i podologia.
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També el meriten, a títol personal, les persones que presten serveis com a llevadores, instrumentistes o quirofanistes en 
qualsevol departament.

3. Cal acreditar documentalment la possessió de la titulació adequada al lloc de treball exercit.

4. Amb caràcter a extingir, els tècnics de grau mitjà i el personal auxiliar d'infermeria que, per aplicació del que disposen 
convenis anteriors, estan percebent en data 31 de desembre de 1989 el plus d'especialitat, l'han de continuar cobrant en 
les mateixes condicions que les persones indicades en el present article.

5. L'import del plus és el que, segons les categories i/o els llocs de treball, s'indica a l'annex 4 d'aquest Conveni, en 
valors mensuals, que s'apliquen durant tota la durada del Conveni.

6. Si un treballador que està percebent el plus d'especialitat, per un període de temps superior a 6 mesos és traslladat  
per conveniència de l'Hospital a un altre lloc de treball en què no es merita el plus, l'ha de continuar percebent a títol  
personal.

Aquest dret no es té si el canvi de llocs es produeix perquè l'ha demanat el mateix treballador.

Article 42. Plus per llocs d'especial risc.

1. Per tenir dret a aquest complement de lloc de treball es requereix la suma de les quatre circumstàncies següents:

a) Prestar serveis en determinats llocs de treball de l'Hospital.
b) Exercir-lo de forma continuada.
c) Estar professionalment exposat a radiacions ionitzants.
d) Tenir una determinada categoria professional.

2. Els departaments en què es pot meritar el plus són els Radiologia, Radioteràpia i Isòtops Radioactius.

3.  S'entén  per  dedicació  continuada  el  fet  d'estar  adscrit  permanentment  a  qualsevol  dels  departaments  abans 
esmentats.

4.  S'entén  per  personal  professionalment  exposat  el  que  es  dedica  a  manipular  aparells  emissors  de  radiacions 
ionitzants o material radioactiu, i també el personal exposat continuadament a aquestes radiacions.

5. Per tenir dret al plus, cal pertànyer a alguna de les categories professionals següents: auxiliars d'infermeria, auxiliars 
sanitaris, personal subaltern, personal tècnic de grau mitjà i tècnics de formació professional en radiologia, laboratori i 
radioteràpia.

Aquest plus també l'ha de percebre el personal que pertany a alguna de les categories anteriors i que presta servei en el 
Departament de Psiquiatria o Dipòsit de Cadàvers.

6. Amb caràcter a extingir, el personal no comprès en els apartats anteriors que, no obstant això, està percebent el plus 
de perillositat en data 31 de desembre de 1989 l'ha de continuar percebent mentre continuï prestant serveis en el mateix 
lloc de treball.

7. L'import del plus és el que, segons les categories i/o els llocs de treball, s'indica a l'annex 4 d'aquest Conveni, en 
valors mensuals, que s'apliquen durant tota la durada del Conveni.

8. El personal amb dret a aquest plus pot optar entre percebre'l o reduir la seva jornada a 35 hores setmanals, de dilluns 
a divendres, i fer festa els dissabtes si aquests queden coberts amb la resta de treballadors de jornada ordinària, amb 
jornada de dilluns a dissabte.

Si el nombre de treballadors de jornada ordinària no és suficient per cobrir els dissabtes, els treballadors acollits a la 
reducció  han  de  cobrir  la  jornada  del  dissabte  i  fer  festa  una  jornada  a  la  setmana  correlativament,  segons  les 
necessitats del servei.

Aquesta facultat d'opció es pot exercir a partir del mes natural següent al de la data de la firma del present Conveni. Un 
cop efectuada la firma, no es pot variar durant la vigència del Conveni.
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9. La percepció del plus o, si s'escau, la reducció de jornada substitueixen mentre hi ha el dret a percebre el plus.

Article 43. Incompatibilitats.

1. La percepció del plus d'especialitat és incompatible amb el plus per lloc d'especial risc.

2. Els treballadors subjectes, en principi, a tots dos plusos poden optar entre percebre el d'especialitat o el plus per lloc  
d'especial risc.

3. Un cop exercida l'opció, es manté tot l'any natural.

Article 44. Plus complementari.

1. L'ha de percebre el personal que té les categories i/o els llocs de treball de supervisor/a de subdivisió, supervisor/a i 
tècnic/a de grau mitjà (Infermer/a, fisioterapeuta, llevador/a, podòleg/òloga, perit/a químic, aparellador/a i  assistent/a 
social).

2. El seu import és el que es detalla per a les distintes categories indicades a l'annex 4 d'aquest Conveni, en valors 
mensuals.

3. Aquest plus és incompatible amb el plus per lloc d'especial risc o especialitat.

Article 45. Plus de nocturnitat.

Per a personal del torn de nit, s'ha d'abonar en els valors mensuals, calculats a raó del 25% del salari base, que es 
detallen a l'annex 4 del present Conveni.

Article 46. Complements d'elements externs al lloc de treball.

1. Plus diumenge.

a) L'ha de percebre el personal que treballa en diumenge i té els valors per hora que s'indiquen a l'annex 4 d'aquest 
Conveni segons la categoria o el lloc de treball.

b) A l'efecte del seu abonament, es computen les hores treballades de les 0 a les 24 hores de diumenge.

2. Plus de dia festiu.

Quan un treballador ha de prestar serveis un dels dies festius a què es refereix l'article 20.1 del Conveni per raó de la 
seva cadència, pot triar alguna de les alternatives següents:

a) Fer festa aquest dia, d'acord amb el que disposa l'apartat 5 de l'article 20 esmentat.

b)  Treballar  aquest  dia,  la  qual  cosa li  ha de ser  compensada amb un altre  dia  lliure,  d'acord amb la  planificació  
esmentada. En aquest cas ha de percebre, a més, el plus de dia festiu segons els valors per hora que s'indiquen a 
l'annex 4 d'aquest Conveni i segons la categoria i el lloc de treball.

c)  Treballar  aquest dia sense gaudir  d'un altre dia lliure compensatori.  En aquest  cas ha de percebre l'import  que 
s'especifica a l'annex 5 d'aquest Conveni per a cada a la categoria i lloc de treball (dia festiu intersetmanal).

3. Plus de dia festiu especial.

Aquest concepte salarial ha de retribuir la feina d'un dels dies següents:

- 6 de gener per al torn de matí.
- 24 de desembre per al torn de nit entrant.
- 25 de desembre per al torn de tarda.
- 31 de desembre per al torn de nit entrant.
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Aquest plus s'ha de percebre amb els valors per hora que s'indiquen a l'annex 4 del Conveni segons la categoria i/o el 
lloc de treball.

4. Incompatibilitats.

1. Els plusos regulats als 3 apartats anteriors són incompatibles entre si i  només se'n pot percebre un segons les 
característiques del dia i l'opció exercitada. També són incompatibles amb les guàrdies regulades a l'article 48 d'aquest 
Conveni.

2. Quan tingui lloc l'opció prevista al supòsit c) de l'apartat 2 d'aquest article i coincideixi amb 1 dels 4 dies especials, el 
treballador ha de percebre, a més del plus de dia festiu intersetmanal, la diferència que resulti entre els imports dels 
plusos de les columnes 10 i 11 de l'annex 4.

5. Plus de tarda.

a) La jornada ordinària de tarda comprèn des de les 15 hores a les 22 hores.

b)  Percep el  plus de tarda el  treballador  que durant el  període comprès entre aquestes hores treballi,  en jornada 
ordinària, un mínim de 4 hores efectives.

c) L'import del plus, per tarda efectivament treballada, és el que s'indica per nivells a l'annex 4 del Conveni.

d)  Els  treballadors  que  actualment  perceben  el  plus  de  tarda  sense  reunir  el  requisit  de  l'apartat  b)  anterior  el 
continuaran percebent, mentre es mantingui el seu actual horari, com a garantia "ad personam".

Article 47. Hores extraordinàries.

S'han d'abonar segons els valors que per a cada categoria i/o lloc de treball s'especifiquen a l'annex 4 del present 
Conveni.

Els valors esmentats han de romandre invariables durant la vigència del Conveni.

Article 48. Guàrdies Direcció Infermera.

El treballador que en dissabte, diumenge o dia festiu realitza funcions de representant de la direcció infermera ha de 
percebre l'import que s'indica per un període de guàrdia en l'última línia de l'annex 4.

Article 49. Increment salarial i clàusula de revisió.

Provisionalment sense contingut.

Article 50. Normes generals.

1. Els imports pactats es refereixen (llevat que específicament es digui una altra cosa) a la jornada ordinària. Qualsevol 
disminució d'aquesta comporta la reducció proporcional d'aquells.

2. Els imports consignats es consideren bruts. Els impostos i la quota de la Seguretat Social que legalment correspon 
deduir són a càrrec del treballador.

3. L'abonament de les retribucions s'efectua en 12 mensualitats vençudes de 30 dies i les gratificacions extraordinàries 
en les seves específiques dates de pagament.

4. No obstant el que s'ha indicat en l'apartat anterior, per necessitats administratives els conceptes variables s'han de 
detallar en el rebut i s'han d'abonar al mes natural següent al que s'han meritat.

CAPÍTOL VII. ASSISTÈNCIA SOCIAL.

Article 51. Normes generals.

1. Els beneficis que s'estableixen en aquest capítol no tenen el caràcter legal de salari.
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2. Aquestes prestacions assistencials no es concedeixen automàticament sinó que necessiten una petició escrita dels 
presumptes beneficiaris i l'acreditació documental corresponent. S'abonen a partir del moment de la petició, que no té 
caràcter retroactiu.

Article 52. Ajuda escolar.

1. Els treballadors que tenen fills en edats compreses entre els 6 i els 16 anys han de percebre la quantia de 38,74 EUR 
anuals per cadascun d'ells.

2. Si tots dos cònjuges treballen a l'Hospital, només el pot percebre un d'ells.

Article 53. Jubilació.

1. Per tal de fomentar la creació d'ocupació, s'estableix la jubilació obligatòria en complir els 65 anys, sempre que el 
treballador tingui cobert el període de cotització necessari per tenir dret a la prestació per jubilació de la Seguretat 
Social.

2. En els casos en què es determini es pot estudiar la viabilitat legal i econòmica de baixes anticipades i incentivades.

Article 54. Complement per incapacitat temporal.

1. L'Hospital ha de completar les prestacions per incapacitat temporal de la Seguretat Social, d'acord amb les normes 
següents:

2.  Si  la situació d'IT es produeix com a conseqüència de malaltia comuna o accident no laboral,  cal  completar la 
prestació reglamentària fins a assolir el 100 % de la suma dels conceptes retributius indicats en l'article 40.2 d'aquest 
Conveni.

Aquest complement s'ha d'abonar com a màxim 180 dies en cadascun dels anys de durada del Conveni.

3. En els supòsits d'IT derivats de maternitat, accident de treball i malaltia professional el complement s'ha d'abonar 
mentre duri el procés.

S'assimilen  a  malaltia  professional  aquells  processos  contrets  com a  conseqüència  del  treball  en  l'Hospital  i  que 
pertanyin al llistat de malalties professionals recollides en el sistema de Seguretat Social, segons normativa vigent.

Article 55. Ajuda a discapacitats.

1.  S'ha  de concedir  als  treballadors  que tenen fills  que  estan declarats  discapacitats  físics  o psíquics  per  l'òrgan 
administratiu corresponent.

2. Consisteix en una ajuda mensual de 193,73 EUR per les despeses extraordinàries que ocasiona tenir cura d'aquests 
fills.

3. Aquesta ajuda és compatible amb la de la guarderia infantil i l'ajuda escolar.

Article 56. Bestretes.

1. El treballador amb una antiguitat mínima en l'Hospital d'1 any pot sol·licitar una bestreta de fins a 3 mensualitats  
completes del seu salari base, que es concedeix discrecionalment.

2. La sol·licitud ha d'estar avalada per altres dos treballadors de l'Hospital, amb caràcter solidari, si l'import sol·licitat és 
superior a 1 mensualitat.

No poden prestar aval els treballadors que tenen pendents de devolució un préstec ni els qui ja han estat avaladors, ni 
tampoc aquells el contracte dels quals ha d'expirar abans de la data de devolució total del préstec.

3.  La devolució s'ha d'efectuar  en el  termini  màxim d'1 any, mitjançant  descompte en les nòmines mensuals  i  les 
corresponents a les gratificacions extraordinàries.
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4. La Bestreta no merita cap mena d'interès.

5. Al personal que cessa a l'Hospital i té pendent d'amortitzar una bestreta a l'Hospital li ha de deduir el saldo de la  
liquidació de les parts proporcionals de gratificacions i vacances i també dels salaris pendents de cobrament.

Si aquesta liquidació no cobreix l'import pendent de devolució, la bestreta s'entén vençut, per la qual cosa es pot exigir 
la suma pendent de reintegrament a partir del mateix dia del seu cessament en l'Hospital.

Article 57. Escola bressol.

1. L'Empresa ha d'abonar al personal que porta els seus fills menors de 6 anys a una escola bressol fins a 45,20 EUR 
mensuals per cadascun d'ells, prèvia justificació de la despesa.

2. El personal que presta els seus serveis exclusivament en divendres, dissabte i diumenge pot percebre per aquest 
concepte fins a 33,91 EUR mensuals, atès el major cost de l'hora de les escoles bressol en dissabtes i diumenges.

Article 58. Assistència hospitalària per a familiars.

1. Tots els treballadors, tant en actiu, jubilats, o aquells que es trobin en situació d'Incapacitat Permanent, tindran dret a 
l'assistència  sanitària  gratuïta  a  l'Hospital  Clínic.  Aquest  dret  s'estendrà  als  seus  familiars  fins  al  segon  grau  de 
consanguinitat  o afinitat inclusivament. Aquesta assistència no podrà denegar-se en cap cas als qui  disposin de la 
cobertura sanitària de la Seguretat Social, sent necessari, la presentació de la targeta sanitària per als qui resideixin a 
Catalunya, o el volant de derivació per als qui resideixin fora de Catalunya.

2. Per als qui no disposin d'aquesta cobertura, l'Hospital exigirà amb caràcter previ a l'assistència la conformitat de la 
mútua, companyia d'assegurances, etc. que asseguri el cobrament de l'assistència rebuda.

3. Serà imprescindible acreditar documentalment la relació de parentiu fins al segon grau.

Article 59. Menjador de l'Hospital.

1. El personal adscrit al present Conveni té dret a realitzar els seus àpats en el menjador de l'Hospital. A aquest efecte, 
ha d'abonar els preus que ha establert la direcció, equivalents al 50% del preu contractat amb l'empresa concessionària.

2.  El  personal  que per acord de la direcció de l'Hospital  presta serveis de guàrdia fora de la seva jornada laboral  
ordinària per un període superior a 9 hores té dret a un tiquet gratuït per àpat al dia en què es donin les esmentades 
circumstàncies.

CAPÍTOL VIII. SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.

Article 60. Comitè de seguretat i salut.

1. A l'Hospital hi ha d'haver el Comitè de Seguretat i  Salut, les funcions del qual han de ser les atribuïdes per les 
disposicions legals en la matèria.

2. La seva composició serà proporcional al volum de la plantilla, tal i com estableix la normativa vigent:

a) El mateix nombre de representants designats per la direcció de l'Hospital com treballadors designats pel Comitè 
d'Empresa.

b) Els delegats de seccions sindicals, en els termes establerts per la llei.

c) Un secretari, amb veu i sense vot, designat per la direcció de l'empresa.

3. El Comitè de Seguretat i Salut s'ha de reunir almenys una vegada al mes i sempre que el convoqui el seu president 
per iniciativa lliure o a petició de la meitat dels components del Comitè, amb indicació de l'ordre del dia.

4.  Les parts es comprometem a complir  amb el  màxim rigor les obligacions legals i  reglamentàries en matèria de 
prevenció de riscos laborals.
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Article 61. Vestuaris i lavabos.

Hi ha d'haver vestidors i lavabos per a ús del personal, ajustats al que es disposa legalment i reglamentàriament.

Article 62. Uniformes.

1. Els treballadors de l'Hospital durant la jornada laboral i mentre romanen en l'interior de l'establiment han d'utilitzar 
l'uniforme o la roba de feina que se'ls ha lliurat a aquest efecte.

2.  A  aquest  efecte,  cal  proveir-los  de  4 uniformes complets,  els  quals  s'han de  substituir  segons  el  desgast  o  el 
deteriorament que es produeixi, sempre que es torni l'uniforme deteriorat o desgastat.

3. És prohibit utilitzar-los fora del recinte hospitalari.

4. Els uniformes que preveu el present article es complementen amb calçat anatòmic amb sola de goma o l'adequat per 
a  cadascuna de  les diferents  funcions  que corresponen a les  diverses  categories professionals  d'aquest  Hospital. 
S'exceptuen del lliurament de calçat els administratius i l'administració central.

5. En cas de pèrdua de l'uniforme per part de la persona encarregada de la roba i prèvia presentació del corresponent 
comprovant, si n'hi hagués, per part del treballador, l'empresa l'ha de restituir immediatament.

En cas de pèrdua per part del treballador, aquest està obligat a reintegrar el seu import a l'Hospital.

Article 63. Revisió mèdica.

S'estableix una revisió mèdica anual per a tot el personal que ho demani, sens perjudici de les revisions obligatòries a 
què està subjecte el personal, d'acord amb el que preveu la llei.

CAPÍTOL IX. ACCIÓ SINDICAL.

Article 64. Comitè d'Empresa.

El Comitè d'Empresa és l'òrgan representatiu i col·legiat dels treballadors en el centre de treball per a la defensa dels  
seus interessos.

Article 65. Garanties dels membres del Comitè d'Empresa.

1. Els membres del Comitè d'Empresa disposen de 40 hores mensuals, acumulables anualment per candidatura, per 
complir les seves activitats.

2.  L'assistència  a  reunions  o  convocatòries  fora  de  l'Hospital  s'ha  d'acreditar  mitjançant  el  justificant  oportú.  Les 
convocatòries internes del Comitè d'Empresa les ha de comunicar el seu secretari a la Direcció de Recursos Humans de 
l'Hospital.

Article 66. Informació al Comitè d'Empresa.

Cal facilitar al Comitè d'Empresa la informació que preveuen la llei i les disposicions reglamentàries.

Article 67. Seccions Sindicals.

1. Cal reconèixer l'existència de seccions sindicals en l'empresa, d'acord amb el que estableix la llei.

2.  Els delegats  sindicals  poden acumular anualment,  entre ells i  amb els membres del  Comitè d'Empresa del  seu 
sindicat, les hores de garantia que legalment els corresponen.

3. Es consideren alliberats institucionalment els dirigents nacionals de sindicats amb presència en el Comitè d'Empresa.

Article 68. Col·legi electoral únic.

Hi haurà d'haver un únic col·legi electoral per a tota la plantilla. C
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CAPÍTOL X. RÈGIM DISCIPLINARI.

Article 69. Faltes i sancions.

1. Principis d'ordenació.

1. Aquestes normes de règim disciplinari pretenen el manteniment de la disciplina laboral, aspecte fonamental per a la 
convivència normal, l'ordenació tècnica i l'organització de l'Hospital, com també per a la garantia i defensa dels drets i 
interessos legítims dels treballadors i empresaris.

2.  Les  faltes,  sempre  que  siguin  constitutives  d'incompliment  contractual  del  treballador  (culpable),  poden  ser 
sancionades per la direcció de l'Hospital, d'acord amb la graduació que s'estableix en aquest capítol.

3. Qualsevol falta comesa pels treballadors es classifica en lleu, greu o molt greu.

4. La falta, sigui quina sigui la seva qualificació, requereix la comunicació escrita i motivada de la direcció de l'Hospital al  
treballador.

5. La imposició de sancions per faltes greus i molt greus ha de ser notificada als representants legals dels treballadors.

2. Graduació de les faltes.

1. Es consideren com a lleus les faltes següents:

a) La inpuntualitat no justificada en entrar o sortir de la feina, 3 vegades en 1 mes, d'un temps total inferior a 20 minuts.

b) La inassistència injustificada a la feina 1 dia en el període d'1 mes.

c) La no comunicació, amb antelació deguda, de la inassistència a la feina per una causa justificada, tret que s'acrediti la 
impossibilitat de fer la notificació.

d) L'abandonament del lloc de treball sense una causa justificada per períodes breus, sempre que no causi un risc per a 
la integritat de les persones o coses, cas en què es pot qualificar com a falta greu o molt greu segons la gravetat.

e) La desatenció i la falta de correcció en el tracte amb el públic quan no perjudiquin greument la imatge de l'Hospital.

f)  Les descurances en la conservació del  material  que es té a càrrec o del  qual  s'és responsable i  que hi  causin 
deterioraments lleus.

g) L'embriaguesa no habitual en el treball.

2. Es consideren com a greus les faltes següents:

a) La inpuntualitat no justificada en entrar o sortir de la feina, 3 vegades en 1 mes, d'un temps total superior a 20 minuts  
i inferior a 60 minuts.

b) La inassistència injustificada a la feina, de 2 a 4 dies alterns, en el període d'1 mes.

c) L'entorpiment, l'omissió maliciosa i el falsejament de les dades que tinguin incidència en la Seguretat Social.

d) La simulació de malaltia o accident, sens perjudici del que preveu l'apartat 3.d).

e) La suplantació d'un altre treballador alterant els registres i els controls d'entrada i sortida a la feina.

f) La desobediència de les ordres i instruccions de treball, fins i tot les relatives a les normes de seguretat i higiene, i 
també la imprudència o negligència en el treball,  tret que en derivin perjudicis greus per a l'Hospital,  avaries a les  
instal·lacions, maquinàries i, en general, béns de l'empresa o risc d'accident per a les persones, cas en què aquestes 
faltes es consideren com a molt greus.

g) El fet de no comunicar a l'empresa els desperfectes o les anormalitats observats als estris, a les eines, als vehicles i a  
les obres a càrrec del treballador quan en derivi un perjudici greu per a l'Hospital.
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h) La realització de feines particulars durant la jornada sense el permís oportú i també l'ús d'estris, eines, maquinària,  
vehicles i, en general, béns de l'Hospital sense estar-ne autoritzat o per a usos aliens a la feina encomanada, fins i tot  
fora de la jornada laboral.

i) La transgressió o la violació de secrets de reserva obligada que no origini un perjudici greu per a l'Hospital.

j) L'embriaguesa habitual en el treball.

k)  La manca d'higiene i  netedat personals si pot  afectar el procés productiu o la prestació del  servei, sempre que 
prèviament tingui lloc l'oportuna advertència de l'Hospital.

l) L'execució deficient de les feines encomanades, sempre que no en derivi un perjudici greu per a les persones o coses.

ll) La disminució del rendiment normal en el treball d'una manera no repetida.

m) Les ofenses de paraula o de fet contra les persones del centre de treball si són greus.

n) La comissió de 5 faltes lleus dins 1 trimestre, encara que siguin d'una naturalesa diferent, sempre que s'hagi imposat 
sanció que no sigui l'amonestació verbal.

3. Es consideren com a molt greus les faltes següents:

a) La inpuntualitat no justificada en entrar o sortir de la feina, 10 vegades durant 6 mesos o 20 durant 1 any, advertida  
degudament.

b) La inassistència injustificada a la feina 3 dies consecutius o 5 d'alterns en el període d'1 mes.

c) El frau, la deslleialtat i l'abús de confiança en les gestions encomanades i l'apropiació, el furt i el robatori de béns 
propietat de l'Hospital, companys i altres persones dins de les dependències de l'Hospital.

d) La simulació de malaltia i accident i la prolongació de la baixa per malaltia i accident amb la finalitat de fer qualsevol  
feina per compte propi o d'altri.

e) La transgressió o la violació de secrets de reserva obligada que origini un perjudici greu per a l'Hospital.

f) L'embriaguesa habitual i la toxicomania si repercuteixen negativament en el treball.

g) La realització d'activitats que impliquin fer competència deslleial a l'Hospital.

h) La disminució voluntària i continuada del rendiment de la feina normal o pactada.

i) La inobservança dels serveis de manteniment en cas de vaga.

j) L'abús d'autoritat exercit per qui fa funcions de comandament.

k) L'assetjament sexual.

l) La no-utilització reiterada dels elements de protecció en matèria de seguretat i higiene, advertida degudament.

ll) Les faltes derivades dels apartats 1.d), 2.1) i 2.m) d'aquest article.

m) La reincidència o la reiteració en la comissió de faltes greus, és a dir, la situació en què, abans de la comissió del fet, 
el treballador ha estat sancionat 2 vegades o més per faltes greus, encara que siguin d'una naturalesa diferent, en el 
període d'1 any.

3. Sancions.

1. Les sancions màximes que es poden imposar per la comissió de les faltes enumerades a l'article anterior són les 
següents:

a) Per falta lleu: amonestació verbal o escrita i suspensió de sou i feina de fins a 2 dies.

b) Per falta greu: suspensió de sou i feina de 3 a 14 dies.
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c) Per falta molt greu: suspensió de sou i feina de 14 dies a 1 mes, trasllat a un centre de treball d'una localitat diferent 
durant 1 any com a màxim i acomiadament disciplinari.

2.  Les  anotacions  desfavorables  que  com a  conseqüència  de  les  sancions  imposades  es  puguin  fer  constar  als 
expedients personals han de quedar anul·lades en complir-se els terminis de 2,4 o 8 mesos, segons si es tracta d'una  
falta lleu, greu o molt greu.

Article 70. Detenció del treballador.

No es consideren injustificades les faltes al treball que deriven de la detenció al treballador si aquest posteriorment és 
absolt dels càrrecs que se li han imputat.

Article 71. Dret d'opció en cas d'acomiadament.

En cas de sentència ferma en què es declari expressament la improcedència d'acomiadament, l'opció al retorn al treball  
o la indemnització correspon sempre al treballador.

CAPÍTOL XI. DISPOSICIONS DIVERSES.

Article 72. Comissió Paritària.

1. Per entendre en les qüestions que es deriven del present Conveni es crea la Comissió Paritària, que ha d'estar  
composta  per  un membre (amb presència  al  Comitè d'Empresa)  per  representació  sindical  i  el  mateix  nombre de 
representants de la Direcció de l'Hospital.

2. Els representants dels treballadors han de ser designats pel Comitè d'Empresa entre els seus membres.

3. Els representants de l'Hospital els ha de designar la Direcció d'aquest.

4. Les funcions de la Comissió són la interpretació i el seguiment del que s'ha pactat així com totes aquelles altres que li 
siguin atribuïdes per la normativa legal o derivada dels acords que preveu l'article 83 de l'Estatut dels treballadors que li 
siguin d'aplicació, o derivades del tràmit previst en l'article 82.3 de la mateixa norma.

5. Cal estendre la corresponent acta, firmada pels assistents, de tot allò que s'ha tractat en cada reunió.

Els  acords  s'han  de  prendre  per  majoria  simple  de  vots  dels  assistents,  sempre  que  totes  dues  parts  estiguin  
representades amb un mínim de quatre membres per cadascuna d'elles.

6. La part que sol·licita la realització de la reunió de la Comissió ho ha de sol·licitar a l'altra, per escrit, indicant-hi els 
temes a tractar.

7. Les qüestions que es plantegin a la Comissió Paritària hauran de ser debatudes en un termini màxim de 15 dies, i 
adoptar resolució en un termini màxim de 3 setmanes, tret de les qüestions que es plantegin a l'empara dels supòsits 
previstos  a l'apartat  3  de l'article  82 de  l'Estatut  dels  treballadors en què s'estarà al  termini  previst  legalment.  La 
Comissió Paritària comunicarà als interessats la Resolució que hagi pogut adoptar o en el seu cas la impossibilitat 
d'arribar a un consens. Transcorregut el termini màxim previst sense que s'hagi comunicat la corresponent Resolució 
s'entendrà exhaurit el tràmit.

Article 73. Absentisme.

Als  efectes  d'absentisme que assenyala  l'article  52  de  l'Estatut  dels  treballadors,  no  es  consideren  les  absències 
justificades,  les derivades de malaltia  o d'accident laboral,  ni  les que la legislació vigent  assenyala com a malaltia 
professional.

CLÀUSULA DEROGATÒRIA.

Aquest Conveni deroga l'anterior.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.

1. Pel que fa als temes de formació professional i d'assistència a cursos i congressos, totes dues parts es comprometen 
a desenvolupar les normes pràctiques pertinents.

2. Fins al moment en què es desenvolupin aquestes normes, és d'aplicació la normativa en vigor en el moment de la 
firma del present Conveni.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA.

Totes les referències que en el conveni s'hagin fet en masculí o femení s'han d'entendre referides a la totalitat del  
personal amb independència del sexe.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.

1. L'article 13.4 del present Conveni es troba afectat per normes legals que en limiten l'aplicació de manera transitòria.

2. Les retribucions previstes en el capítol VI del Conveni es troben afectades amb caràcter transitori per la reducció del 
5% establerta en norma legal de caràcter estatal.

3. L'article 52 del present Conveni es troba afectat per normes legals que en limiten l'aplicació de manera transitòria.

4. L'article 53 del present Conveni no resultarà aplicable mentre continuï vigent la Disposició addicional desena de 
l'Estatut dels treballadors en la redacció donada per la Llei 3/2012.

5. L'article 54 del present Conveni es troba afectat per normes legals que en limiten l'aplicació de manera transitòria.

6. L'article 57 del present Conveni es troba afectat per normes legals que en limiten l'aplicació de manera transitòria.

7. L'article 59.1 del present Conveni es troba afectat per normes legals que en limiten l'aplicació de manera transitòria.

8. L'article 67.3 del present Conveni es troba afectat per normes legals que en limiten l'aplicació de manera transitòria.

ANNEX 1.

GRUPS PROFESSIONALS.

Grup Conceptes Funció Assistencial Salari Conveni Funció No Assistencial Salari Conveni
Grup A Grau Universitari (Antigues

Llicenciatures I Diplomatures)
Cap de Treball Social 2.443,71 Adjunt 2.285,54

Comandament Nivell 2 - Advocat -
Comandament Nivell 3 - Comandament Nivell 2 -
Comandament Nivell 4 - Comandament Nivell 3 -
Comandament Nivell 5 - Comandament Nivell 4 -
Farmacèutic (Llicenciat Superior) - Comandament Nivell 5 -
Metge de Prevenció Riscos Laborals - Coordinador Econòmic Adm. -
Metge - Llicenciat Superior -
Responsable de Gestió Assistencial 1 - Psicòleg 1.896,32
ATS 2.036,84 Responsable De Gestió 1 -
Diplomat/da Infermeria 2.036,84 Responsable de Gestió 2 -
Graduat/da en Infermeria 2.036,84 Responsable de Gestió

Econòmica 1
-

Llevadora Interna Resident 1 (Llir 1)  936,32 (*) Responsable de Gestió
Econòmica 2

-

Llevadora Interna Resident 2 (Llir 2)  936,32 (*) Responsable Tècnic d'Àrea 1 -
Infermer/A Resident en Salut Mental 1  936,32 (*) Tècnic Nivell 1 -
Infermer/A Resident en Salut Mental 2  936,32 (*) Tècnic Nivell 2 -
Assistent Social 2.036,84 Tècnic Nivell 3 -
Dietista 2.036,84 Tècnic Nivell 4 -
Educador Social 2.036,84 Tècnic Nivell 5 -
Fisioterapeuta 2.036,84 Titulat Superior -
Logopeda 2.036,84 Aparellador 2.032,96
Llevadora 2.036,84 Documentalista 2.599,60
Podòleg 2.036,84 Pèrit Químic 2.036,84
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Grup Conceptes Funció Assistencial Salari Conveni Funció No Assistencial Salari Conveni
Supervisora 2.544,86 Tècnic Informàtic -
Supervisora Subdivisió 2.857,76 Titulat Grau Mitjà -
Tècnic Optometrista 2.036,84 -
Terapeuta Ocupacional 2.036,84 -
Cap del Assistencial 4.220,00 -
Cap de Servei 4.141,04 -
Cap de Secció 3.537,85 -
Adjunt 2 2.966,92 -
Adjunt 1 2.285,54 -
Metge/essa Col·laborador 1.896,32 -
Resident 1 1.719,98 -
Resident 2 1.760,31 -
Resident 3 1.805,65 -
Resident 4 1.896,32 -
Resident 5 1.896,32 -

Grup B Tècnic Grau Superior (Cicle
Formatiu Grau Superior de
Formació Professional)

Tècnic Assimilat 1.712,58 Cap d'equip 1.990,97

Tècnic FP II 1.712,58 Cap de Cuina 1.994,02
Tècnic Laboratori 1.712,58 Cap de Negociat 2.215,84
Tècnic Superior Sanitari (TSS) 1.712,58 Cap de Tallers 2.040,79

Sotscap Cuina 1.931,82
Subencarregat 1.889,82
Cuiner 1ª 1.712,74
Delineant 1.712,74
Oficial 1.712,74
Oficial Administratiu 1.712,74
Oficial 1ª Electricista 1.712,74
Oficial 1ª Fuster 1.712,74
Oficial 1ª Lampista 1.712,74
Oficial 1ª Magatzem 1.712,74
Oficial 1ª Manteniment 1.712,74
Oficial 1ª Mecànic 1.712,74
Oficial 1ª Paleta 1.712,74
Oficial 1ª Tallers 1.712,74
Oficial Tècnic Administratiu 1.980,96
Secretària 1.712,74
Secretària Tècnica 1.846,87

Grup C Tècnic Grau Mitjà (Cicle
Formatiu Grau Mitjà De
Formació Professional)

Auxiliar Infermeria 1.519,41 Auxiliar Administratiu 1.519,41

Tècnic Cures Auxiliars D'infermeria (TCAI) 1.519,41 Cuiner 2ª 1.553,11
Oficial 2ª Magatzem
Oficial 2ª Manteniment
Suport Administratiu 12
Suport Administratiu 13

Grup D Personal de Suport (Títol de
Graduat en ESO)

Auxiliar Sanitari 1.519,41 Ajudant de Cuina 1.495,88

Ajudant d'ofici 1.495,88
Vigilant Jurat 1.552,95
Telefonista 1.519,41
Marmitó 1.395,13
Netejadora 1.395,13
Ordenança 1.462,31
Peó 1.395,13
Peó Hostaleria
Subaltern

(*) L'import del salari ve determinat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

ANNEX 2.

2014.

Categoria Valor Trienni
Mensual

Valor Quinquenni
Mensual

Cap Dep. Assistencial 52,49 104,98
Cap Servei 51,26 102,52
Cap Secció 43,77 87,54
Adjunt/a 2 36,65 73,30
Adjunt/a 1 30,20 60,40
Metge/essa Col·laborador/a 22,23 44,46
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Categoria Valor Trienni
Mensual

Valor Quinquenni
Mensual

Resident 5 22,23 44,46
Resident 4 22,23 44,46
Resident 3 20,98 41,96
Resident 2 20,37 40,74
Resident 1 19,80 39,60
Psicòleg/òloga 22,23 44,46
Cap Negociat 21,80 43,60
Oficial/a Tècnic/a Admtiu./IVA 18,46 36,92
Cap de Cuina 20,98 41,96
Secretari/ària Tècnic/a 18,46 36,92
Secretari/ària 18,46 36,92
Oficial/a Admtiu./IVA 18,46 36,92
Auxiliar Admtiu./IVA 15,86 31,72
Assistent/a Social 30,08 60,16
Supervisor/a Sub.Div. 30,08 60,16
Supervisor/a 30,08 60,16
ATS 30,08 60,16
Diplomat/da Infermeria 30,08 60,16
Graduat/da en Infermeria 30,08 60,16
Fisioterapeuta 30,08 60,16
Llevador/a 30,08 60,16
Podòleg/podòloga 30,08 60,16
Pèrit/a Químic/a 30,08 60,16
Tècnic/a Assimilat 22,57 45,14
Tècnic/a FP2 22,57 45,14
Tècnic Superior Sanitari (TSS) 22,57 45,14
Auxiliar d'Infermeria 15,86 31,72
Tècnic Cures Auxiliars d'Infermeria (TCAI) 15,86 31,72
Auxiliar Sanitari 15,86 31,72
Subencarregat/da 18,46 36,92
Cap d'Equip 18,46 36,92
Oficial/a 1 Taller 18,46 36,92
Oficial/a 2 Taller 15,96 31,92
Ajudant/a d'Ofici 15,86 31,72
Sotscap de Cuina 18,59 37,18
Cuiner/a 1 18,46 36,92
Cuiner/a 2 15,96 31,92
Ajudant/a de Cuina 15,86 31,72
Marmito/ona 14,66 29,32
Vigilant Jurat 15,96 31,92
Ordenança 15,61 31,22
Ajudant/a Sanitari 14,66 29,32
Netejador/a 14,66 29,32
Peó 14,66 29,32
Aparellador/a 30,08 60,16
Delineant 18,46 36,92
Telefonista 15,86 31,72
Documentalista 18,46 36,92
Cap de Treball Social 30,08 60,16
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ANNEX 4.

2014.

Categoria (1)
Plus tarda

 (tarda efectiva)

(2)
Salari base
 (mensual)

(4)
Festiu Intersetmanal

 (hora)

(5)
Plus d'Especialitat

 (mensual)

(6)
Plus Llocs d'Especial

 Risc (mensual)

(7)
Plus Complementari

 (mensual)

(8)
Plus Nocturn

 (mensual)

(9)
Plus Festiu

(hora) Diumenge

(10)
Plus Festiu

 (hora) Especial

(11)
Hora

 Mòdul
Netejador/a 2,11 1.395,13 15,09 0,00 30,31 0,00 348,77 4,02 6,41 11,97
Peó 1.395,13 15,09 0,00 0,00 0,00 348,77 4,02 6,41 11,97
Marmitó/ona 1.395,13 15,09 0,00 0,00 0,00 348,77 4,02 6,41 11,97
Ordenança 1.462,31 15,87 0,00 0,00 0,00 365,57 4,20 6,72 12,54
Auxiliar Admtiu./IVA 1.519,41 16,27 0,00 0,00 0,00 379,87 4,32 6,92 13,03
Auxiliar d'Infermeria 1.519,41 16,27 0,00 36,91 0,00 379,87 4,32 6,92 13,03
Tècnic Cures Auxiliars d'Infermeria (TCAI) 1.519,41 16,27 0,00 36,91 0,00 379,87 4,32 6,92 13,03
Auxiliar Sanitari 1.519,41 16,27 0,00 36,91 0,00 379,87 4,32 6,92 13,03
Telefonista 1.519,41 16,27 0,00 0,00 0,00 379,87 4,32 6,92 13,03
Ajudant/a de Cuina 2,43 1.495,88 16,27 0,00 0,00 0,00 373,97 4,32 6,92 12,83
Ajudant/a d'Ofici 1.495,88 16,27 0,00 0,00 0,00 373,97 4,32 6,92 12,83
Vigilant Jurat 1.552,95 16,64 0,00 0,00 0,00 388,23 4,41 7,09 13,33
Cuiner/a 2 1.553,11 16,64 0,00 0,00 0,00 388,28 4,41 7,09 13,33
Oficial/a 2 Taller 1.553,11 16,64 0,00 0,00 0,00 388,28 4,41 7,09 13,33
Tècnic/a Assimilat 1.712,58 18,20 0,00 40,41 0,00 428,15 4,83 7,77 14,68
Tècnic/a FP2 1.712,58 18,20 0,00 40,41 0,00 428,15 4,83 7,77 14,68
Tècnic Superior Sanitari (TSS) 1.712,58 18,20 0,00 40,41 0,00 428,15 4,83 7,77 14,68
Cuiner/a 1 1.712,74 18,20 0,00 0,00 0,00 428,19 4,83 7,77 14,68
Delineant 1.712,74 18,20 0,00 0,00 0,00 428,19 4,83 7,77 14,68
Oficial/a 1 Taller 1.712,74 18,20 0,00 0,00 0,00 428,19 4,83 7,77 14,68
Oficial/a Admtiu./IVA 1.712,74 18,20 0,00 0,00 0,00 428,19 4,83 7,77 14,68
Secretari/ària 1.712,74 18,20 0,00 0,00 0,00 428,19 4,83 7,77 14,68
Secretari/ària Tècnic/a 1.846,87 19,51 0,00 0,00 0,00 461,72 5,00 8,00 15,85
Resident 1 1.719,98 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00 0,00 14,76
Cap d'Equip 1.990,97 19,90 0,00 0,00 0,00 497,74 5,02 8,02 17,08
Subencarregat/da 1.889,82 19,90 0,00 0,00 0,00 472,46 5,02 8,02 16,21
Resident 2 1.760,31 0,00 0,00 0,00 0,00 440,09 0,00 0,00 15,10
Aparellador/a 2.032,96 20,37 0,00 0,00 0,00 508,23 5,14 8,23 17,44
Sotscap de Cuina 2,96 1.931,82 20,37 0,00 0,00 0,00 482,96 5,14 8,23 16,57
ATS 2.036,84 20,40 45,06 45,06 45,06 509,21 5,14 8,23 17,86
Diplomat/da Infermeria 2.036,84 20,40 45,06 45,06 45,06 509,21 5,14 8,23 17,86
Graduat/da en Infermeria 2.036,84 20,40 45,06 45,06 45,06 509,21 5,14 8,23 17,86
Assistent/a Social 2.036,84 20,40 45,06 0,00 45,06 509,21 5,14 8,23 17,86
Fisioterapeuta 2.036,84 20,40 45,06 45,06 45,06 509,21 5,14 8,23 17,86
Llevador/a 2.036,84 20,40 45,06 45,06 45,06 509,21 5,14 8,23 17,86
Pèrit/a Químic/a 2.036,84 20,40 0,00 0,00 45,06 509,21 5,14 8,23 17,86
Podòleg/podòloga 2.036,84 20,40 45,06 0,00 45,06 509,21 5,14 8,23 17,86
Cap de Tallers 2.040,79 15,16 0,00 0,00 0,00 510,20 0,00 0,00 17,50
Resident 3 1.805,65 0,00 0,00 0,00 0,00 451,40 0,00 0,00 15,49
Oficial/a Tècnic/a Admtiu./IVA 1.980,96 20,77 0,00 0,00 0,00 495,24 5,14 8,23 16,98
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Categoria (1)
Plus tarda

 (tarda efectiva)

(2)
Salari base
 (mensual)

(4)
Festiu Intersetmanal

 (hora)

(5)
Plus d'Especialitat

 (mensual)

(6)
Plus Llocs d'Especial

 Risc (mensual)

(7)
Plus Complementari

 (mensual)

(8)
Plus Nocturn

 (mensual)

(9)
Plus Festiu

(hora) Diumenge

(10)
Plus Festiu

 (hora) Especial

(11)
Hora

 Mòdul
Cap de Cuina 1.994,02 15,60 0,00 0,00 0,00 498,50 0,00 0,00 17,11
Documentalista 2.599,60 0,00 0,00 0,00 0,00 649,89 6,41 10,31 22,30
Cap Treball Social 2.443,71 0,00 0,00 0,00 0,00 610,93 6,41 10,31 20,97
Metge/essa Col·laborador/a 1.896,32 0,00 0,00 0,00 0,00 474,08 0,00 0,00 16,28
Resident 4 1.896,32 0,00 0,00 0,00 0,00 474,08 0,00 0,00 16,28
Resident 5 1.896,32 0,00 0,00 0,00 0,00 474,08 0,00 0,00 16,28
Psicòleg/psicòloga 1.896,32 0,00 0,00 0,00 0,00 474,08 0,00 0,00 16,28
Cap Negociat 2.215,84 22,07 0,00 0,00 0,00 553,95 5,27 8,46 19,01
Adjunt/a 1 2.285,54 0,00 0,00 0,00 0,00 571,38 0,00 0,00 19,62
Supervisor/a 2.544,86 0,00 54,73 54,73 54,73 636,22 6,41 10,31 22,30
Supervisor/a Sub. Div. 2.857,76 29,57 0,00 0,00 62,21 714,44 7,31 11,73 25,05
Adjunt/a 2 2.966,92 0,00 0,00 0,00 0,00 741,74 0,00 0,00 25,45
Cap Secció 3.537,85 0,00 0,00 0,00 0,00 884,47 0,00 0,00 30,35
Cap Servei 4.141,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035,26 0,00 0,00 35,53
Cap del Assistencial 4.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.055,01 0,00 0,00 36,20

Valor Hora Guàrdia Supervisió, per a 2014 en dissabtes i diumenges: 26,18.
Valor Hora Guàrdia Supervisió, per a 2014 en festius intersetmanals: 27,09.

ANNEX 5.

Guàrdies Mèdiques 2014.

Grups Presència Laborable Presència Festiva Localitzable Laborable Localitzable Festiva
Cap Dep. Assistencial 19,03 28,57 10,12 15,17
Cap Servei 19,03 28,57 10,12 15,17
Cap Secció 19,03 28,57 10,12 15,17
Adjunt/a 19,03 28,57 10,12 15,17
Metge/essa Col·laborador/a 8,92 13,39 - -
Resident 5 8,92 13,39 - -
Resident 4 8,92 13,39 - -
Resident 3 8,92 13,39 - -
Resident 2 8,92 13,39 - -
Resident 1 8,92 13,39 - -
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MODEL DE SISTEMA DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL DE L'HCB.

1. El  Sistema de Promoció Professional  (SPP) que proposem, s'haurà d'incloure com a text  en el  pròxim Conveni 
Col·lectiu General de l'HCB i afectarà a tots els treballadors als quals els sigui aplicable l'esmentat Conveni.

2.  Les  característiques  bàsiques  del  SPP son:  voluntari,  universal,  retributiu,  consolidable,  estructurat  en  nivells  i  
avaluable.

3. Aquest SPP estableix 5 grups professionals que són:

A. Llicenciats (pendent de definir).
B. Diplomats.
C. Tècnics superiors (FP II).
D. Tècnics de grau mitjà (FP I).
E. Altres grups professionals.

Dels grups B, C, D i E s'han descrit  característiques, nivells, requisits d'accés i promoció, avaluació i  retribució per 
nivells.

4. Les retribucions per nivells i grups professionals queden reflectides en el document adjunt (quadre 1).

5. Tot el personal que actualment està adscrit a l'actual model de Carrera Professional i Catàleg de Llocs haurà de ser 
ubicat en el nou SPP segons document adjunt (quadre 2).

6. La incorporació del personal en el nou model es produirà a tots els efectes amb data de l'1 de gener de 2012, un cop  
signat el Conveni Col·lectiu General de l'HCB que actualment s'està negociant.

7. S'estableix un període màxim de quatre anys que s'inicia a la signatura del Conveni Col·lectiu General, durant el qual 
els treballadors poden canviar el nivell a través del sistema de mèrits. Això es farà mitjançant convocatòries anuals per a 
tal efecte.

8. Finalitzat aquest període únicament es podrà progressar a través del sistema de mèrits i requisits del SPP.

9. Tots els treballadors que tot i tenint l'antiguitat necessària per haver accedit a un nivell dins del model de Carrera 
Professional i Catàleg de Llocs actual, no ho hagin fet, el seu ingrés es realitzarà a través del nivell 1 del SPP.

(Quadre 1) Retribucions per nivells i grups professionals.

Model SPP Hospital Clínic
Col·lectiu Nivell Anys Import Anual (*)
Grup B N0 De 0 a 5 0,00

N1 De 5 a 10 1.760,00
N2 De 10 a 15 3.190,00
N3 De 15 a 20 4.905,00
N4 De 20 a 25 6.905,00
N5 Més de 25 8.405,00

Grup C N0 De 0 a 6 0,00
N1 De 6 a 13 1.000,00
N2 De 13 a 20 1.650,00
N3 Més de 20 2.050,00

Grup D N0 De 0 a 6 0,00
N1 De 6 a 13 800,00
N2 Més de 13 1.450,00

Grup E N0 De 0 a 6 0,00
N1 De 6 a 13 650,00
N2 Més de 13 1.250,00

(*) Aquests imports no inclouen la reducció del -5% aplicable segons RDL des de 01/06/2010.
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(Quadre 2) Transició al SPP de l'Hospital Clínic.

Grups Model actual
Hospital Clínic

Model actual
Hospital Clínic

Transició al model futur
SPP Hospital Clínic

Transició al model futur
SPP Hospital Clínic

Transició al model futur
SPP Hospital Clínic

Col·lectiu Nivell Anys Nivell % transició (**) Increment Import Anual (*)
Grup B A De 6 a 13 N1 100% 597,44

B De 13 a 20 N2 100% 1.252,60
De 20 a 30 de B a C de C a N3 (amb transició) 55% 2.155,28

C de 30 a 35 N3 85% 1.534,39
D Més de 35 N4 70% 2.121,81

Grup C: FPII A de 6 a 13 N1 100% 457,48
B de 13 a 20 N2 100% 565,08

Més de 20 N3 70% 675,56
Grup D: FPI A de 6 a 13 N1 100% 334,88

B Més de 13 N2 100% 520,24
Grup E: Aux. Sanitari A de 6 a 13 N1 100% 262,40

B Més de 13 N2 100% 475,16
Grup E: Peons A de 6 a 13 N1 100% 417,58

B Més de 13 N2 100% 785,03

(*) Aquests imports no inclouen la reducció del -5% aplicable segons RDL des de 01/06/2010.

(**) Els percentatges s'apliquen sobre la diferència entre els valors retributius dels nivells de carrera professional actual i 
els valors del nou sistema de promoció professional, proposat en aquest document.

ANNEX A L'ACORD DEL MODEL DEL SISTEMA DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL DE L'HCB DE DATA 28.03.2012.

1. L'apartat 3 de l'acord del model de SPP, de data 28 de març de 2012, establia que quedava pendent de definició el  
SPP del grup professional A.

2. En compliment d'aquesta disposició, a data d'avui ja s'han descrit  les característiques, nivells, requisits d'accés i 
promoció, avaluació i retribució per nivells, corresponents al grup A.

3.  Els  professionals  inclosos  en  aquest  grup  no  havien  estat  adscrits  a  la  carrera  professional,  per  tant,  la  seva 
assignació inicial a nivell de SPP es farà en les següents condicions:

a) Professionals vinculats a l'HCB amb contracte indefinit a data 31 de desembre de 2012, que comptin de 6 a 13 anys  
d'antiguitat a l'HCB, seran assignats al nivell 1 de SPP, percebent el 100% de l'import del nivell.

b) Professionals vinculats a l'HCB amb contracte indefinit a data 31 de desembre de 2012, que comptin de 13 a 20 anys 
d'antiguitat a l'HCB, seran assignats al nivell 2 de SPP, percebent el 100% de l'import del nivell.

c) Professionals vinculats a a l'HCB amb contracte indefinit a data 31 de desembre de 2012, que comptin de 20 a 29  
anys d'antiguitat a l'HCB, seran assignats al nivell 3 de SPP, percebent el 70% de l'import del nivell.

d) Professionals vinculats a a l'HCB amb contracte indefinit a data 31 de desembre de 2012, que comptin amb més de 
30 anys d'antiguitat a l'HCB, seran assignats al nivell 4 de SPP, percebent el 70% de l'import del nivell.

Els efectes econòmics d'aquesta assignació es retrotrauran a data 1 de gener de 2012.

4. S'estableix un període màxim de quatre anys a comptar des de l'entrada en vigor del nou SPP (fins 31/12/2016) 
durant el qual els treballadors podran canviar el nivell a través del sistema de mèrits específics pel procés de transició. 
Això es farà mitjançant convocatòries anuals per tal efecte.

5. Un cop transcorregut aquest període, únicament es podrà progressar a través del sistema de mèrits i requisits del 
SPP.

6. Les retribucions per nivells queden reflectides en el següent quadre:

Col·lectiu Nivell Anys Import anual (*)
Grup A N0 De 0 a 5 0,00

N1 De 5 a 10 1.760,00
N2 De 10 a 15 3.190,00
N3 De 15 a 20 5.055,00

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

62
01

50
00

13
9



36

Dilluns, 16 de febrer de 2015

Col·lectiu Nivell Anys Import anual (*)
N4 De 20 a 25 7.105,00
N5 Més de 25 8.705,00

(*) Aquests imports no inclouen la reducció del -5% aplicable segons RDL des de 1.6.2010.

ANNEX 6.

MODEL DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL DELS DIPLOMATS SANITARIS DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA.

1. INTRODUCCIÓ.

Després de revisar la literatura oportuna, es creu convenient elaborar un document que reculli com hauria de ser la 
carrera professional pels diplomats/graduats de la Direcció Infermera (al llarg del document es refereix als professionals 
de la Direcció Infermera amb estudis de diplomatura o grau: fisioterapeutes, podòlegs, treballadors socials, terapeutes 
ocupacionals,  nutricionistes,  matrones).  Aquesta  carrera  ha  de  contemplar  oportunitats  de  creixement  pels 
professionals,  i  ha d'incloure  l'autoavaluació,  avaluació de l'activitat  assistencial,  formació,  valoració  del  talent  i  de 
l'experiència adquirida.

2. JUSTIFICACIÓ.

Redueix la pèrdua de talent.
Fomenta la igualtat d'oportunitats.
Millora la productivitat dels diplomats/graduats.
Millora la satisfacció dels mateixos.
Millora el nivell competencial de l'organització.
Evita l'obsolet i fomenta l'adquisició de noves competències professionals.
Promou la pràctica basada en l'evidència.
Proporciona als diplomats oportunitats de creixement professional, de canvi i d'alternatives.

3. DEFINICIÓ.

És el sistema de reconeixement individualitzat exprés i públic, del desenvolupament assolit per un diplomat en quant a 
coneixements i a l'experiència assistencial, docent i de recerca, i a la progressió que es va assolint al llarg de la vida 
professional.

4. MARC DE REFERÈNCIA.

Prenem com a marc de referència per la present proposta:

Model de competències de Patricia Benner.
Llei d'ordenació de les professions sanitàries.
Llibre blanc d'infermeria. ANECA. juny 2005.
BOE num 174, del 17/07/2008, competències d'infermeria.
Missió, Visió i Valors de la Direcció Infermera.
Pla Estratègic 2010-2013.
Llibre Blanc de Treball Social. ANECA. març 2005.

5. OBJECTIUS.

Reconèixer el nivell de desenvolupament i fomentar la progressió dels i les diplomats/graduats.
Millorar la motivació dels diplomats.
Orientar a les persones en el si de l'organització.
Millorar les competències individuals dels diplomats.
Contribuir de forma activa en la consecució dels objectius de la institució.

6. QUINES SÓN LAS CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES D'UN MODEL DE CARRERA.

- Voluntària, tant l'accés a la carrera professional, com els canvis de nivell, tenen caràcter voluntari i per tant ha de ser 
sol·licitat personalment per la persona interessada.
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- Universal, tots els treballadors/es amb contracte indefinit, que reuneixin els requisits establerts, poden tenir accés a la 
Carrera Professional.

- Retribuïda/reconeguda econòmicament, cada nivell tindrà l'assignació econòmica que es determini en el seu moment.

- Consolidable, tots els nivells tenen caràcter no reversible.

- Estructurada en nivells, la Carrera Professional s'estructura en un nivell d'entrada i 5 nivells que reconeguin la millora 
progressiva del professional a partir del nivell mínim exigit.

- Avaluable, la participació en el sistema de Carrera Professional és avaluable periòdicament mitjançant un sistema 
objectiu d'avaluació de les competències professionals. Es requereix d'un comitè d'avaluació.

7. DIPLOMATURES.

- Infermera/Infermer.
- Dietista.
- Educadora Social/Educador Social.
- Fisioterapeuta.
- Logopeda.
- Optometrista.
- Podòleg/Podòloga.
- Terapeuta Ocupacional.
- Treballadora Social/Treballador Social.

8. NOMS, NIVELLS I EXPERIÈNCIA (ANYS MÍNIMS DE PERMANÈNCIA A CADA NIVELL).

Infermeres/Infermers Experiència Prèvia
Situació prèvia a l'accés Infermera/Infermer Júnior 5 anys
Nivell 1 Infermera/Infermer Clínica 1 5 anys
Nivell 2 Infermera/Infermer Clínica 2 5 anys
Nivell 3 Infermera/Infermer Clínica Avançada 5 anys
Nivell 4 Infermera/Infermer Clínica Sènior 5 anys
Nivell 5 Infermera/Infermer Clínica Experta -

Treballadores/Treballadors Socials Experiència Prèvia
Situació prèvia a l'accés Treballadora/Treballador Social Júnior 5 anys
Nivell 1 Treballadora/Treballador Social 1 5 anys
Nivell 2 Treballadora/Treballador Social 2 5 anys
Nivell 3 Treballadora/Treballador Social Avançada 5 anys
Nivell 4 Treballadora/Treballador Social Sènior 5 anys
Nivell 5 Treballadora/Treballador Social Experta -

Fisioterapeutes Experiència Prèvia
Situació prèvia a l'accés Fisioterapeuta Júnior 5 anys
Nivell 1 Fisioterapeuta 1 5 anys
Nivell 2 Fisioterapeuta 2 5 anys
Nivell 3 Fisioterapeuta Avançada 5 anys
Nivell 4 Fisioterapeuta Sènior 5 anys
Nivell 5 Fisioterapeuta Experta

Optometristes Experiència Prèvia
Situació prèvia a l'accés Optometrista Júnior 5 anys
Nivell 1 Optometrista 1 5 anys
Nivell 2 Optometrista 2 5 anys
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Optometristes Experiència Prèvia
Nivell 3 Optometrista Avançada 5 anys
Nivell 4 Optometrista Sènior 5 anys
Nivell 5 Optometrista Experta -

Dietistes Experiència Prèvia
Situació prèvia a l'accés Dietista Júnior 5 anys
Nivell 1 Dietista 1 5 anys
Nivell 2 Dietista 2 5 anys
Nivell 3 Dietista Avançada 5 anys
Nivell 4 Dietista Sènior 5 anys
Nivell 5 Dietista Experta -

Educadores/ Educadors Socials Experiència Prèvia
Situació prèvia a l'accés Educadora/Educador Social Júnior 5 anys
Nivell 1 Educadora/Educador Social 1 5 anys
Nivell 2 Educadora/Educador Social 2 5 anys
Nivell 3 Educadora/Educador Social Avançada 5 anys
Nivell 4 Educadora/Educador Social Sènior 5 anys
Nivell 5 Educadora/Educador Social Experta -

Podòlegs/Podòlogues Experiència Prèvia
Situació prèvia a l'accés Podòleg/Podòloga Júnior 5 anys
Nivell 1 Podòleg/Podòloga 1 5 anys
Nivell 2 Podòleg/Podòloga 2 5 anys
Nivell 3 Podòleg/Podòloga Avançada 5 anys
Nivell 4 Podòleg/Podòloga Sènior 5 anys
Nivell 5 Podòleg/Podòloga Experta -

Logopedes Experiència prèvia
Situació prèvia a l'accés Logopeda Júnior 5 anys
Nivell 1 Logopeda 1 5 anys
Nivell 2 Logopeda 2 5 anys
Nivell 3 Logopeda Avançada 5 anys
Nivell 4 Logopeda Sènior 5 anys
Nivell 5 Logopeda Experta -

9. QUÈ S'AVALUA EN EL MODEL DE CARRERA PROFESSIONAL.

Entenem que el model de Carrera Professional de l'Hospital Clínic de Barcelona s'ha de basar en un sistema d'avaluació 
per competències.

Les  competències  són  aquell  conjunt  de  coneixements,  habilitats  i  actituds  professionals  que  es  manifesten  en 
comportaments  professionals  requerits  per  al  correcte  acompliment  professional  que  la  nostra  organització  pretén 
desenvolupar i reconèixer entre els seus professionals.

En definitiva: "Aquell conjunt d'habilitats, actituds, coneixements i altres determinants per a la presa de decisions que 
permet que l'actuació professional estigui en el nivell exigible en cada moment". (Llibre Blanc Professions Sanitàries).

El domini d'aquestes s'adquireix al llarg del temps i a través de l'experiència (formativa i professional) que permetrà a la 
persona resoldre problemes específics, de forma autònoma i flexible.

Competències professionals genèriques (Veure annex 15.1, apartat A).

1. Habilitats associades amb valors professionals, ètics i deontològics.
2. Procés d'atenció (Procediments/protocols, Prevenció i promoció de la salut).
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3. Comunicació amb usuari o persones significatives i intraprofessional.
4. Treball en equip i relació interprofessional.

Competències professionals específiques (Veure annex 11.1, apartat B).

-  A  determinar  per  col·lectiu,  per  àmbits  d'especialitat  (infermeres  quirofanistes,  matrones,  intensivistes,  àmbits 
professionals especials...).

Compromís Institucional (Veure annex 11.1, apartat C).

5. Compromís institucional (participació, implicació, adaptació als canvis, etc.).

Activitat curricular (Veure annex 11.2).

6. Formació acreditada/ competència d'aprenentatge permanent.
7. Activitat docent.
8. Competència de recerca i innovació (Activitat científica: publicacions, participació en congressos, treballs de recerca).
9. Altres.

Percentatges Estimatius 1 2 3 4 5
Competències (G. i E.) 75 70 65 55 45
Compromís/Implicació Institucional 10 10 10 15 15
Aspectes Curriculars 15 20 25 30 40
TOTAL % 100 100 100 100 100

Proposta de definició de les competències.

- Competències Professionals Genèriques i Específiques.

1) Habilitats associades amb valors professionals, ètics i deontològics.

Capacitat d'incorporar a la pràctica els principis ètics i legals que guien la professió.

2) Procés d'atenció (Procediments/protocols, prevenció i promoció salut).

Capacitat de proporcionar atenció individualitzada de forma sistematitzada, seguint els procediments i protocols de la 
institució, tenint en compte la situació individual de cada usuari.

Capacitat per desenvolupar accions conduents a la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i l'educació sanitària 
en els diferents àmbits de la pràctica.

3) Comunicació /relació amb l'usuari i/ o persones significatives.

Capacitat d'aconseguir una comunicació/relació efectiva amb altres persones, expressant clarament les idees, escoltant 
als altres i generant un clima positiu, especialment amb l'usuari o persones significatives del seu entorn.

4) Treball en equip i relació inter i intraprofessional.

Capacitat  de  col·laborar  amb la  resta  de  professionals,  formant  part  d'un  grup  que  treballa  compartint  processos, 
tasques i objectius per donar una atenció integral i coordinada.

- Compromís Institucional.

5) Compromís institucional.

Capacitat  de  conèixer  i  comprendre  les  característiques  específiques  de  l'hospital  i  d'alinear  les  seves  accions  i 
comportaments amb la visió, missió valors i objectius de la institució.

Tant les competències professionals com el compromís institucional, s'avaluen en base als elements competencials i als 
criteris d'avaluació descrits en l'annex corresponent.
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- Aspectes Curriculars.

6) Competència/ Activitats d'aprenentatge permanent.

Capacitat d'iniciativa i participació en noves tecnologies, nous mètodes i activitats formatives i de reciclatge professional.

7) Competència de docència i/o experiència docent.

Capacitat de participar i transmetre amb qualitat coneixements cap a alumnes, personal de nova incorporació i altres 
professionals.

8) Competència i/o experiència en recerca i innovació (activitat científica).

Capacitat de realització d'activitats de recerca/innovació que permetin replantejament de les activitats professionals, per 
aconseguir una millor eficàcia, producció i difusió del coneixement.

Els aspectes curriculars s'avaluen en base als crèdits oficials detallats en l'annex corresponent. Per cada nivell, aquests 
crèdits suposen el percentatge establert.

L'avanç en la carrera professional implica el reconeixement de la trajectòria del professional.

Aquest fet, ha de permetre que la Institució conti amb la seva col·laboració com a expert en un moment determinat i  
depenent de les necessitats.

10. REQUISITS D'ACCÉS I PROMOCIÓ.

Els requisits d'accés a la carrera professional són dos:

- Tenir una vinculació contractual indefinida amb l'Hospital Clínic.
- Acomplir els criteris requerits per a cada nivell.

Les persones amb contractació indefinida que optin a la carrera professional podran acreditar els períodes treballats a 
l'Hospital Clínic de Barcelona amb relació contractual temporal.

A efectes de còmput d'experiència, també es podran acreditar els anys de permanència com a personal de plantilla tant 
fix com suplent, en altres institucions.

Continua en la pàgina següent
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REQUISITS NECESSARIS PER ACCEDIR A CADA UN DELS NIVELLS DE LA CARRERA PROFESSIONAL.

Nivell Experiència: Anys previs
al Nivell

Competències Genèriques i
Específiques (Ponderació)

Compromís Institucional
(Ponderació)

Aspectes Curriculars (Descripció) Crèdits Mínims NOM

1 5 150-250 20-40 Formació  continuada  interna  (Assistència  a  Sessions  Clíniques,  actualització/creació 
PNTs,  Protocols,  Guies,  Tallers,  Tutoria  d'alumnes,  Formació  de  personal  de  nova 
incorporació...)

5 Diplomat 1

2 5 140-250 20-40 Formació continuada
Assistència a congressos, jornades científiques i sessions clíniques.
Al menys presentació de una comunicació oral o en forma de pòster a un Congrés.

21 Diplomat 2

3 5 130-250 20-40 Formació  2n  cicle:  Màster,  Postgrau,  Especialitat,  altra  formació  postgraduada  (Algun 
d'aquests)
Al menys una comunicació oral o una ponència com primer signant.
Col·laboració en projectes d'investigació d'altres investigadors.

60 Diplomat Avançat

4 5 110-250 30-40 Formació 2n cicle: Màster oficial, Especialitat via EIR (Algun d'aquests)
Al menys una publicació nacional (Com primer o darrer autor)

120 Diplomat Sènior

5 5 100-250 30-40 Doctorat
Tenir al menys un projecte propi d'investigació (IP)

Doctorat + IP Diplomat Expert

Màster Oficial: títol atorgat pel Ministeri d'Educació i Ciència (MEC).

Notes:

Els aspectes curriculars es refereixen a estudis dins de l'àmbit de les Ciències de la Salut.

Durant el període de transició els aspectes curriculars tenen una consideració especial: (Veure aclariments apartat 12).

Per altres diplomatures veure quadres annexes.

11. Revisions del contingut del document.

Periòdiques: en base als acords recollits al conveni col·lectiu.

Extraordinàries:

- Quan es produeixi un canvi de titulació acadèmica.
- Quan hagi un canvi organitzatiu que ho requereixi.

Aquestes revisions es canalitzaran mitjançant el Comitè d'Avaluació i hauran de ser aprovades per la majoria del Comitè d'Empresa i la direcció de l'Hospital.
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12. TRANSICIÓ AL MODEL DE CARRERA PROFESSIONAL.

En  el  període  de  transició  aquesta  carrera  contemplarà  i  reconeixerà  el  desenvolupament  professional  continuat, 
l'activitat assistencial de qualitat i l'esforç dels professionals que destaquen pel seu nivell d'interès i constància.

Tot el personal que actualment està adscrit a l'actual model de carrera professional, haurà de ser ubicat en el nou 
sistema de promoció professional segons el quadre 2 del document Model de Sistema de promoció professional de 
l'Hospital Clínic de Barcelona (SPP).

La  primera  convocatòria  d'accés  afectarà  al  personal  que,  en  el  moment  d'aquesta,  reuneixi  el  requisit  d'anys 
d'experiència necessaris per a cada nivell.

En el moment de la transició el traspàs es farà segons el quadre Núm. 2 descrit en el document del "Model del Sistema 
de Promoció Professional de l'HCB".

Per accedir a la resta de nivells caldrà meritar aportant els requisits establerts per cada un d'ells.

Només durant el període de transició:

En relació a l'activitat curricular:

1) Es computaran els crèdits en base al valor real que tenien en el moment de la seva consecució.  Els Màsters i 
Postgraus per tant, es computaran en base a les hores de durada d'aquests, és a dir, d'acord a l'equivalència: 10 h. = 1 
crèdit.

Com requisits mínims per accedir als Nivells 3 y 4 es consideraran també els Màsters Universitaris de títol propi.

2) Per accedir al N 3:

- Els crèdits mínims seran 50.
- En els aspectes Curriculars caldrà constar en un pòster, comunicació oral o ponència.

3) Per accedir a N 4:

- Els crèdits mínims seran 100.
- En els aspectes Curriculars caldrà constar en una publicació nacional.

En relació al procés d'avaluació:

El procés d'avaluació ha de contemplar:

Autoavaluació: Es l'avaluació que realitza el professional en primera instància i es materialitza en la presentació dels 
resultats dels indicadors curriculars i l'avaluació de les competències.

- Qüestionari d'avaluació de competències complimentat pel professional.
- Currículum Vitae junt amb el document que reculli aquesta activitat.

Avaluació vertical: És la realitzada pel comandament immediat, mitjançant l'instrument d'avaluació de les competències.

Un cop realitzades les avaluacions (del comandament i la pròpia), cal que es posin en comú en una entrevista entre el 
comandament immediat i el professional avaluat. D'aquesta entrevista ha de sortir el document definitiu per presentar a 
la Comissió d'Avaluació. En cas de desacord es presenten tots dos documents a la Comissió d'avaluació.

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

62
01

50
00

13
9



43

Dilluns, 16 de febrer de 2015

Quadre resum:

Transició: diferències Aspectes curriculars Aspectes curriculars Procés avaluació Procés avaluació
CP Transició CP Transició

Aspectes generals Formació a nivell de Post Grau 
Oficial  o  bé  Màster  oficial  a 
partir de N4

Crèdits  en  base  al  valor  real  que  tenien  en  el 
moment de la seva consecució (10 h. = 1 crèdit)
Es consideren també els Màsters Universitaris de 
títol propi

Autoavaluació:
Model Portafoli Clínic
Avaluació vertical
Avaluació horitzontal

Autoavaluació:
Qüestionari
CV amb document
Avaluació vertical

Per accedir a N3 Crèdits mínims: 60
Primer  signant  en  un  pòster, 
comunicació oral o ponència

Crèdits mínims: 50
Constar en un pòster, comunicació oral o ponència

- -

Per accedir a N4 Crèdits mínims: 120
Primer o  darrer  autor  en una 
publicació nacional

Crèdits mínims: 100
Constar en una publicació nacional

- -

13.  COM  HA  DE  SER  EL  PROCÉS  D'AVALUACIÓ:  QUI  HA  DE  PARTICIPAR,  QUINES  EINES  I  AMB  QUINA 
PERIODICITAT.

Avaluació.

El procés d'avaluació ha de contemplar:

Model Portafoli Clínic: (Veure annex núm. 1).

Inclou:

- Competències professionals genèriques i específiques i de compromís institucional mitjançant:

Autoavaluació: Es l'avaluació que realitza el professional en primera instància i es materialitza en la presentació dels 
resultats dels indicadors curriculars i l'avaluació de les competències.

Qüestionari d'avaluació de competències complimentat pel professional.

Avaluació vertical: És la realitzada pel comandament immediat, mitjançant l'instrument d'avaluació de les competències, 
i el contrast del portafoli amb la informació recollida pel comandament a través d'entrevistes amb membres de l'equip 
interdisciplinar.

Avaluació horitzontal: Un company de l'equip assistencial a determinar pel Comitè d'Avaluació.

Només s'avaluaran aquells aspectes dels quals es tingui la informació suficient per emetre un judici pertinent. Quan no 
hi hagi suficient informació, no s'ha d'avaluar.

Un cop realitzades les avaluacions (del comandament i la pròpia), i un cop el comandament ha recollit l'avaluació del 
membre de l'equip designat per omplir el qüestionari, cal que es posin en comú en una entrevista entre el comandament 
immediat i el professional avaluat. D'aquesta entrevista ha de sortir el document definitiu per presentar a la Comissió 
d'Avaluació. En cas de desacord es presenten tots tres documents a la Comissió d'avaluació.

Activitat Curricular.

Altres documents.

Comitè d'avaluació.

La responsabilitat màxima de dur a terme el procés d'avaluació dels candidats és de la Comissió d'Avaluació, que es 
reunirà en el Comitè d'Avaluació.

És competència d'aquesta la recollida de tota la informació pel procés d'avaluació, que inclou:

- La publicació de la convocatòria.
- Recollida de sol·licituds i processat de la informació.
- Avaluació.
- Resultat final d'assignació de nivells.
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És responsabilitat també de la comissió d'avaluació definir el seu reglament intern de funcionament, el qual ha de ser 
explicitat i conegut.

Aquesta Comissió està formada per:

- Directora Infermera o persona en qui delegui.
- 3 membres diplomats/grau elegits per la Direcció Infermera.
- 3 membres diplomats/grau a proposta del Comitè d'Empresa.
- 3 membres diplomats/grau del col·lectiu, que es presentin voluntàriament i elegits per sufragi universal.
- 1 persona de RRHH a petició de la Direcció Infermera.

Les aprovacions realitzades per aquesta Comissió requeriran un mínim de 7 vots.

La durada de la primera Comissió d'Avaluació serà de 4 anys. A partir d'aquí es renovarà cada dos anys el 50% dels  
membres de la comissió.

Existirà també un Comitè de Garantia, format per dues persones designades per i de la pròpia comissió (amb caràcter 
anònim), per intervenir en els casos de no acord en els sistemes d'avaluació. Les seves normes de funcionament han de 
ser explicitades al reglament de funcionament de la comissió d'avaluació.

15. GLOSSARI.

Les Caps de Gestió Infermera, les Supervisores/Coordinadores (a l'actualitat, com a comandaments intermedis hi ha 
Supervisores i Coordinadores Infermeres amb les mateixes funcions), els comandaments i altres càrrecs específics són 
diplomats que puntualment estan ocupant un lloc de treball en un àmbit de diferent responsabilitat.

La carrera professional s'aplicarà de la mateixa manera a tots els comandaments i altres càrrecs específics, tenint en 
comte que l'avaluació de les seves competències es farà en les especifiques del seu lloc de responsabilitat en aquell 
moment. l'activitat curricular seguirà el model de la carrera professional.

Les competències genèriques a avaluar en el cas dels comandaments són les definides en el document  Política de 
selecció i avaluació de comandaments Dir. Infermeria juny 2011. Les competències específiques als llocs de treball es 
consensuaran entre la persona avaluada i el seu comandament, respectant sempre la ponderació total.

Els requisits necessaris per accedir a cada un dels nivells pel que fa a la ponderació en l'avaluació de competències 
quan un diplomat sigui avaluat per competències de gestió són els següents:

Nivell Competències Genèriques i Específiques (Ponderació) Compromís Institucional (Ponderació)
1 60-148 12-18
2 65-148 12-18
3 77-148 12-18
4 83-148 18-24
5 90-148 18-24

Avaluació: reconeixement de mèrits a través de l'avaluació objectiva per part del Comitè d'Avaluació.

Capacitat de treball en equip: disposició i habilitat per col·laborar de manera coordinada en les tasques a realitzar per un 
conjunt de persones per assolir un objectiu determinat.

Competència Tècnica:

1. Conjunt d'habilitats, coneixements i destreses necessàries per desenvolupar el treball.

2. Fer el que és correcte.

3. És competent aquell que domina com expert, les tasques i continguts del seu àmbit de treball i els coneixements i  
destreses pròpies.
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Competència metodològica o conceptual:

1. Aplicació dels procediments adequats en el treball i fer front a imprevistos utilitzant el pensament crític.

2.  És  competent  aquell  que  sap  reaccionar  aplicant  el  procediment  adequat  a  les  tasques  encomanades  i  a  les 
irregularitats que es presenten, que troba de forma independent vies de solució i que transfereix adequadament les 
experiències adquirides a altres problemes de treball.

Competència interpersonal o social:

1. Basada en les capacitats comunicatives amb altres persones, la orientació al grup i el manteniment de les bones 
relacions interpersonals.

2.  És competent  aquell  que sap col·laborar amb altres persones de forma comunicativa i  constructiva i  mostra un 
comportament orientat al grup i un enteniment interpersonal.

Competència participativa: Aquell que sap participar en la organització del seu lloc de treball i també del seu entorn de 
treball, és capaç d'organitzar i decidir, i està disposat a acceptar responsabilitats.

Competència professional:

1.  Grau en que una persona pot utilitzar  els  seus coneixements,  actituds i  un bon judici  clínic associat  a la  seva 
professió. (Blay Pueyo, 1995).

2. Procés dinàmic, longitudinal en el temps per el que una persona utilitza els coneixements, habilitats, actituds i bon  
judici associats a la seva professió, amb la finalitat de poder-la desenvolupar de manera eficaç en totes les situacions 
que corresponen al camp de la seva pràctica. Representa un estat de la seva praxi professional. (Blay Pueyo, 1996).

3. Aptitud, idoneïtat. (Diccionario de la RAE).

4. Conjunt d'habilitats, actituds i coneixements i els processos complexes per a la presa de decisions que permet que 
l'actuació professional estigui en el nivell exigible en cada moment. (Competències de la professió Infermera. Institut 
d'estudis de la Salut - IES 1996).

5. Coneixement aprofundit i reconegut que proporciona un sentiment de domini, habilitat per actuar en la complexitat i la 
capacitat de planificar i dirigir. (El pensamiento enfermero. Suzanne Kérouac 1996).

6. Conductes observables i avaluables que han de ser gestionades de manera integral formant part de la política de 
Recursos Humans de la organització. (Ernst & Young Consultores).

Educació Sanitària:

1. Intervenció sistematitzada d'un professional de la salut a partir de la detecció d'una manca d'aprenentatge del client 
en  relació  a  un  problema  de  l'àmbit  dels  coneixements  de  la  malaltia,  la  promoció  i  recuperació  de  la  salut  i  la 
rehabilitació. (Lise Riopelle. 1993).

2.  Desenvolupar  i  proporcionar  instrucció  i  experiències d'ensenyament  que facilitin  l'adaptació  de la  conducta  per 
aconseguir la salut de les persones, grups o comunitats.(Clasificación de Intervenciones de Enfermería - NIC 1996).

Formació Continuada:

1. Qualsevol activitat formativa duta a terme per un professional, efectuada desprès d'obtenir la titulació bàsica i sense 
que aquesta activitat estigui dirigida a l'obtenció d'una nova titulació. El seu objectiu és el manteniment i la millora dels 
coneixements,  habilitats  i  actituds,  components  bàsics  de  la  competència  professional,  amb  la  finalitat  que  el 
professional  pugui  adequar  permanentment  la  seva actuació als estàndards i  necessitats  de cada situació.  (Helios 
Pardell 2004).

2. Procés d'ensenyament i aprenentatge actiu i permanent al que tenen dret i obligació els professionals sanitaris, que 
s'inicia al finalitzar els estudis de pregrau o d'especialitat i que està destinat a actualitzar i millorar els coneixements, 
habilitats i actituds dels professionals sanitaris davant l'evolució científica i tecnològica i les demandes i necessitats, tant 
socials com del propi sistema sanitari. (LOPS. 2003).
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Gestió per Competències: utilització i  aprofitament del capital humà d'una organització amb l'objectiu de aconseguir 
l'excel·lència i la qualitat dels professionals. Enfocament orientat al coneixement i creixement de les persones.

Interdisciplinar: Qualificatiu que designa el compromís cap a l'obtenció d'objectius comuns per part de les persones que 
intervenen des de diverses disciplines i treballen en col·laboració. (El pensamiento Enfermero. Suzanne Kérouac 1996).

Optimitzar recursos: capacitat de treure el màxim rendiment als recursos disponibles.

Professió: activitat permanent que requereix un títol, que serveix de mitjà de vida i que determina l'ingrés en un grup 
social específic. (Diccionari enciclopèdic de medicina).

Professional: relatiu o pertanyent a una professió. Dit d'una persona que exerceix una professió. (Diccionari enciclopèdic 
de medicina).

Professionalitat:  Actitud orientada a proporcionar un servei de qualitat, mantenint criteris d'eficiència i de compromís 
amb el client i el seu entorn, amb la organització i la pròpia professió. (Papers del Parc Taulí 3).

17. ANNEXES.

17.1: Model Portafoli.

17.2: Competències professionals.

Infermera/Infermer:

- Àrea Quirúrgica.
- C. Externes.
- Educació Diabetològica i Reumatològica.
- Matrones.
- Nounats.
- Qualitat i Seguretat Clínica.
- Urgències.

Dietista.

Educadora Social/Educador Social.

Fisioterapeuta.

Logopeda.

Optometrista.

Podòloga/Podòleg.

Terapeuta Ocupacional.

Treballadora Social/Treballador Social.

Urgències.

17.3: Activitat Curricular.

17.4: Quadre resum i ponderacions.

17.1 MODEL PORTAFOLI CLÍNIC.

És l'instrument d'ajuda al professional que recull  tota la informació que aquest desitja aportar per evidenciar el seu 
desenvolupament competencial.
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El professional, en presentar-se al Procés de Carrera, presentarà el seu propi Portafoli.

Contingut del Portafoli Clínic en relació als aspectes avaluables de la Carrera Professional:

Competències professionals genèriques i específiques:

- Autoavaluació del Qüestionari de Competències.

- Altres: Informes que desitgi aportar, agraïments; en definitiva, qualsevol document que el professional desitgi aportar 
per ratificar els seus mèrits.

Compromís Institucional: Autoavaluació del qüestionari de competències corresponent i Contribució a guies, participació 
en Grups de Treball, col·laboració activa en nous projectes de la Institució, etc.

Activitat Curricular:

- Formació Acreditada: Màster, especialitat, postgrau, formació continuada…
- Activitat docent: Registre de classes i sessions docents. Feed-Back i registres i valoració dels alumnes…
- Activitat científica: autoria i col·laboració en projectes de recerca, assistència a congressos, jornades, seminaris...

Continua en la pàgina següent
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17.2: COMPETÈNCIES PROFESSIONALS.

Genèriques INFERMERA.

1. Valors professionals, ètics i deontològics.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
1.1 Establir una relació terapèutica. Sap  comprendre  els  problemes  i  necessitats  del  pacient,  es 

mostra accessible i disponible sempre que és requerit. 
Realitza  la  relació/valoració  professional  /pacient  amb  tracte 
cordial i humà, dóna confiança i genera sentiments de benestar 
per al pacient.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

El pacient reconeix al professional pel seu nom 2 1 10

Evita emetre judicis de valor respecte del pacient 2 1
 Es mostra accessible i disponible quan és requerit 3 2

Dona resposta a les necessitats que expressa el pacient 3 1
1.2 Adequar les actuacions als principis 
bioètics.

Procura el benestar: Beneficència.
No fa diferencies per motius d'edat, gènere, ètnia, creences o 
capacitats de la persona: Justícia
No perjudicar: No Maleficència.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Procura  el  benestar  del  pacient  inclús  en  situacions  complexes  (Beneficència)  i  evita 
situacions que el puguin perjudicar (No maleficència)

2 1 10

Tracta a tots els pacients de manera equitativa, sense fer diferències per motius d'edat,  
gènere, ètnia, creences o capacitats de la persona (Justícia)

2 1

Implica al pacient en la presa de decisions (Autonomia) 2 1
Respecta els drets del pacient 2 1
Escolta amb amabilitat i comprensió les queixes o requeriments insatisfets 2 1

1.3  Preservar  la  dignitat  i  la 
confidencialitat,  malgrat  les  limitacions 
estructurals i organitzatives

Manté la privadesa de la informació personal i clínica.
Actua protegint la privadesa física i emocional de la persona. 
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Manté la confidencialitat de les informacions que rep i en fa un bon ús 3 1 10

Les seves actuacions mostren sempre respecte envers el pacient i els seus acompanyants 3 2
Les seves actuacions van encaminades sempre a preservar la intimitat del pacient. (Ex. 
Truca a la porta, posa les cortines, tapa les parts del cos que no han se ser exposades 
durant el procediment)

4 2

1.4  Fomentar  les  pràctiques d'autocura 
que contribueixen a la salut i benestar.

Potencia la participació del pacient/família amb l'autocura. 
Es sensible a les necessitats d'ajuda individuals.
Cuida, guia, ensenya i orienta les actuacions cap a l'autocura i la 
independència
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Demana al pacient la seva participació en el procés assistencial 2 1 10

Amb el  permís  del  pacient,  si  s'escau,  demana als acompanyants  del  mateix,  la  seva  
participació en el procés assistencial

2 1

Ensenya i orienta les actuacions envers l'autocura 2 1
Actua de manera que el pacient pugui participar en la seva autocura. Ajuda a posar al  
malalt en situació d'acceptar o millorar la seva situació (l'anima a ser actiu)

2 1

Les seves actuacions van encaminades a potenciar l'autonomia del pacient 2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
1.5 Transmetre coneixements, habilitats 
i actituds a futurs professionals pre i post 
grau

Participa activament en la formació dels alumnes de pre i post 
grau
Ajuda a l'alumne a integrar la teoria - pràctica
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Realitza l'acollida de l'alumne a la seva arribada (Li mostra la unitat, li presenta la resta de 
components de l'equip…)

2 1 10

Col·labora activament en la formació d'alumnes 3 2
Coneix els objectius d'aprenentatge de l'alumne en pràctiques i promou el seu assoliment. 2 1
Realitza /Col·labora en l'avaluació de l'alumne en pràctiques 3 1

2. Procés d'atenció (Procediments/protocols. Prevenció i promoció de la salut).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.1 Valorar l'estat basal de la persona i 
planificar l'atenció.

Realitza la valoració inicial.
Identifica els problemes principals.
Pauta les intervencions pertinents.
(Situació: ingrés o primer contacte amb el pacient)

Realitza i  enregistra  la  valoració  del  malalt  al  primer  contacte  (interconsulta,  consulta 
externa, etc)

3 2 10

Deixa constància escrita dels principals problemes de salut que presenta el pacient. 2 1
Enregistra les mesures pertinents 2 1
Identifica i registra els riscos que poden posar en perill la seguretat del malalt 3 1

2.2  Identificar  precoçment  senyals 
d'alarma:  previsió  de  complicacions 
abans de que es confirmin

Identifica signes i símptomes inespecífics precoçment.
Actua amb rapidesa i seguretat de criteri.
(Situació: el pacient està en les fases inicials d'una complicació)

Identifica i registra signes i símptomes inespecífics de manera precoç 2 1 10

S'anticipa a algun problema que pugui presentar el pacient, incrementant la vigilància i  
deixant constància d'aquest fet

2 1

Inicia accions correctores o preventives davant senyals d'alarma del pacient i  en deixa 
constància

2 1

Pren decisions de manera ràpida davant de situacions d'alarma del pacient 2 1
Informa al pacient dels símptomes d'alarma que ha de vigilar per tal que els comuniqui en 
cas d'aparició

2 1

2.3 Identificar i executar correctament i a 
temps,  actuacions  en  casos  d'urgència 
amb risc per a la vida del pacient o en el 
cas d'una crisi o complicació sobtada

Aplica el protocol d'actuació urgent adaptat al pacient. 
Actua coordinant-se amb la resta de professionals.
Inicia accions correctores i/o preventives
(Situació: complicació greu amb risc vital; situació d'emergència)

Avisa al professional referent en cas de detectar canvis en l'estat del pacient 2 1 10

Demana ajuda davant de situacions que impliquin complicacions sobtades 2 1
Aplica acuradament el procediment d'atenció al pacient en situació d'emergència 2 1
En  situacions  d'urgència  pel  pacient,  actua  de  manera  coordinada  amb  la  resta  de 
professionals de l'equip

2 1

Davant d'una situació d'emergència del pacient, anticipa l'aplicació d'alguna actuació del 
seu àmbit de competència

2 1

2.4  Conèixer  i  realitzar  de  forma 
adequada els procediments.

Aplica els protocols i procediments de la institució: 
PNT transversals i específics de la unitat.
Realitza correctament la tècnica o la intervenció terapèutica.
(Situació:  En el  moment  de realitzar  una tècnica al  pacient  o 
incloure'l en un circuit protocol·litzat)

Informa al pacient del procediment que li ha de realitzar 3 2 10

Aplica els procediments del seu àmbit de responsabilitat de manera acurada i precisa 3 1
Aplica  i  avalua  adequadament  les  tècniques  i/o  intervencions  del  seu  àmbit  de 
responsabilitat

2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Verifica que el material de treball es manté en bon ús 2 1

2.5  Conèixer  i  administrar  de  manera 
correcta i segura els medicaments i les 
cures  associades  a  l'administració  dels 
mateixos.

Interpreta  les  prescripcions  farmacològiques  i  realitza  la 
planificació de l'administració. 
Descarta al·lèrgies/intoleràncies.
Valora  la  resposta  terapèutica  i  realitza  els  controls  previs  o 
posteriors necessaris
Té  en  compte  les  interaccions  e  incompatibilitats  dels 
medicaments, vigila l'aparició de reaccions o toxicitats i actua en 
conseqüència
(Situació:  Durant  el  procés  de  preparació,  administració  i 
monitorització de fàrmacs)

Comprova l'efectivitat del fàrmac a curt termini (Ex. antitèrmic, analgèsic...) 2 1 10

Realitza correctament la tècnica de preparació dels fàrmacs (càlcul de dosi, ritme...) 2 1
Prepara  i  administra  de  forma  segura  els  fàrmacs  per  cada  pacient  de  manera  
individualitzada en l'horari prescrit (Un a continuació de l'altre)

2 1

Utilitza correctament els dispositius d'administració de fàrmacs del seu àmbit de treball 2 1
Detecta precoçment l'aparició d'efectes adversos, els registra en la Ha Ca i els comunica 
d'acord al procediment

2 1

2.6  Prevenir  accidents  i/o  abordar 
adequadament les respostes que posen 
en perill la seguretat del pacient o d'uns 
altres al seu al voltant.

Aplica les mesures de seguretat en funció dels riscos identificats.
Garanteix la integritat física i procura un entorn segur
Recondueix les alteracions emocionals.
(Situació:  alteracions de la consciencia o psicoemocionals per 
encefalopatia, demència, intoxicacions farmacològiques, abús de 
substancies,  tumors cerebrals… Dificultats  d'adaptació,  procés 
de dol. Situacions estressants)

Aplica les mesures de seguretat en base als riscos detectats en el pacient (Ex. Risc de  
caigudes: baranes)

2 1 10

Si detecta errors de medicació comesos, ho comunica d'acord al procediment habitual 2 1
Coneix els recursos materials, humans i espirituals que el malalt pot necessitar 2 1
Aplica l'escolta activa en cas de estrés emocional del pacient / acompanyants 2 1
Procura un entorn segur pel pacient 2 1

2.7 Utilitzar la documentació necessària i 
emplenar adequadament els registres.

Fa ús correcte de la documentació clínica (Llei de Protecció de 
Dades). 
Registra l'activitat i l'evolució de l'estat del pacient d'acord a les 
normes d'emplenament dels registres (llenguatge clar, llegible i 
contemplant els aspectes ètics i legals) 
(Situació: Durant el procés de registre del procés assistencial del 
pacient)

Utilitza  correctament  la  Ha  Ca:  preserva  la  informació  oral  i  escrita  del 
pacient/acompanyants

2 1 10

Enregistra amb un llenguatge entenedor i professional 2 1
 Els seus registres són clars, concrets i descriptius 2 1
 Sempre signa les dades que enregistra 2 1
 Els seus registres sempre contemplen els aspectes deontològics 2 1
2.8  Planificar,  organitzar  i  coordinar 
l'atenció  de  diversos  pacients 
simultàniament.

Processa  la  informació  rellevant  de  diferents  pacients,  sense 
obviar dades importants. Sap prioritzar la intervenció.
Planifica, organitza i prioritza de manera sistemàtica, analitzant 
individualment els problemes reals i potencials que el malalt pot 
presentar
(Situació: Moments d'augment de la càrrega assistencial)

Davant  una  situació  en  que  més  d'un  pacient  requereix  de  la  seva  atenció,  prioritza 
aquesta atenent a la situació individual de cada un d'ells.

3 1 10

En  casos  en  què  la  càrrega  de  treball  és  elevada,  és  capaç  d'organitzar  el  treball, 
seleccionant els aspectes més importants i urgents
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Garanteix la continuïtat de cures escollint la informació rellevant per incorporar-la al parte  
oral

3 2

2.9  Modificar  els  plans  terapèutics 
segons  l'estat  del  pacient  i  actuar  en 
conseqüència.

Contrasta  de  manera  continuada  l'estat  del  pacient  amb  la 
planificació que es va a executar, retardant, avançant, suspenent 
o modificant puntualment els aspectes necessaris i comunica els 
canvis a l'equip responsable
(Situació: Aparició de canvis en l'estat/evolució del pacient)

Avalua la resposta del pacient i modifica el pla d'acció en funció dels canvis observats i 
argumenta las propostes terapèutiques 

5 3 10

Manté una bona comunicació amb l'equip: pacta i consensua les modificacions de el pla  
d'acció

5 2

2.10 Valorar  l'estat  i  els recursos de la 
persona per afrontar el procés.

Identifica la percepció que té la persona del seu estat de salut,  
tenint en compte les seves creences i valors.
 
 
(Situació: Pacient en situació de malaltia amb repercussions a 
l'alta)

Detecta les capacitats de la persona per afrontar la situació de malaltia 3 2 10

Identifica  els  aspectes  de  suport  i  les  àrees  de  millora  en  l'entorn  del  pacient 
(família/cuidadors)

3 1

Avalua la capacitat del pacient / família per implicar-se en el procés 2 1
Utilitza els recursos personals i/o familiars per  afavorir  la recuperació i/o confort  de la  
persona

2 1

2.11  Conèixer  i  utilitzar  els  conceptes 
teòrics  de  l'atenció  urgent  i  emergent 
com a base per a la pressa de decisions 
en la pràctica

Aplica  els  procediments  de  l'atenció  urgent  i  emergent 
consensuats en el Servei

Atén al pacient en el mínim temps possible des de la seva arribada a la unitat prioritzant  
les seves necessitats

2 1 10

En cas de no ser possible l'atenció immediata del pacient, realitza la valoració d'aquest en  
el moment en què el seu nivell de TRG així ho requereix

2 1

Assumeix les diferents funcions definides dins del  equip  d'infermeria del Box de RCP, 
segons l'organització del mateix

  

Assumeix  les  funcions  corresponents  al  lloc  de  treball  d'atenció  d'emergència  com a 
responsable d'infermeria del Box RCP

2 1

Realitza educació sanitària a l'alta sobre els efectes terapèutics i indicacions per tal de  
garantir/ potenciar l'adhesió al tractament

2 1

2.12 Realitzar la recollida i anàlisi de les 
dades  per  a  la  prestació  de  cures  en 
l'àmbit  d'urgències  i  emergències  en 
base  al  coneixement  científic  i  la 
percepció del pacient

Valora l'estat de la persona, quan arriba al servei d'urgències, 
per planificar la seva assistència

Es presenta al pacient pel seu nom i cognom 2 1 10

Deixa evidència escrita, en els registres, de les dades recollides 2 1
Està  acreditat  i  realitza  les  funcions  de  Triatge  quan  així  es  requerit,  aplicant  els 
procediments de TRG aprovats pel Servei

2 1

Proposa situacions concretes d'interès en el sí de la comissió de Triatge, participant-hi  
directament o a través dels seus integrants

2 1

Es forma en les actualitzacions dels protocols, planificant-ho amb el seu comandament, i  
aplica els canvis decidits en el si de les Comissions.

2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.13 Aplica l'evidència científica Llegeix  literatura  científica  relacionada  amb  la  seva  àrea  de 

treball. 
Aplica les millors intervencions conegudes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Aplica les millors pràctiques d'acord als PNTs, guies, i l'evidència científica 3 2 10

Fa propostes de millora argumentades bibliogràficament 4 2
Proposa temes d'interès científic per ser tractats en sessions clíniques transversals o del  
Servei

3 1

3. Comunicació amb usuari o persones significatives i intraprofessió.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
3.1 Establir una comunicació terapèutica 
amb l'usuari i/o família.

S'expressa de manera clara i senzilla adaptant el seu llenguatge 
verbal i no verbal, al tipus d'interlocutor. 
Proporciona informació adequada a les necessitats i capacitats 
de la persona.
Manté una escolta assertiva. Dóna suport enfront de problemes 
emocionals,  socials,  psicològics  i  espirituals  i  identifica  i 
assessora al pacient i/o família. 
 (Situació: Durant el treball diari del professional)

Porta la identificació en un lloc visible per tal que es pugui identificar 2 1 10

Sempre es presenta, identifica i s'acomiada amb respecte 2 1
Identifica requeriments del pacient, els registra i ho comunica a altres membres de l'equip 
que poden donar resposta (suport social, espiritual…)

2 1

Informa amb un llenguatge que entenedor pel pacient i/o acompanyants 2 1
Afavoreix l'expressió de les emocions sobre el procés de salut de la persona 2 1

3.2  Capacitat  per  treballar  de  manera 
individualitzada amb cada pacient

És  tolerant,  no  enjudicia,  és  sensible,  assegura  els  drets, 
creences i desitjos dels diferents individus o grups perquè no es 
vegin compromesos.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Defensa els drets del pacient en nom d'aquest 2 1 10

És tolerant i respectuós amb els valors de cada pacient/acompanyant 3 1
Pregunta al pacient pels seus desitjos, i els comunica a la resta de l'equip 3 2
S'acomiada del pacient en el moment de l'alta 2 1

4. Treball en equip i relació interprofessional.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
4.1 Comunicar-se amb tots els membres 
de l'equip  interdisciplinari,  per  suggerir, 
obtenir  i/o  pactar  modificacions  del  pla 
terapèutic  concordes  amb  l'estat  del 
pacient.

Sap  descriure  l'estat  del  pacient  i  argumentar  les  propostes 
terapèutiques.
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Pacta/consensua les modificacions del pla terapèutic del pacient / família amb l'equip 4 2 10

S'adapta a la dinàmica de l'equip 2 1
Escolta i fa propostes a la resta de l'equip 4 2
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
4.2 Integrar-se en l'equip de treball de la 
unitat.

Es  mostra  cordial  amb  l'equip  de  treball  immediat,  oferint 
disponibilitat i col·laboració. 
S'interessa per conèixer els reptes i els objectius que persegueix 
l'equip de treball. 
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

És disposat i sempre col·labora davant els requeriments de l'equip 2 1 10

Coneix i comparteix els reptes i els objectius que persegueix l'equip 2 1
Formula propostes per assolir millor els objectius de l'equip 2 1
Afavoreix un ambient agradable de treball, bon clima i esperit de col·laboració 2 1
Té una participació activa i constructiva 2 1

4.3 Crear cohesió i facilitar el treball en 
equip  amb  diferents  professionals  de 
múltiples disciplines. 

Procura equilibrar la demanda i oferta d'ajuda. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sol·licita ajuda sempre que ho necessita 2 1 10

Es mostra assertiu 2 1
Transmet tranquil·litat en situacions d'estrès 2 1
Canalitza els esforços cap a la consecució d'objectius comuns 2 1
Ofereix ajuda sempre que és necessari 2 1

4.4 Demostrar  habilitats d'organització i 
lideratge  en  el  si  de  l'equip 
interdisciplinari.

Organitza i delega (si cal) les tasques, i coordina accions amb la 
resta de l'equip, d'acord amb el seu grau de competència.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sap delegar en altres components de l'equip quan això és necessari 3 1 10

Te cura del funcionament de la unitat i del seu material 3 2
És  capaç de prendre  decisions organitzatives  per  aconseguir  el  bon funcionament  de 
l'equip.

4 2

4.5 Participar en el procés d'acolliment i 
aprenentatge  dels  nous  membres  de 
l'equip i dels alumnes en pràctiques 

Intervé en el procés d'aprenentatge dels nous professionals tot 
ajudant-los a integrar-se 
(Situació:  Davant  la  incorporació  de  nous  professionals  a  la 
unitat)

Comparteix el seu coneixement 3 2 10

Reforça positivament l'aprenentatge durant tot el procés 2 1
Reconeix les pròpies limitacions de coneixements i habilitats 2 1
Afavoreix la integració ràpida de nous membres en l'equip 3 1

5. Compromís institucional (Participació, implicació, adaptació als canvis).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
5.1 Identificar la missió, visió, valors i 
objectius de la institució i de la Direcció 
Infermera.

S'implica en les línies estratègiques de la institució.
Col·labora en les accions de millora establertes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Coneix la visió, missió, valors i objectius de la Institució 2 1 10

Argumenta les seves actuacions en base als principis de la Institució 2 1
S'implica activament en la formació dels nous professionals, tutelant-los durant els primers 
dies de la seva incorporació

2 1

Participa en projectes de recerca quan es demana la seva col·laboració 2 1
Col·labora en les accions de millora que es porten a terme 2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
5.2 Mantenir una actitud de disponibilitat 
i disposició favorable a participar en 
projectes de l'organització.

S'implica activament en la posta en marxa de nous projectes de 
millora o canvis organitzatius.
Fomenta, gestiona i avalua la introducció d'innovacions i canvis 
en la pràctica professional i en la Institució.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Col·labora positivament davant els canvis proposats en el seu Servei 2 1 10

Fa aportacions positives davant propostes innovadores en el seu àmbit de treball 2 1
Explica als companys menys experts, els objectius a assolir en el Servei 2 1
Col·labora activament en grups de treball de manera voluntària i/o quan se li demana 2 1
Verbalitza el seu interès en participar en les comissions o comitès de la Institució 2 1

5.3 Gestionar els recursos 
adequadament.

Aplica els principis d'eficàcia i eficiència. 
Coordina, utilitza i gestiona de forma eficaç i eficient els recursos 
materials i humans.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Utilitza els recursos materials de manera responsable 2 1 10

Gestiona el seu temps amb efectivitat 3 2
Proposa mesures d'eficiència en la gestió dels recursos 3 1
Participa en les proves pilot de nous materials/processos i valora la seva efectivitat 2 1

5.4 Identificar la importància de la 
recerca per a la consecució d'objectius 
de salut.

Interpreta resultats i mitjançant treballs de recerca
Dirigeix i/o col·labora en treballs de recerca de grupal.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Identifica els problemes de salut del pacient i recull les dades 3 1 10

Analitza problemes pertinents del seu àmbit de competència i proposa estudis basats en 
l'evidència

2 1

Genera propostes basades en treballs d'investigació 2 1
Dirigeix i/o participa en treballs de recerca grupals 3 2

Específiques INFERMERA:

Àrea Quirúrgica: Instrumentistes.

1. Valors professionals, ètics i deontològics.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
1.1 Establir una relació terapèutica. Sap  comprendre  els  problemes  i  necessitats  del  pacient,  es 

mostra accessible i disponible sempre que és requerit
Realitza  la  interacció  de  la  cura  infermera-pacient  amb  tracte 
cordial i humà, dóna confiança i genera sentiments de benestar 
per al pacient.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

El pacient reconeix al professional pel seu nom 2 1 10

Evita emetre judicis de valor respecte del pacient 2 1
Es mostra accessible i disponible quan és requerit 3 2
Dona resposta a les necessitats que expressa el pacient 3 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
1.2 Adequar les actuacions als principis 
bioètics.

Procura el benestar: Beneficència.
No fa  diferencies per  motius  d'edat,  gènere,  ètnia,  creences o 
capacitats de la persona: Justícia
No perjudicar: No Maleficència.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient) 

Procura el  benestar  del  pacient  inclús  en situacions complexes (Beneficència)  i  evita 
situacions que el puguin perjudicar (No maleficència)

2 1 10

Tracta a tots els pacients de manera equitativa, sense fer diferències per motius d'edat,  
gènere, ètnia, creences o capacitats de la persona (Justícia)

2 1

Implica al pacient en la presa de decisions (Autonomia) 2 1
Respecta els drets del pacient 2 1
Escolta amb amabilitat i comprensió les queixes o requeriments insatisfets dels pacients 2 1

1.3  Preservar  la  dignitat  i  la 
confidencialitat,  malgrat  les  limitacions 
estructurals i organitzatives

Manté la privadesa de la informació personal i clínica
Actua protegint la privadesa física i emocional de la persona
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Manté la confidencialitat de les informacions que rep i en fa un bon ús 3 1 10

Les  seves  actuacions  mostren  sempre  respecte  envers  el  pacient  i  els  seus 
acompanyants

3 2

Les seves actuacions van encaminades sempre a preservar la intimitat del pacient. (Ex. 
Truca a la porta, posa les cortines, tapa les parts del cos que no han se ser exposades  
durant el procediment)

4 2

1.4 Fomentar les pràctiques  d'autocura 
que contribueixen a la salut i benestar.

Potencia la participació del pacient / família amb l'autocura. 
Es sensible a les necessitats d'ajuda individuals.
Cuida, guia, ensenya i orienta les actuacions cap a l'autocura i la 
independència
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Demana al pacient la seva participació en el procés assistencial 2 1 10

Amb el permís del pacient,  si  s'escau, demana als acompanyants del mateix, la seva 
participació en el procés assistencial

2 1

Ensenya i orienta les actuacions envers l'autocura 2 1
Actua de manera que el pacient pugui participar en la seva autocura. Ajuda a posar al  
malalt en situació d'acceptar o millorar la seva situació (l'anima a ser actiu)

2 1

Les seves actuacions van encaminades a potenciar l'autonomia del pacient 2 1
1.5 Transmetre coneixements, habilitats 
i  actituds  a  futurs  professionals  pre  i 
post grau

Participa activament en la formació dels alumnes de pre i  post 
grau
Ajuda a l'alumne a integrar la teoria - pràctica
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Realitza l'acollida de l'alumne a la seva arribada (Li mostra la unitat, li presenta la resta  
de components de l'equip…)

2 1 10

Col·labora activament en la formació d'alumnes, tot tutoritzant-los 3 2
Coneix  els  objectius  d'aprenentatge  de  l'alumne  en  pràctiques  i  promou  el  seu 
assoliment.

2 1

Col·labora en l'avaluació de l'alumne en pràctiques 3 1

2. Procés d'atenció (Procediments/protocols. Prevenció i promoció de la salut).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.1  Tenir  cura  de  la  seguretat  del 
pacient 

Identificació inequívoca del pacient i del procediment quirúrgic
Evitar lesions potencials
(Situació: abans de l'inici de la intervenció)

Verifica la identificació del pacient mitjançant la polsera 6 4 20

Verifica que el procediment quirúrgic sigui el que se li ha de practicar 6 2
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Col·labora en la col·locació del pacient per la cirurgia prenent les mides de prevenció per  
evitar lesions

4 2

Realitza el check-list de seguretat abans, durant i desprès de l'intervenció 4 2
2.2  Identificar  precoçment  senyals 
d'alarma:  previsió  de  complicacions 
abans de que es confirmin

Identifica signes i símptomes perioperatoris precoçment.
Actua amb rapidesa i seguretat de criteri.
(Situació: el pacient està en les fases inicials d'una complicació)

Identifica i registra signes i símptomes inespecífics de manera precoç 3 2 10

S'anticipa a algun problema que pugui presentar el pacient, incrementant la vigilància i  
deixant constància d'aquest fet

3 1

Inicia accions correctores o preventives davant senyals d'alarma del pacient i en deixa 
constància

2 1

Pren decisions de manera ràpida davant de situacions d'alarma del pacient 2 1
2.3 Identificar i executar correctament i 
a  temps,  actuacions  en  casos 
d'urgència  amb  risc  per  a  la  vida  del 
pacient  o  en  el  cas  d'una  crisi  o 
complicació sobtada

Aplica el protocol d'actuació urgent adaptat al pacient. 
Actua coordinant-se amb la resta de professionals.
Inicia accions correctores i/o preventives
(Situació: complicació greu amb risc vital; situació d'emergència)

Avisa al professional referent en cas de detectar canvis en l'estat del pacient 2 1 10

Demana ajuda davant de situacions que impliquin complicacions sobtades 2 1
Aplica acuradament el procediment d'atenció al pacient en situació d'emergència 2 1
En  situacions  d'urgència  pel  pacient,  actua  de  manera  coordinada  amb la  resta  de 
professionals de l'equip

2 1

Davant d'una situació d'emergència del pacient, anticipa l'aplicació d'alguna actuació del 
seu àmbit de competència

2 1

2.4  Conèixer  i  realitzar  de  forma 
adequada els procediments.

Aplica els protocols i procediments de la institució: 
PNT transversals i específics de la unitat.
Realitza correctament la tècnica o la intervenció terapèutica.
(Situació:  En  el  moment  de  realitzar  una  tècnica  al  pacient  o 
incloure'l en un circuit protocol·litzat)

Informa al pacient del procediment que li ha de realitzar 3 2 10

Aplica els procediments del seu àmbit de responsabilitat de manera acurada i precisa 3 1
Aplica i avalua adequadament les tècniques i/o cures del seu àmbit de responsabilitat 2 1
Verifica que el material de treball es manté en bon ús 2 1

2.5  Preveu,  planifica  i  cobreix  les 
necessitats de les diferents cirurgies

Assegura  que  els  recursos  tècnics  de  la  intervenció  estiguin 
preparats.
(Situació: abans de l'inici de la intervenció)

Verifica que els aparells i l'utillatge requerit estiguin a punt i funcionant 8 4 20

Verifica que l'instrumental necessari per la intervenció estigui estèril i preparat 6 2
Prepara el material oportú anticipant-se als riscos potencials de la intervenció 6 4

2.6 Compleix les mesures d'asèpsia Pren  les  mesures  establertes  per  la  prevenció  de  la  infecció 
nosocomial
(Situació: Immediatament abans i durant la intervenció)

Realitza adequadament el rentat quirúrgic de mans 5 3 20

Manipula adequadament els camps estèrils 5 3
Té cura de mantenir l'instrumental net durant l'intervenció. 5 2
Utilitza adequadament les mesures de barrera de contaminació de l'entorn quirúrgic (Ex.-  
Mascareta, gorro, polaines…)

5 2

2.7 Utilitzar la documentació necessària 
i emplenar adequadament els registres.

Fa ús correcte de la documentació clínica (Llei de Protecció de 
Dades). 
Registra l'activitat i l'evolució de l'estat del pacient d'acord a les 
normes d'emplenament  dels  registres  (llenguatge clar,  llegible i 
contemplant els aspectes ètics i legals) 

Utilitza  correctament  la  Ha.Ca:  preserva  la  informació  oral  i  escrita  del  pacient  / 
acompanyants

2 1 10

Enregistra amb un llenguatge entenedor i professional 2 1
Els seus registres són clars, concrets i descriptius 2 1
Sempre signa les dades que enregistra 2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
(Situació: Durant el procés de registre del procés assistencial del  
pacient)

Els seus registres sempre contemplen els aspectes deontològics 2 1

2.8 Identificar els riscos ambientals Té  cura  de  l'entorn  per  preservar  les  condicions  ambientals 
adients a l'àmbit quirúrgic

Manté sempre les portes tancades 5 3 20

 Respecte els circuits de net i brut 5 3
 Alerta al personal davant les possibles contaminacions del camp quirúrgic 5 2
 Controla que l'estoc de material dintre de quiròfan sigui el mínim imprescindible 5 2

2.9 Aplica l'evidència científica Llegeix  literatura  científica  relacionada  amb  la  seva  àrea  de 
treball. 
Aplica les millors pràctiques de cures
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Aplica les millors pràctiques de cures d'acord als PNTs, guies, i l'evidència científica 3 2 10
Fa propostes de millora argumentades bibliogràficament 4 2
Proposa temes d'interès científic per ser tractats en sessions d'infermeria transversals o 
del Servei

3 1

3. Comunicació amb usuari o persones significatives i intraprofessió.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
3.1  Establir  una  comunicació 
terapèutica amb l'usuari i/o família.

S'expressa  de  manera  clara  i  senzilla  adaptant  el  seu  llenguatge 
verbal i no verbal, al tipus d'interlocutor. 
Proporciona informació adequada a les necessitats i capacitats de la 
persona.
Manté  una  escolta  assertiva.  Dóna  suport  enfront  de  problemes 
emocionals, socials, psicològics i espirituals i identifica i assessora al 
pacient i/o família. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Porta la identificació en un lloc visible per tal que es pugui identificar 2 1 10

Sempre es presenta, identifica i s'acomiada amb respecte 2 1
Identifica requeriments del pacient,  els registra i  ho  comunica a altres membres de 
l'equip que poden donar resposta (suport social, espiritual…)

2 1

Informa amb un llenguatge que entenedor pel pacient i/o acompanyants 2 1
Afavoreix l'expressió de les emocions sobre el procés de salut de la persona 2 1

3.2 Capacitat per treballar de manera 
individualitzada amb cada pacient

És tolerant, no enjudicia, és sensible, assegura els drets, creences i 
desitjos  dels  diferents  individus  o  grups  perquè  no  es  vegin 
compromesos.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Defensa els drets del pacient en nom d'aquest 2 1 10

És tolerant i respectuós amb els valors de cada pacient/acompanyant 3 1
Pregunta al pacient pels seus desitjos i els comunica a la resta de l'equip 3 2
S'acomiada del pacient en el moment de l'alta 2 1

4. Treball en equip i relació interprofessional.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
4.1  Comunicar-se  amb  tots  els 
membres  de  l'equip  interdisciplinari, 
per  suggerir,  obtenir  i/o  pactar 
modificacions  del  pla  terapèutic 
concordes amb l'estat del pacient.

Sap descriure l'estat del pacient i argumentar les propostes terapèutiques.
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Pacta/consensua les modificacions del pla terapèutic del pacient / família amb 
l'equip

4 2 10

S'adapta a la dinàmica de l'equip 2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
Escolta i fa propostes a la resta de l'equip 4 2

4.2 Integrar-se en l'equip de treball de 
la unitat.

Es mostra  cordial  amb l'equip  de treball  immediat,  oferint  disponibilitat  i  
col·laboració. 
S'Interessa per conèixer els reptes i els objectius que persegueix l'equip de 
treball. 
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

És disposat i sempre col·labora davant els requeriments de l'equip 2 1 10

Coneix i comparteix els reptes i els objectius que persegueix l'equip 2 1
Formula propostes per assolir millor els objectius de l'equip 2 1
Afavoreix un ambient agradable de treball, bon clima i esperit de col·laboració 2 1
Té una participació activa i constructiva 2 1

4.3 Crear cohesió i  facilitar el  treball 
en equip amb diferents professionals 
de múltiples disciplines. 

Procura equilibrar la demanda i oferta d'ajuda. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sol·licita ajuda sempre que ho necessita 2 1 10

Es mostra assertiu 2 1
Transmet tranquil·litat en situacions d'estrès 2 1
Canalitza els esforços cap a la consecució d'objectius comuns 2 1
Ofereix ajuda sempre que és necessari 2 1

4.4  Demostrar  habilitats 
d'organització i  lideratge en el  si  de 
l'equip interdisciplinari.

Organitza i delega (si cal) les tasques, i coordina accions amb la resta de 
l'equip, d'acord amb el seu grau de competència.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sap delegar en altres components de l'equip quan això és necessari 3 1 10

Te cura del funcionament de la unitat i del seu material 3 2
És  capaç  de  prendre  decisions  organitzatives  per  aconseguir  el  bon 
funcionament de la unitat

4 2

4.5  Participar  en  el  procés 
d'acolliment i aprenentatge dels nous 
membres de l'equip i dels alumnes en 
pràctiques 

Intervé en el procés d'aprenentatge dels nous professionals tot ajudant-los a 
integrar-se
(Situació: Davant la incorporació de nous professionals a la unitat)

Comparteix el seu coneixement 3 2 10

Reforça positivament l'aprenentatge durant tot el procés 2 1
Reconeix les pròpies limitacions de coneixements i habilitats 2 1
Afavoreix l'integració ràpida de nous membres en l'equip 3 1

5. Compromís institucional (Participació, implicació, adaptació als canvis).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
5.1 Identificar la missió, visió, valors i 
objectius  de  la  institució  i  de  la 
Direcció Infermera.

S'implica en les línies estratègiques de la institució.
Col·labora en les accions de millora establertes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Coneix la visió, missió, valors i objectius de la Institució 2 1 10

Argumenta les seves actuacions en base als principis de la Institució 2 1
S'implica activament en la formació dels nous professionals, tutelant-los durant 
els primers dies de la seva incorporació

2 1

Participa en projectes de recerca quan es demana la seva col·laboració 2 1
Col·labora en les accions de millora que es porten a terme 2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
5.2  Mantenir  una  actitud  de 
disponibilitat  i  disposició  favorable  a 
participar  en  projectes  de 
l'organització. 

S'implica activament en la posta en marxa de nous projectes de millora o  
canvis organitzatius.
Fomenta,  gestiona  i  avalua  la  introducció  d'innovacions  i  canvis  en  la 
pràctica professional i en la Institució.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Col·labora positivament davant els canvis proposats en el seu Servei 2 1 10

Fa aportacions positives davant propostes innovadores en el seu àmbit de treball 2 1
Explica als companys menys experts, els objectius a assolir en el Servei 2 1
Col·labora activament en grups de treball  de manera voluntària i/o quan se li  
demana

2 1

Verbalitza el seu interès en participar en les comissions o comitès de la Institució 2 1
5.3  Gestionar  els  recursos 
adequadament.

Coordina, utilitza i gestiona de forma eficaç i eficient els recursos materials i 
humans.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Gestiona el seu temps amb efectivitat 3 2 10

Proposa mesures d'eficiència en la gestió dels recursos 3 1
Participa  en  les  proves  pilot  de  nous  materials/processos  i  valora  la  seva 
efectivitat

2 1

5.4  Identificar  la  importància  de  la 
recerca  per  a  la  consecució 
d'objectius de salut. 

Interpreta resultats i mitjançant treballs de recerca
Dirigeix i/o col·labora en treballs de recerca de grupal.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Identifica els problemes de salut del pacient i recull les dades 3 1 10

Analitza problemes pertinents del seu àmbit de competència i proposa estudis 
basats en l'evidència

2 1

Genera propostes basades en treballs d'investigació 2 1
Dirigeix i/o participa en treballs de recerca grupals 3 2

Consultes EXTERNES.

1. Valors professionals, ètics i deontològics.

Element Competencial Criteris D'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
1.1 Establir una relació terapèutica. Sap  comprendre  els  problemes  i  necessitats  del  pacient,  es  mostra 

accessible i disponible sempre que és requerit
Realitza la relació/valoració professional /pacient amb tracte cordial i humà, 
dóna confiança i genera sentiments de benestar per al pacient.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

El pacient reconeix al professional pel seu nom 2 1 10

Evita emetre judicis de valor respecte del pacient 2 1
Es mostra accessible i disponible quan és requerit 3 2
Dona resposta a les necessitats que expressa el pacient 3 1

1.2  Adequar  les  actuacions  als 
principis bioètics.

Procura el benestar: Beneficència.
No fa diferencies per motius d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats de 
la persona: Justícia
No perjudicar: No Maleficència.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Procura el benestar del pacient inclús en situacions complexes (Beneficència) i 
evita situacions que el puguin perjudicar (No maleficència)

2 1 10

Tracta a tots els pacients de manera equitativa, sense fer diferències per motius 
d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats de la persona (Justícia)

2 1

Implica al pacient en la presa de decisions (Autonomia) 2 1
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Element Competencial Criteris D'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
Respecta els drets del pacient 2 1
Escolta amb amabilitat i comprensió les queixes o requeriments insatisfets dels 
pacients

2 1

1.3  Preservar  la  dignitat  i  la 
confidencialitat,  malgrat  les 
limitacions  estructurals  i 
organitzatives

Manté la privadesa de la informació personal i clínica
Actua protegint la privadesa física i emocional de la persona
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Manté la confidencialitat de les informacions que rep i en fa un bon ús 3 1 10

Les seves actuacions mostren  sempre  respecte  envers  el  pacient  i  els  seus 
acompanyants

3 2

Les  seves  actuacions  van  encaminades  sempre  a  preservar  la  intimitat  del 
pacient. (Ex. Truca a la porta, posa les cortines, tapa les parts del cos que no 
han se ser exposades durant el procediment)

4 2

1.4  Fomentar  les  pràctiques 
d'autocura  que  contribueixen  a  la 
salut i benestar.

Potencia la participació del pacient/família amb l'autocura. 
Es sensible a les necessitats d'ajuda individuals.
Cuida,  guia,  ensenya  i  orienta  les  actuacions  cap  a  l'autocura  i  la 
independència
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Demana al pacient la seva participació en el procés assistencial 2 1 10

Amb el permís del pacient, si s'escau, demana als acompanyants del mateix, la  
seva participació en el procés assistencial

2 1

Ensenya i orienta les actuacions envers l'autocura 2 1
Actua de manera que el pacient pugui participar en la seva autocura. Ajuda a 
posar al malalt en situació d'acceptar o millorar la seva situació (l'anima a ser 
actiu)

2 1

Les seves actuacions van encaminades a potenciar l'autonomia del pacient 2 1
1.5  Transmetre  coneixements, 
habilitats  i  actituds  a  futurs 
professionals pre i post grau

Participa activament en la formació dels alumnes de pre i post grau
Ajuda a l'alumne a integrar la teoria - pràctica
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Realitza l'acollida de l'alumne a la seva arribada (Li mostra la unitat, li presenta la  
resta de components de l'equip…)

2 1 10

Col·labora activament en la formació d'alumnes 3 2
Coneix els objectius d'aprenentatge de l'alumne en pràctiques i promou el seu 
assoliment.

2 1

Realitza /Col·labora en l'avaluació de l'alumne en pràctiques 3 1

2. Procés d'atenció (Procediments/protocols. Prevenció i promoció de la salut).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.1 Valorar l'estat basal de la persona 
i planificar l'atenció.

Realitza la valoració inicial.
Identifica els problemes principals.
Pauta les intervencions pertinents.
(Situació: ingrés o primer contacte amb el pacient)

Realitza  i  enregistra  la  valoració  del  malalt  al  primer  contacte  (interconsulta,  
consulta externa, etc)

3 2 10

Deixa  constància  escrita  dels  principals  problemes  de  salut  que  presenta  el 
pacient.

2 1

Enregistra les mesures pertinents 2 1
Identifica i registra els riscos que poden posar en perill la seguretat del malalt 3 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.2  Identificar  precoçment  senyals 
d'alarma:  previsió  de  complicacions 
abans de que es confirmin

Identifica signes i símptomes inespecífics precoçment.
Actua amb rapidesa i seguretat de criteri.
(Situació: el pacient està en les fases inicials d'una complicació)

Identifica i registra signes i símptomes inespecífics de manera precoç 2 1 10

S'anticipa a  algun problema que pugui  presentar  el  pacient,  incrementant  la 
vigilància i deixant constància d'aquest fet

2 1

Inicia accions correctores o preventives davant senyals d'alarma del pacient i en 
deixa constància

2 1

Pren decisions de manera ràpida davant de situacions d'alarma del pacient 2 1
Informa al  pacient dels símptomes d'alarma que ha de vigilar per tal  que els 
comuniqui en cas d'aparició

2 1

2.3 Identificar i executar correctament 
i  a  temps,  actuacions  en  casos 
d'urgència amb risc per a la vida del 
pacient  o  en  el  cas  d'una  crisi  o 
complicació sobtada

Aplica el protocol d'actuació urgent adaptat al pacient. 
Actua coordinant-se amb la resta de professionals.
Inicia accions correctores i/o preventives
(Situació: complicació greu amb risc vital; situació d'emergència)

Avisa al professional referent en cas de detectar canvis en l'estat del pacient 2 1 10

Demana ajuda davant de situacions que impliquin complicacions sobtades 2 1
Aplica acuradament el procediment d'atenció al pacient en situació d'emergència 2 1
En situacions d'urgència pel pacient, actua de manera coordinada amb la resta 
de professionals de l'equip

2 1

Davant  d'una  situació  d'emergència  del  pacient,  anticipa  l'aplicació  d'alguna 
actuació del seu àmbit de competència

2 1

2.4  Conèixer  i  realitzar  de  forma 
adequada els procediments.

Aplica els protocols i procediments de la institució: 
PNT transversals i específics de la unitat.
Realitza correctament la tècnica o la intervenció terapèutica.
(Situació: En el moment de realitzar una tècnica al pacient o incloure'l en un 
circuit protocol·litzat)

Informa al pacient del procediment que li ha de realitzar 3 2 10

Aplica els procediments del seu àmbit de responsabilitat de manera acurada i 
precisa

3 1

Aplica i avalua adequadament les tècniques i/o intervencions del seu àmbit de 
responsabilitat

2 1

Verifica que el material de treball es manté en bon ús 2 1
2.5 Conèixer i administrar de manera 
correcta  i  segura  els  medicaments  i 
les cures

Interpreta les prescripcions farmacològiques i terapèutiques
Descarta al·lèrgies/intoleràncies.
Valora  la  resposta  terapèutica  i  realitza  els  controls  previs  o  posteriors  
necessaris
Té en compte les interaccions, incompatibilitats, i possibles complicacions
(Situació: Durant el procés d'actuació a Cons Externa)

Comprova l'efectivitat del fàrmac/cura 2 1 10

Realitza correctament les tècniques terapèutiques tècnica 2 1
Administra de forma segura els fàrmacs i realitza les cures per cada pacient de  
manera individualitzada

2 1

Utilitza  correctament  els  dispositius  d'administració  de  fàrmacs  i  material  de 
cures específic del seu àmbit de treball

2 1

Detecta precoçment l'aparició d'efectes adversos, els registra en la Ha Ca i els 
comunica d'acord al procediment

2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.6  Prevenir  accidents  i/o  abordar 
adequadament  les  respostes  que 
posen  en  perill  la  seguretat  del 
pacient o d'uns altres al seu al voltant.

Aplica les mesures de seguretat en funció dels riscos identificats.
Garanteix la integritat física i procura un entorn segur
Recondueix les alteracions emocionals.
(Situació:  alteracions  de  la  consciencia  o  psicoemocionals  per 
encefalopatia,  demència,  intoxicacions  farmacològiques,  abús  de 
substancies,  tumors  cerebrals…  Dificultats  d'adaptació,  procés  de  dol. 
Situacions estressants)

Aplica les mesures de seguretat en base als riscos detectats en el pacient (Ex.  
Risc de caigudes de la llitera: baranes)

2 1 10

Si detecta errors comesos, ho comunica d'acord al procediment habitual 2 1
Coneix els recursos materials, humans i espirituals que el malalt pot necessitar 2 1
Aplica l'escolta activa en cas de estrès emocional del pacient / acompanyants 2 1
Procura un entorn segur pel pacient 2 1

2.7  Utilitzar  la  documentació 
necessària i emplenar adequadament 
els registres.

Fa ús correcte de la documentació clínica (Llei de Protecció de Dades). 
Registra  l'activitat  i  l'evolució de l'estat del  pacient d'acord a les normes 
d'emplenament  dels  registres  (llenguatge  clar,  llegible  i  contemplant  els 
aspectes ètics i legals) 
(Situació: Durant el procés de registre del procés assistencial del pacient)

Utilitza  correctament  la  Ha  Ca:  preserva  la  informació  oral  i  escrita  del 
pacient/acompanyants

2 1 10

Enregistra amb un llenguatge entenedor i professional 2 1
 Els seus registres són clars, concrets i descriptius 2 1
 Sempre signa les dades que enregistra 2 1
 Els seus registres sempre contemplen els aspectes deontològics 2 1
2.8  Planificar,  organitzar  i  coordinar 
l'atenció de diversos pacients

Processa la informació rellevant de diferents pacients, sense obviar dades 
importants. Sap prioritzar la intervenció.
Planifica,  organitza  i  prioritza  de  manera  sistemàtica,  analitzant 
individualment els problemes reals i potencials que el malalt pot presentar
(Situació: Moments d'augment de la càrrega assistencial)

Davant  una  situació  en  que  més  d'un  pacient  requereix  de  la  seva  atenció, 
prioritza aquesta atenent a la situació individual de cada un d'ells.

3 1 10

En casos  en  què la  càrrega  de  treball  és  elevada,  és  capaç  d'organitzar  el 
treball, seleccionant els aspectes més importants i urgents

4 2

Garanteix  la  continuïtat  de  cures  escollint  la  informació  rellevant  per  a 
transmetre-la a qui pertoqui

3 2

2.9  Modificar  els  plans  terapèutics 
segons l'estat del pacient i actuar en 
conseqüència.

Contrasta de manera continuada l'estat del pacient amb la planificació que 
es va a executar, retardant, avançant, suspenent o modificant puntualment 
els aspectes necessaris i comunica els canvis a l'equip responsable
(Situació: Aparició de canvis en l'estat / evolució del pacient)

Avalua la resposta del  pacient i  modifica el  pla d'acció en funció dels canvis 
observats i argumenta las propostes terapèutiques 

5 3 10

Manté una bona comunicació amb l'equip: pacta i consensua les modificacions 
de el pla d'acció

5 2

2.10 Valorar l'estat i els recursos de la 
persona per afrontar el procés.

Identifica la percepció que té la persona del seu estat de salut, tenint en 
compte les seves creences i valors.
(Situació: A la visita de consulta externa) l'alta)

Detecta les capacitats de la persona per afrontar la situació de malaltia 3 2 10

Identifica els aspectes de suport i les àrees de millora en l'entorn del pacient  
(família / cuidadors)

3 1

Avalua la capacitat del pacient / família per implicar-se en el procés 2 1
Utilitza els recursos personals i/o familiars per afavorir la recuperació i/o confort  
de la persona

2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.11  Realitzar  adequadament 
activitats  educacionals  per  a 
potenciar  la  participació  del 
pacient/família  en la seva autocura i 
autonomia.

Promou la participació de la persona/família en l'educació sanitària.
Inclou al pacient /família en el pla de cures
Avalua la capacitat del pacient/família per implicar-se en la seva autonomia.
(Situació: A la visita de consulta externa) 

Ensenya al  pacient  a  realitzar  les  activitats  terapèutiques prescrites  que pot 
portar a terme ell mateix

3 2 10

Amb el permís del pacient, convida al cuidador a portar a terme alguna de les  
accions de cures que haurà de continuar en el domicili

2 1

Verifica que el pacient/cuidador ha entès les explicacions donades 3 1
Enregistra en la Ha Ca les accions educatives portades a terme i la resposta  
obtinguda

2 1

2.12  Realitzar  accions  d'educació 
sanitària amb l'objectiu  de promoure 
l'autonomia de la persona.

Promou l'autocura de manera primerenca i continuada.
(Situació: A la visita de consulta externa)

Du a terme accions d'educació sanitària a la visita ambulatòria 2 1 10

Registra i avalua els resultats obtinguts de l'educació sanitària des de l'alta 2 1
Explica (i entrega informació escrita si s'escau) o bé reforça la informació a l'alta  
al pacient/família per a garantir la continuïtat de cures i la promoció de la salut.

2 1

Realitza educació sanitària sobre els efectes terapèutics i indicacions per tal de 
garantir/potenciar l'adhesió al tractament

2 1

Realitza l'Informe d'infermeria 2 1
2.13 Aplica l'evidència científica Llegeix literatura científica relacionada amb la seva àrea de treball. 

Aplica les millors intervencions conegudes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Aplica les millors pràctiques d'acord als PNTs, guies, i l'evidència científica 3 2 10

Fa propostes de millora argumentades bibliogràficament 4 2
Proposa  temes  d'interès  científic  per  ser  tractats  en  sessions  clíniques 
transversals o del Servei

3 1

3. Comunicació amb usuari o persones significatives i intraprofessió.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
3.1  Establir  una  comunicació 
terapèutica amb l'usuari i/o família.

S'expressa de manera clara i senzilla adaptant el seu llenguatge verbal i no  
verbal, al tipus d'interlocutor. 
Proporciona  informació  adequada  a  les  necessitats  i  capacitats  de  la 
persona.
Manté una escolta assertiva. Dóna suport enfront de problemes emocionals, 
socials, psicològics i espirituals i identifica i assessora al pacient i/o família. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Porta la identificació en un lloc visible per tal que es pugui identificar 2 1 10

Sempre es presenta, identifica i s'acomiada amb respecte 2 1
Identifica requeriments del pacient, els registra i ho comunica a altres membres 
de l'equip que poden donar resposta (suport social, espiritual…)

2 1

Informa amb un llenguatge que entenedor pel pacient i/o acompanyants 2 1
Afavoreix l'expressió de les emocions sobre el procés de salut de la persona 2 1

3.2 Capacitat per treballar de manera 
individualitzada amb cada pacient

És tolerant, no enjudicia, és sensible, assegura els drets, creences i desitjos 
dels diferents individus o grups perquè no es vegin compromesos.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Defensa els drets del pacient en nom d'aquest 2 1 10

És tolerant i respectuós amb els valors de cada pacient/acompanyant 3 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
Pregunta al pacient pels seus desitjos, i els comunica a la resta de l'equip 3 2
S'acomiada del pacient en el moment de l'alta 2 1

4. Treball en equip i relació interprofessional.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
4.1  Comunicar-se  amb  tots  els 
membres  de  l'equip  interdisciplinari, 
per  suggerir,  obtenir  i/o  pactar 
modificacions  del  pla  terapèutic 
concordes amb l'estat del pacient.

Sap descriure l'estat del pacient i argumentar les propostes terapèutiques.
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Pacta/consensua les modificacions del pla terapèutic del pacient / família amb 
l'equip

4 2 10

S'adapta a la dinàmica de l'equip 2 1
Escolta i fa propostes a la resta de l'equip 4 2

4.2 Integrar-se en l'equip de treball de 
la unitat.

Es mostra  cordial  amb l'equip  de treball  immediat,  oferint  disponibilitat  i  
col·laboració. 
S'interessa per conèixer els reptes i els objectius que persegueix l'equip de 
treball. 
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

És disposat i sempre col·labora davant els requeriments de l'equip 2 1 10

Coneix i comparteix els reptes i els objectius que persegueix l'equip 2 1
Formula propostes per assolir millor els objectius de l'equip 2 1
Afavoreix un ambient agradable de treball, bon clima i esperit de col·laboració 2 1
Té una participació activa i constructiva 2 1

4.3 Crear cohesió i  facilitar el treball 
en equip amb diferents professionals 
de múltiples disciplines. 

Procura equilibrar la demanda i oferta d'ajuda. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sol·licita ajuda sempre que ho necessita 2 1 10

Es mostra assertiu 2 1
Transmet tranquil·litat en situacions d'estrès 2 1
Canalitza els esforços cap a la consecució d'objectius comuns 2 1
Ofereix ajuda sempre que és necessari 2 1

4.4  Demostrar  habilitats 
d'organització i  lideratge en el  si  de 
l'equip interdisciplinari.

Organitza i delega (si cal) les tasques, i coordina accions amb la resta de 
l'equip, d'acord amb el seu grau de competència.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sap delegar en altres components de l'equip quan això és necessari 3 1 10

Te cura del funcionament de la unitat i del seu material 3 2
És  capaç  de  prendre  decisions  organitzatives  per  aconseguir  el  bon 
funcionament de l'equip.

4 2

4.5  Participar  en  el  procés 
d'acolliment i aprenentatge dels nous 
membres de l'equip i dels alumnes en 
pràctiques 

Intervé en el procés d'aprenentatge dels nous professionals tot ajudant-los a 
integrar-se
(Situació: Davant la incorporació de nous professionals a la unitat)

Comparteix el seu coneixement 3 2 10

Reforça positivament l'aprenentatge durant tot el procés 2 1
Reconeix les pròpies limitacions de coneixements i habilitats 2 1
Afavoreix l'integració ràpida de nous membres en l'equip 3 1
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5. Compromís institucional (Participació, implicació, adaptació als canvis).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
5.1 Identificar la missió, visió, valors i 
objectius  de  la  institució  i  de  la 
Direcció Infermera. 

S'implica en les línies estratègiques de la institució.
Col·labora en les accions de millora establertes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Coneix la visió, missió, valors i objectius de la Institució 2 1 10

Argumenta les seves actuacions en base als principis de la Institució 2 1
S'implica activament en la formació dels nous professionals, tutelant-los durant 
els primers dies de la seva incorporació

2 1

Participa en projectes de recerca quan es demana la seva col·laboració 2 1
Col·labora en les accions de millora que es porten a terme 2 1

5.2  Mantenir  una  actitud  de 
disponibilitat  i  disposició  favorable  a 
participar  en  projectes  de 
l'organització. 

S'implica activament en la posta en marxa de nous projectes de millora o  
canvis organitzatius.
Fomenta,  gestiona  i  avalua  la  introducció  d'innovacions  i  canvis  en  la 
pràctica professional i en la Institució.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Col·labora positivament davant els canvis proposats en el seu Servei 2 1 10

Fa aportacions positives davant propostes innovadores en el seu àmbit de treball 2 1
Explica als companys menys experts, els objectius a assolir en el Servei 2 1
Col·labora activament en grups de treball  de manera voluntària i/o quan se li  
demana

2 1

Verbalitza el seu interès en participar en les comissions o comitès de la Institució 2 1
5.3  Gestionar  els  recursos 
adequadament. 

Aplica els principis d'eficàcia i eficiència. 
Coordina, utilitza i gestiona de forma eficaç i eficient els recursos materials i 
humans.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Utilitza els recursos materials de manera responsable 2 1 10

Gestiona el seu temps amb efectivitat 3 2
Proposa mesures d'eficiència en la gestió dels recursos 3 1
Participa  en  les  proves  pilot  de  nous  materials/processos  i  valora  la  seva 
efectivitat

2 1

5.4  Identificar  la  importància  de  la 
recerca  per  a  la  consecució 
d'objectius de salut. 

Interpreta resultats i mitjançant treballs de recerca
Dirigeix i/o col·labora en treballs de recerca de grupal.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Identifica els problemes de salut del pacient i recull les dades 3 1 10

Analitza problemes pertinents del seu àmbit de competència i proposa estudis  
basats en l'evidència

2 1

Genera propostes basades en treballs d'investigació 2 1
Dirigeix i/o participa en treballs de recerca grupals 3 2
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Educació Diabetològica i Reumatològica.

1. Valors professionals, ètics i deontològics.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
1.1 Establir una relació terapèutica. Sap  comprendre  els  problemes  i  necessitats  del  pacient,  es  mostra 

accessible i disponible sempre que és requerit
Realitza la relació/valoració professional/pacient amb tracte cordial i humà, 
dóna confiança i genera sentiments de benestar per al pacient.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

El pacient reconeix al professional pel seu nom 2 1 10

Evita emetre judicis de valor respecte del pacient 2 1
Es mostra accessible i disponible quan és requerit 3 2
Dona resposta a les necessitats que expressa el pacient 3 1

1.2  Adequar  les  actuacions  als 
principis bioètics.

Procura el benestar: Beneficència.
No fa diferencies per motius d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats de 
la persona: Justícia
No perjudicar: No Maleficència.
 
 

Procura el benestar del pacient inclús en situacions complexes (Beneficència) i 
evita situacions que el puguin perjudicar (No maleficència)

2 1 10

Tracta a tots els pacients de manera equitativa, sense fer diferències per motius 
d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats de la persona (Justícia)

2 1

Implica al pacient en la presa de decisions (Autonomia) 2 1
Respecta els drets del pacient 2 1
Escolta amb amabilitat i comprensió les queixes o requeriments insatisfets dels 
pacients

2 1

1.3  Preservar  la  dignitat  i  la 
confidencialitat,  malgrat  les 
limitacions  estructurals  i 
organitzatives

Manté la privadesa de la informació personal i clínica
Actua protegint la privadesa física i emocional de la persona
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Manté la confidencialitat de les informacions que rep i en fa un bon ús 3 1 10

Les  seves  actuacions  mostren  sempre  respecte  envers  el  pacient  i  els  seus 
acompanyants

3 2

Les  seves  actuacions  van  encaminades  sempre  a  preservar  la  intimitat  del 
pacient. (Ex. Truca a la porta, posa les cortines, tapa les parts del cos que no 
han se ser exposades durant el procediment)

4 2

1.4  Fomentar  les  pràctiques 
d'autocura  que  contribueixen  a  la 
salut i benestar.

Potencia la participació del pacient / família amb l'autocura. 
Es sensible a les necessitats d'ajuda individuals.
Cuida,  guia,  ensenya  i  orienta  les  actuacions  cap  a  l'autocura  i  la 
independència
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Demana al pacient la seva participació en el procés assistencial 2 1 10

Amb el permís del pacient, si s'escau, demana als acompanyants del mateix, la  
seva participació en el procés assistencial

2 1

Ensenya i orienta les actuacions envers l'autocura 2 1
Actua de manera que el pacient pugui participar en la seva autocura. Ajuda a 
posar al malalt en situació d'acceptar o millorar la seva situació (l'anima a ser 
actiu)

2 1

Les seves actuacions van encaminades a potenciar l'autonomia del pacient 2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
1.5  Transmetre  coneixements, 
habilitats  i  actituds  a  futurs 
professionals pre i post grau

Participa activament en la formació dels alumnes de pre i post grau
Ajuda a l'alumne a integrar la teoria - pràctica
(Situació: Durant tot el procés d'interacció
professional/pacient)

Realitza l'acollida de l'alumne a la seva arribada (Li mostra la unitat, li presenta la 
resta de components de l'equip…)

2 1 10

Col·labora activament en la formació d'alumnes 3 2
Coneix els objectius d'aprenentatge de l'alumne en pràctiques i promou el seu 
assoliment.

2 1

Realitza /Col·labora en l'avaluació de l'alumne en pràctiques 3 1

2. Procés d'atenció (Procediments/protocols. Prevenció i promoció de la salut).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.1 Valorar l'estat basal de la persona 
i planificar l'atenció.

Realitza la valoració inicial.
Identifica els problemes principals.
Pauta les intervencions pertinents.
(Situació: Visites i/o interconsultes)

Realitza  i  enregistra  la  valoració  del  malalt  al  primer  contacte  (interconsulta, 
consulta externa, etc.)

3 2 10

Deixa  constància  escrita  dels  principals  problemes  de  salut  que  presenta  el  
pacient.

2 1

Enregistra les mesures pertinents 2 1
Identifica i registra els riscos que poden posar en perill la seguretat del malalt 3 1

2.2  Identificar  precoçment  senyals 
d'alarma:  previsió  de  complicacions 
abans de que es confirmin

Identifica signes i símptomes inespecífics precoçment.
Actua amb rapidesa i seguretat de criteri.
(Situació: el pacient està en les fases inicials d'una complicació)

Identifica i registra signes i símptomes inespecífics de manera precoç 2 1 10

S'anticipa  a  algun  problema que  pugui  presentar  el  pacient,  incrementant  la 
vigilància i deixant constància d'aquest fet

2 1

Inicia accions correctores o preventives davant senyals d'alarma del pacient i en 
deixa constància

2 1

Pren decisions de manera ràpida davant de situacions d'alarma del pacient 2 1
Informa al pacient dels símptomes d'alarma que ha de vigilar per tal  que els  
comuniqui en cas d'aparició

2 1

2.3 Identificar i executar correctament 
i  a  temps,  actuacions  en  casos 
d'urgència amb risc per a la vida del 
pacient  o  en  el  cas  d'una  crisi  o 
complicació sobtada

Aplica el protocol d'actuació urgent adaptat al pacient. 
Actua coordinant-se amb la resta de professionals.
Inicia accions correctores i/o preventives
(Situació: complicació greu amb risc vital; situació d'emergència)

Avisa al professional referent en cas de detectar canvis en l'estat del pacient 2 1 10

Demana ajuda davant de situacions que impliquin complicacions sobtades 2 1
Aplica acuradament el procediment d'atenció al pacient en situació d'emergència 2 1
En situacions d'urgència pel pacient, actua de manera coordinada amb la resta 
de professionals de l'equip

2 1

Davant  d'una  situació  d'emergència  del  pacient,  anticipa  l'aplicació  d'alguna 
actuació del seu àmbit de competència

2 1

2.4  Conèixer  i  realitzar  de  forma 
adequada els procediments.

Aplica els protocols i procediments de la institució: 
PNT transversals i específics de la unitat.
Realitza correctament la tècnica o la intervenció terapèutica.
(Situació: En el moment de realitzar una tècnica al pacient o incloure'l en un 
circuit protocol·litzat)

Informa al pacient del procediment que li ha de realitzar 3 2 10
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Aplica els procediments del seu àmbit de responsabilitat de manera acurada i  
precisa

3 1

Aplica i avalua adequadament les tècniques i/o intervencions del seu àmbit de 
responsabilitat

2 1

Verifica que el material de treball es manté en bon ús 2 1
2.5 Conèixer i administrar de manera 
correcta  i  segura  els  medicaments  i 
les cures associades a l'administració 
dels mateixos.

Interpreta  les  prescripcions  farmacològiques  i  realitza  la  planificació  de 
l'administració. 
Descarta al·lèrgies/intoleràncies.
Valora  la  resposta  terapèutica  i  realitza  els  controls  previs  o  posteriors 
necessaris
Té en compte les interaccions e incompatibilitats dels medicaments, vigila 
l'aparició de reaccions o toxicitats i actua en conseqüència
(Situació: Durant el procés de preparació, administració i monitorització de 
fàrmacs)

Comprova l'efectivitat del fàrmac a curt termini (Ex.- antitèrmic, analgèsic...) 2 1 10

Realitza  correctament  la  tècnica de preparació  dels  fàrmacs  (càlcul  de  dosi, 
ritme...)

2 1

Prepara i administra de forma segura els fàrmacs per cada pacient de manera  
individualitzada en l'horari prescrit (Un a continuació de l'altre)

2 1

Utilitza correctament els dispositius d'administració de fàrmacs del seu àmbit de 
treball

2 1

Detecta precoçment l'aparició d'efectes adversos, els registra en la Ha Ca i els 
comunica d'acord al procediment

2 1

2.6  Conèixer  i  educar  per 
l'administració correcta i  segura dels 
tractaments  farmacològics,  no 
farmacològics i tècniques d'autocura.

Valora les necessitats del pacient per adequar les pràctiques terapèutiques
Valora els efectes secundaris i adversos
Realitza l'educació per l'aplicació de l'autocura en funció de la patologia
Planifica,  realitza i  avalua programes estructurats  d'Educació  Terapèutica 
dirigits a diferents perfils de població tant ingressats com a CCEE
Valora la resposta terapèutica
Fa servir adequadament els dispositius d'administració (bombes de perfusió, 
equips d'infusió etc.)
Realitza els controls previs i/o posteriors necessaris
Té en compte les interaccions i incompatibilitat dels medicaments
Segueix el Protocol aprovat per la Institució (PNT) i/o programes validats

Registra i controla el pla terapèutic 2 1 10

Detecta  precoçment  l'aparició  d'efectes  adversos,  els  registra  i  actua d'acord 
amb els procediments

2 1

Avalua sistemàticament en cada un dels pacients els coneixements i habilitats 
determinats en el programa

2 1

Realitza activitats psico-educatives individuals i grupals en pacients inclosos en 
diferents programes

2 1

Individualitza  els  tractaments  prescrits  farmacològics,  no  farmacològics  i 
tècniques d'autocura.

2 1

2.7  Utilitzar  la  documentació 
necessària i emplenar adequadament 
els registres.

Fa ús correcte de la documentació clínica (Llei de Protecció de Dades). 
Registra  l'activitat  i  l'evolució  de l'estat  del  pacient  d'acord a les  normes 
d'emplenament  dels  registres  (llenguatge  clar,  llegible  i  contemplant  els 
aspectes ètics i legals) 
(Situació: Durant el procés de registre del procés assistencial del pacient)

Utilitza correctament la Ha Ca: preserva la informació oral i escrita del pacient /  
acompanyants

2 1 10

Enregistra amb un llenguatge entenedor i professional 2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
 Els seus registres són clars, concrets i descriptius 2 1
 Sempre signa les dades que enregistra 2 1
 Els seus registres sempre contemplen els aspectes deontològics 2 1
2.8  Planificar,  organitzar  i  coordinar 
l'atenció  de  diversos  pacients 
simultàniament.

Processa la informació rellevant de diferents pacients, sense obviar dades 
importants. Sap prioritzar la intervenció.
Planifica,  organitza  i  prioritza  de  manera  sistemàtica,  analitzant 
individualment els problemes reals i potencials que el malalt pot presentar
(Situació: Moments d'augment de la càrrega assistencial)

Davant  una  situació  en  que més  d'un  pacient  requereix  de  la  seva  atenció, 
prioritza aquesta atenent a la situació individual de cada un d'ells.

3 1 10

En  casos en què  la  càrrega  de treball  és  elevada,  és  capaç d'organitzar  el  
treball, seleccionant els aspectes més importants i urgents

4 2

Garanteix la continuïtat de cures escollint la informació rellevant per incorporar-la 
al parte oral

3 2

2.9  Modificar  els  plans  terapèutics 
segons l'estat del pacient i actuar en 
conseqüència.

Contrasta de manera continuada l'estat del pacient amb la planificació que 
es va a executar, retardant, avançant, suspenent o modificant puntualment  
els aspectes necessaris i comunica els canvis a l'equip responsable
(Situació: Aparició de canvis en l'estat/evolució del pacient)

Avalua la resposta del pacient i  modifica el pla d'acció en funció dels canvis 
observats i argumenta las propostes terapèutiques 

5 3 10

Manté una bona comunicació amb l'equip: pacta i consensua les modificacions 
de el pla d'acció

5 2

2.10 Valorar l'estat i  els recursos de 
la persona per afrontar el procés.

Identifica la percepció que té la persona del seu estat de salut,  tenint en  
compte les seves creences i valors.
(Situació: Pacient en situació de malaltia amb repercussions a l'alta)

Detecta les capacitats de la persona per afrontar la situació de malaltia 3 2 10

Identifica els aspectes de suport i les àrees de millora en l'entorn del pacient  
(família/cuidadors)

3 1

Avalua la capacitat del pacient / família per implicar-se en el procés 2 1
Utilitza els recursos personals i/o familiars per afavorir la recuperació i/o confort 
de la persona

2 1

2.11  Realitzar  adequadament 
activitats  educacionals  per  a 
potenciar  la  participació  del 
pacient/família en la seva autocura i 
autonomia.

Promou la participació de la persona/família en l'educació sanitària.
Inclou al pacient/família en el pla de cures
Avalua la capacitat del pacient/família per implicar-se en la seva autonomia.
(Situació: Pacient en situació de malaltia amb repercussions a l'alta)

Ensenya  al  pacient  a  realitzar  les  activitats  terapèutiques  prescrites  que  pot 
portar a terme ell mateix

3 2 10

Amb el permís del pacient, convida al cuidador a portar a terme alguna de les 
accions de cures que haurà de continuar en el domicili

2 1

Verifica que el pacient/cuidador ha entès les explicacions donades 3 1
Enregistra en la Ha Ca les accions educatives portades a terme i la resposta 
obtinguda

2 1

2.12  Realitzar  accions  d'educació 
sanitària i la preparació de l'alta amb 
l'objectiu de promoure l'autonomia de 
la persona.

Promou  l'autocura  i  la  preparació  per  a  l'alta  de  manera  primerenca  i  
continuada.
(Situació: A l'alta)

Du a terme accions d'educació sanitària, durant l'ingrés i la preparació de l'alta, 2 1 10

Registra i avalua els resultats obtinguts de l'educació sanitària de cara a l'alta 2 1
Explica (i entrega informació escrita si s'escau) o bé reforça la informació a l'alta 
al pacient/família per a garantir la continuïtat de cures i la promoció de la salut.

2 1

Realitza educació sanitària sobre els efectes terapèutics i indicacions per tal de  
garantir/potenciar l'adhesió al tractament

2 1

Realitza l'Informe d'alta d'infermeria o bé l'informe de trasllat a una altra unitat si 
s'escau
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.13 Aplica l'evidència científica Llegeix literatura científica relacionada amb la seva àrea de treball. 

Aplica les millors intervencions conegudes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Aplica les millors pràctiques d'acord als PNTs, guies, i l'evidència científica 3 2 10

Fa propostes de millora argumentades bibliogràficament 4 2
Proposa  temes  d'interès  científic  per  ser  tractats  en  sessions  clíniques 
transversals o del Servei

3 1

3. Comunicació amb usuari o persones significatives i intraprofessió.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
3.1  Establir  una  comunicació 
terapèutica amb l'usuari i/o família.

S'expressa de manera clara i senzilla adaptant el seu llenguatge verbal i no 
verbal, al tipus d'interlocutor. 
Proporciona  informació  adequada  a  les  necessitats  i  capacitats  de  la 
persona.
Manté una escolta assertiva. Dóna suport enfront de problemes emocionals, 
socials, psicològics i espirituals i identifica i assessora al pacient i/o família. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Porta la identificació en un lloc visible per tal que es pugui identificar 2 1 10

Sempre es presenta, identifica i s'acomiada amb respecte 2 1
Identifica requeriments del pacient, els registra i ho comunica a altres membres 
de l'equip que poden donar resposta (suport social, espiritual…)

2 1

Informa amb un llenguatge que entenedor pel pacient i/o acompanyants 2 1
Afavoreix l'expressió de les emocions sobre el procés de salut de la persona 2 1

3.2 Capacitat per treballar de manera 
individualitzada amb cada pacient

És tolerant, no enjudicia, és sensible, assegura els drets, creences i desitjos 
dels diferents individus o grups perquè no es vegin compromesos.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Defensa els drets del pacient en nom d'aquest 2 1 10

És tolerant i respectuós amb els valors de cada pacient / acompanyant 3 1
Pregunta al pacient pels seus desitjos, i els comunica a la resta de l'equip 3 2
S'acomiada del pacient en el moment de l'alta 2 1

4. Treball en equip i relació interprofessional.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
4.1  Comunicar-se  amb  tots  els 
membres  de  l'equip  interdisciplinari, 
per  suggerir,  obtenir  i/o  pactar 
modificacions  del  pla  terapèutic 
concordes amb l'estat del pacient.

Sap descriure l'estat del pacient i argumentar les propostes terapèutiques.
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Pacta/consensua les modificacions del pla terapèutic del pacient / família amb 
l'equip

4 2 10

S'adapta a la dinàmica de l'equip 2 1
Escolta i fa propostes a la resta de l'equip 4 2

4.2 Integrar-se en l'equip de treball de 
la unitat.

Es mostra  cordial  amb l'equip  de treball  immediat,  oferint  disponibilitat  i  
col·laboració. 
S'interessa per conèixer els reptes i els objectius que persegueix l'equip de 
treball. 
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

És disposat i sempre col·labora davant els requeriments de l'equip 2 1 10
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Coneix i comparteix els reptes i els objectius que persegueix l'equip 2 1
Formula propostes per assolir millor els objectius de l'equip 2 1
Afavoreix un ambient agradable de treball, bon clima i esperit de col·laboració 2 1
Té una participació activa i constructiva 2 1

4.3 Crear cohesió i  facilitar el treball 
en equip amb diferents professionals 
de múltiples disciplines. 

Procura equilibrar la demanda i oferta d'ajuda. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sol·licita ajuda sempre que ho necessita 2 1 10

Es mostra assertiu 2 1
Transmet tranquil·litat en situacions d'estrès 2 1
Canalitza els esforços cap a la consecució d'objectius comuns 2 1
Ofereix ajuda sempre que és necessari 2 1

4.4  Demostrar  habilitats 
d'organització i  lideratge en el  si  de 
l'equip interdisciplinari.

Organitza i delega (si cal) les tasques, i coordina accions amb la resta de 
l'equip, d'acord amb el seu grau de competència.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sap delegar en altres components de l'equip quan això és necessari 3 1 10

Te cura del funcionament de la unitat i del seu material 3 2
És  capaç  de  prendre  decisions  organitzatives  per  aconseguir  el  bon 
funcionament de l'equip.

4 2

4.5  Participar  en  el  procés 
d'acolliment i aprenentatge dels nous 
membres de l'equip i dels alumnes en 
pràctiques 

Intervé en el procés d'aprenentatge dels nous professionals tot ajudant-los 
a integrar-se
(Situació: Davant la incorporació de nous professionals a la unitat)

Comparteix el seu coneixement 3 2 10

Reforça positivament l'aprenentatge durant tot el procés 2 1
Reconeix les pròpies limitacions de coneixements i habilitats 2 1
Afavoreix la integració ràpida de nous membres en l'equip 3 1

5. Compromís institucional (Participació, implicació, adaptació als canvis).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De vegades Total
5.1 Identificar la missió, visió, valors i 
objectius  de  la  institució  i  de  la 
Direcció Infermera.

S'implica en les línies estratègiques de la institució.
Col·labora en les accions de millora establertes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Coneix la visió, missió, valors i objectius de la Institució 2 1 10

Argumenta les seves actuacions en base als principis de la Institució 2 1
S'implica activament en la formació dels nous professionals, tutelant-los durant 
els primers dies de la seva incorporació

2 1

Participa en projectes de recerca quan es demana la seva col·laboració 2 1
Col·labora en les accions de millora que es porten a terme 2 1

5.2  Mantenir  una  actitud  de 
disponibilitat  i  disposició  favorable  a 
participar  en  projectes  de 
l'organització. 

S'implica activament en la posta en marxa de nous projectes de millora o 
canvis organitzatius.
Fomenta,  gestiona  i  avalua  la  introducció  d'innovacions  i  canvis  en  la 
pràctica professional i en la Institució.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Col·labora positivament davant els canvis proposats en el seu Servei 2 1 10

Fa aportacions positives davant propostes innovadores en el seu àmbit de treball 2 1
Explica als companys menys experts, els objectius a assolir en el Servei 2 1
Col·labora activament en grups de treball de manera voluntària i/o quan se li 2 1
Verbalitza el seu interès en participar en les comissions o comitès de la Institució 2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De vegades Total
5.3  Gestionar  els  recursos 
adequadament.

Aplica els principis d'eficàcia i eficiència. 
Coordina, utilitza i gestiona de forma eficaç i eficient els recursos materials i 
humans.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Utilitza els recursos materials de manera responsable 2 1 10

Gestiona el seu temps amb efectivitat 3 2
Proposa mesures d'eficiència en la gestió dels recursos 3 1
Participa  en  les  proves  pilot  de  nous  materials/processos  i  valora  la  seva 
efectivitat

2 1

5.4  Identificar  la  importància  de  la 
recerca  per  a  la  consecució 
d'objectius de salut.

Interpreta resultats i mitjançant treballs de recerca
Dirigeix i/o col·labora en treballs de recerca de grupal.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Identifica els problemes de salut del pacient i recull les dades 3 1 10

Analitza problemes pertinents del seu àmbit de competència i proposa estudis 
basats en l'evidència

2 1

Genera propostes basades en treballs d'investigació 2 1
Dirigeix i/o participa en treballs de recerca grupals 3 2

MATRONES.

1. Valors professionals, ètics i deontològics.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
1.1 Establir una relació terapèutica. Sap  comprendre  els  problemes  i  necessitats  del  pacient,  es  mostra 

accessible i disponible sempre que és requerit
Realitza la relació/valoració professional/pacient amb tracte cordial i humà, 
dóna confiança i genera sentiments de benestar per al pacient.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

El pacient reconeix al professional pel seu nom 2 1 10

Evita emetre judicis de valor respecte del pacient 2 1
Es mostra accessible i disponible quan és requerit 3 2
Dona resposta a les necessitats que expressa el pacient 3 1

1.2  Adequar  les  actuacions  als 
principis bioètics.

Procura el benestar: Beneficència.
No fa diferencies per motius d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats de 
la persona: Justícia
No perjudicar: No Maleficència.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Procura el benestar del pacient inclús en situacions complexes (Beneficència) i  
evita situacions que el puguin perjudicar (No maleficència)

2 1 10

Tracta a tots els pacients de manera equitativa, sense fer diferències per motius 
d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats de la persona (Justícia)

2 1

Implica al pacient en la presa de decisions (Autonomia) 2 1
Respecta els drets del pacient 2 1
Escolta amb amabilitat i comprensió les queixes o requeriments insatisfets 2 1

1.3  Preservar  la  dignitat  i  la 
confidencialitat,  malgrat  les 
limitacions  estructurals  i 
organitzatives

Manté la privadesa de la informació personal i clínica
Actua protegint la privadesa física i emocional de la persona
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Manté la confidencialitat de les informacions que rep i en fa un bon ús 3 1 10

Les seves actuacions mostren  sempre respecte  envers  el  pacient  i  els seus 
acompanyants
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Les  seves  actuacions  van  encaminades  sempre  a  preservar  la  intimitat  del  
pacient. (Ex. Truca a la porta, posa les cortines, tapa les parts del cos que no  
han se ser exposades durant el procediment)

4 2

1.4  Fomentar  les  pràctiques 
d'autocura  que  contribueixen  a  la 
salut i benestar.

Potencia la participació del pacient / família amb l'autocura. 
Es sensible a les necessitats d'ajuda individuals.
Cuida,  guia,  ensenya  i  orienta  les  actuacions  cap  a  l'autocura  i  la 
independència
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Demana al pacient la seva participació en el procés assistencial 2 1 10

Amb el permís del pacient, si s'escau, demana als acompanyants del mateix, la 
seva participació en el procés assistencial

2 1

Ensenya i orienta les actuacions envers l'autocura 2 1
Actua de manera que el pacient pugui participar en la seva autocura. Ajuda a  
posar al malalt en situació d'acceptar o millorar la seva situació (l'anima a ser  
actiu)

2 1

Les seves actuacions van encaminades a potenciar l'autonomia del pacient 2 1
1.5  Desenvolupar  activitats  docents 
dirigides  a  las  pròpies matrones  i  a 
altres  professionals  de  la  salut,  així 
com  activitats  d'investigació 
encaminades a la millora contínua del 
nivell de salut de la dona, RN i família

Participar  activament  en  la  formació  de  les  matrones  residents. 
Responsabilitzar-se  d'exercir  l'especialitat  de  forma  actualitzada.  Avaluar 
els propis coneixements habilitats i actituds

S'interessa en la formació de nous professionals 2 1 10

Detecta les pròpies necessitats d'aprenentatge 2 1
Participa activament en activitats de formació continuada i formació del servei 2 1
Participa activament en las sessions clíniques 2 1
Manifesta una actitud favorable en l'actualització permanent de la pràctica clínica 
segons l'evidència científica disponible.

2 1

2. Procés d'atenció (Procediments/protocols. Prevenció i promoció de la salut).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.1 Parar esment a la mare-fill en el 
diagnòstic, control i assistència durant 
el part

Assistir  a  la  dona en el  procés de part.  Valorar  y  diagnosticar  les 
diferents fases del part. Valoració i avaluació de l'estat matern i fetal  
durant tot el procés del part. Promoure la participació de la parella en 
el procés. Detectar factors de risc i possibles complicacions.

Ingressa o dóna l'alta de les dones de baix risc en urgències. 2 1 10

Coneix i aplica els protocols existents en el servei. 2 1
Coneix  i  maneja  els  mitjans  clínics,  tecnològics  i  farmacològics  adequats  a  cada 
moment.

2 1

Revisa amb la dona el pla de naixement. 2 1
Identifica els riscos en la dona, fetus o nounat i maneja les situacions adequadament 2 1

2.2 Parar esment a la mare-fill en el 
diagnòstic, control i assistència durant 
el puerperi

Acompanyar  en  tot  moment  a  la  dona  involucrant  en  totes  les  
activitats a la parella tenint en compte els diferents aspectes socials i 
culturals. Recolzar el vinculo familiar en sala de parts, realitzant pell 
amb pell, del ARN

Valora l'estat físic i emocional de la mare. 2 1 10

Realitza una valoració general del nounat 2 1
Realitza  la  revisió  postpart  i  valora  el  nivell  de  coneixements  de la  mare/pare  en  
aquesta fase i esmena les deficiències detectades

2 1

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

62
01

50
00

13
9



74

Dilluns, 16 de febrer de 2015

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Proporciona educació per a la salut de la mare, incloent l'autocura, signes d'alarma, la  
sexualitat i l'anticoncepció i cures del RN

2 1

Observa alguna presa, proporciona ajuda i assessorament en aquelles dificultats que 
puguin sorgir en relació a la lactància materna.

2 1

2.3 Identificar i executar correctament 
i  a  temps,  actuacions  en  casos 
d'urgència amb risc per a la vida del 
pacient  o  en  el  cas  d'una  crisi  o 
complicació sobtada

Aplica el protocol d'actuació urgent adaptat al pacient. 
Actua coordinant-se amb la resta de professionals.
Inicia accions correctores i/o preventives
(Situació: complicació greu amb risc vital; situació d'emergència)

Avisa al professional referent en cas de detectar canvis en l'estat del pacient 2 1 10

Demana ajuda davant de situacions que impliquin complicacions sobtades 2 1
Aplica acuradament el procediment d'atenció al pacient en situació d'emergència 2 1
En situacions d'urgència pel pacient,  actua de manera coordinada amb la resta de  
professionals de l'equip

2 1

Davant d'una situació d'emergència del pacient, anticipa l'aplicació d'alguna actuació 
del seu àmbit de competència

2 1

2.4  Conèixer  i  realitzar  de  forma 
adequada els procediments.

Aplica els protocols i procediments de la institució: 
PNT transversals i específics de la unitat.
Realitza correctament la tècnica o la intervenció terapèutica.
(Situació: En el moment de realitzar una tècnica al pacient o incloure'l 
en un circuit protocol·litzat)

Informa al pacient del procediment que li ha de realitzar 3 2 10

Aplica els procediments del seu àmbit de responsabilitat de manera acurada i precisa 3 1
Aplica  i  avalua  adequadament  les  tècniques  i/o  intervencions  del  seu  àmbit  de 
responsabilitat

2 1

Verifica que el material de treball es manté en bon ús 2 1
2.5 Conèixer i administrar de manera 
correcta  i  segura  els  medicaments  i 
les cures associades a l'administració 
dels mateixos.

Interpreta les prescripcions farmacològiques i realitza la planificació de 
l'administració. 
Descarta al·lèrgies/intoleràncies.
Valora la resposta terapèutica i realitza els controls previs o posteriors 
necessaris
Té en compte les interaccions e incompatibilitats dels medicaments,  
vigila l'aparició de reaccions o toxicitats i actua en conseqüència
(Situació:  Durant  el  procés  de  preparació,  administració  i 
monitorització de fàrmacs)

Comprova l'efectivitat del fàrmac a curt termini (Ex.- antitèrmic, analgèsic...) 2 1 10

Realitza correctament la tècnica de preparació dels fàrmacs (càlcul de dosi, ritme...) 2 1
Prepara  i  administra  de  forma  segura  els  fàrmacs  per  cada  pacient  de  manera 
individualitzada en l'horari prescrit (Un a continuació de l'altre)

2 1

Utilitza correctament els dispositius d'administració de fàrmacs del seu àmbit de treball 2 1
Detecta  precoçment  l'aparició  d'efectes  adversos,  els  registra  en  la  Ha  Ca  i  els 
comunica d'acord al procediment

2 1

2.6  Prevenir  accidents  i/o  abordar 
adequadament  les  respostes  que 
posen  en  perill  la  seguretat  del 
pacient o d'uns altres al seu al voltant.

Aplica les mesures de seguretat en funció dels riscos identificats.
Garanteix la integritat física i procura un entorn segur
Recondueix les alteracions emocionals.
(Situació:  alteracions  de  la  consciencia  o  psicoemocionals  per 
encefalopatia,  demència,  intoxicacions  farmacològiques,  abús  de 
substancies, tumors cerebrals… Dificultats d'adaptació, procés de dol. 
Situacions estressants)

Aplica les mesures de seguretat en base als riscos detectats en el pacient (Ex. Risc de 
caigudes: baranes)

2 1 10

Si detecta errors de medicació comesos, ho comunica d'acord al procediment habitual 2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Coneix els recursos materials, humans i espirituals que el malalt pot necessitar 2 1
Aplica l'escolta activa en cas de estrès emocional del pacient / acompanyants 2 1
Procura un entorn segur pel pacient 2 1

2.7 Emetre els informes necessaris i 
registrar  de  forma  efectiva  les 
activitats realitzades

Manejar  i  elaborar  els  diferents  sistemes de registre  de les  unitats 
obstètrico- ginecològiques Emetre els informes clínics de les unitats 
obstètrico-ginecològiques

Registra en la HC informatitzada, totes les actuacions que realitza, les dades del part  
tant de la mare com del RN

2 1 10

realitza  l'informe del  part,  en el  cas que hagi  estat  el  professional  que ha assistit 
l'expulsiu

2 1

Realitza el paper de registre civil d'aquelles dones a les quals atén 2 1
registra adequadament l'activitat que es realitza a l'àrea quirúrgica 2 1
Realitza els informes d'alta de dones de baix-mig risc 2 1

2.8 Utilitzar estratègies i habilitats que 
permetin  millorar  el  vinculo  familiar 
durant l'embaràs, part i puerperi.

Acompanyar  en  tot  moment  a  la  dona  involucrant  en  totes  les  
activitats a la parella tenint en compte els diferents aspectes socials i 
culturals. 
Recolzar el vincle familiar en sala de parts, realitzant pell amb pell, del 
ARN

10

Mostra una actitud empàtica, escolta les preferències de la dona/parella. 2 1
Informa  dels  diferents  processos  terapèutics  a  la  parella  d'una  manera  clara  i 
adequada

2 1

Proporciona ajuda a la dona per iniciar LM precoç en sala de parts. 2 1
Realitza les cures del RN afavorint el contacte amb la mare 2 1
Afavoreix i ajuda en l'acompanyament en la cesària i establir contacto pell amb pell. 2 1

2.9  Modificar  els  plans  terapèutics 
segons l'estat del pacient i actuar en 
conseqüència.

Contrasta de manera continuada l'estat del pacient amb la planificació 
que es va a executar,  retardant,  avançant,  suspenent  o modificant 
puntualment els aspectes necessaris i comunica els canvis a l'equip 
responsable
(Situació: Aparició de canvis en l'estat/evolució del pacient)

Avalua la resposta del pacient i modifica el pla d'acció en funció dels canvis observats i  
argumenta las propostes terapèutiques 

5 3 10

Manté una bona comunicació amb l'equip: pacta i consensua les modificacions de el 
pla d'acció

5 2

2.10 Parar esment integral a la mare-
fill  en  el  control  i  assistència  de 
l'embaràs

Realitzar el control i seguiment de l'embaràs normal.
Detectar precoçment els factors de risc i problemes de salut durant  
l'embaràs

10

Realitza anamnesi i elaboren un història clínica completa. 3 1
realitza  l'exploració  física  i  obstètrica,  interpretant  les  proves  complementàries 
pertinents.

3 2

Suport psicològic de la dona-parella, assessorant en la confecció del pla de naixement 2 1
Consulta o deriva a altres professionals en cas necessari 2 1

2.11  Realitzar  adequadament 
activitats  educacionals  per  a 
potenciar  la  participació  del 
pacient/família  en la seva autocura i 
autonomia.

Promou la participació de la persona/família en l'educació sanitària.
Inclou al pacient /família en el pla de cures
Avalua  la  capacitat  del  pacient/família  per  implicar-se  en  la  seva 
autonomia.
(Situació: Pacient en situació de malaltia amb repercussions a l'alta)

Ensenya al pacient a realitzar les activitats terapèutiques prescrites que pot portar a  
terme ell mateix

3 2 10

Amb el permís del pacient, convida al cuidador a portar a terme alguna de les accions 
de cures que haurà de continuar en el domicili

2 1

Verifica que el pacient/cuidador ha entès les explicacions donades 3 1
Enregistra en la Ha Ca les accions educatives portades a terme i la resposta ob 2 1 C
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.12  Realitzar  accions  d'educació 
sanitària i la preparació de l'alta amb 
l'objectiu de promoure l'autonomia de 
la persona.

Promou l'autocura i la preparació per a l'alta de manera primerenca i 
continuada.
(Situació: A l'alta)

Du a terme accions d'educació sanitària, durant l'ingrés i la preparació de l'alta, 2 1 10

Registra i avalua els resultats obtinguts de l'educació sanitària de cara a l'alta 2 1
Explica (i entrega informació escrita si s'escau) o bé reforça la informació a l'alta al 
pacient/família per a garantir la continuïtat de cures i la promoció de la salut.

2 1

Realitza  educació  sanitària  sobre  els  efectes  terapèutics  i  indicacions  per  tal  de  
garantir/potenciar l'adhesió al tractament

2 1

Realitza  l'Informe d'alta  d'infermeria  o  bé l'informe de trasllat  a  una altra  unitat  si  
s'escau

2 1

2.13 Aplica l'evidència científica Llegeix literatura científica relacionada amb la seva àrea de treball. 
Aplica les millors intervencions conegudes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Aplica les millors pràctiques de cures d'acord als PNTs, guies, i l'evidència científica 3 2 10

Fa propostes de millora argumentades bibliogràficament 4 2
Proposa temes d'interès científic per ser tractats en sessions clíniques transversals o  
del Servei

3 1

3. Comunicació amb usuari o persones significatives i intraprofessió.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
3.1  Establir  una  comunicació 
terapèutica amb l'usuari i/o família.

S'expressa de manera clara i senzilla adaptant el seu llenguatge verbal i no  
verbal, al tipus d'interlocutor. 
Proporciona  informació  adequada  a  les  necessitats  i  capacitats  de  la 
persona.
Manté una escolta assertiva. Dóna suport enfront de problemes emocionals, 
socials, psicològics i espirituals i identifica i assessora al pacient i/o família. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Porta la identificació en un lloc visible per tal que es pugui identificar 2 1 10

Sempre es presenta, identifica i s'acomiada amb respecte 2 1
Identifica requeriments del pacient, els registra i ho comunica a altres membres 
de l'equip que poden donar resposta (suport social, espiritual…)

2 1

Informa amb un llenguatge que entenedor pel pacient i/o acompanyants 2 1
Afavoreix l'expressió de les emocions sobre el procés de salut de la persona 2 1

3.2 Capacitat per treballar de manera 
individualitzada amb cada pacient

És tolerant, no enjudicia, és sensible, assegura els drets, creences i desitjos 
dels diferents individus o grups perquè no es vegin compromesos.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Defensa els drets del pacient en nom d'aquest 2 1 10

És tolerant i respectuós amb els valors de cada pacient / acompanyant 3 1
Pregunta al pacient pels seus desitjos, i els comunica a la resta de l'equip 3 2
S'acomiada del pacient en el moment de l'alta 2 1
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4. Treball en equip i relació interprofessional.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
4.1  Comunicar-se  amb  tots  els 
membres  de  l'equip  interdisciplinari, 
per  suggerir,  obtenir  i/o  pactar 
modificacions  del  pla  terapèutic 
concordes amb l'estat del pacient.

Sap descriure l'estat del pacient i argumentar les propostes terapèutiques.
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Pacta/consensua  les  modificacions del  pla  terapèutic  del  pacient/família  amb 
l'equip

4 2 10

S'adapta a la dinàmica de l'equip 2 1
Escolta i fa propostes propostes a la resta de l'equip 4 2

4.2 Integrar-se en l'equip de treball de 
la unitat.

Es mostra  cordial amb l'equip de treball  immediat,  oferint disponibilitat i 
col·laboració. 
S'interessa per conèixer els reptes i els objectius que persegueix l'equip de 
treball. 
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

És disposat i sempre col·labora davant els requeriments de l'equip 2 1 10

Coneix i comparteix els reptes i els objectius que persegueix l'equip 2 1
Formula propostes per assolir millor els objectius de l'equip 2 1
Afavoreix un ambient agradable de treball, bon clima i esperit de col·laboració 2 1
Té una participació activa i constructiva 2 1

4.3 Crear cohesió i facilitar el treball en 
equip  amb  diferents  professionals  de 
múltiples disciplines. 

Procura equilibrar la demanda i oferta d'ajuda. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sol·licita ajuda sempre que ho necessita 2 1 10

Es mostra assertiu 2 1
Transmet tranquil·litat en situacions d'estrès 2 1
Canalitza els esforços cap a la consecució d'objectius comuns 2 1
Ofereix ajuda sempre que és necessari 2 1

4.4 Demostrar habilitats d'organització i 
lideratge  en  el  si  de  l'equip 
interdisciplinari.

Organitza i delega (si cal) les tasques, i coordina accions amb la resta de 
l'equip, d'acord amb el seu grau de competència.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sap delegar en altres components de l'equip quan això és necessari 3 1 10

Te cura del funcionament de la unitat i del seu material 3 2
És  capaç  de  prendre  decisions  organitzatives  per  aconseguir  el  bon 
funcionament de l'equip.

4 2

4.5 Participar en el procés d'acolliment 
i aprenentatge dels nous membres de 
l'equip i dels alumnes en pràctiques 

Intervé en el procés d'aprenentatge dels nous professionals tot ajudant-los 
a integrar-se
(Situació: Davant la incorporació de nous professionals a la unitat)

Comparteix el seu coneixement 3 2 10

Reforça positivament l'aprenentatge durant tot el procés 2 1
Reconeix les pròpies limitacions de coneixements i habilitats 2 1
Afavoreix la integració ràpida de nous membres en l'equip 3 1

5. Compromís institucional (Participació, implicació, adaptació als canvis).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
5.1  Identificar  la  missió,  visió,  valors  i 
objectius de la institució i de la Direcció 
Infermera.

S'implica en les línies estratègiques de la institució.
Col·labora en les accions de millora establertes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Coneix la visió, missió, valors i objectius de la Institució 2 1 10
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Argumenta les seves actuacions en base als principis de la Institució 2 1
S'implica activament en la formació dels nous professionals, tutelant-los durant 
els primers dies de la seva incorporació

2 1

Participa en projectes de recerca quan es demana la seva col·laboració 2 1
Col·labora en les accions de millora que es porten a terme 2 1

5.2 Mantenir una actitud de disponibilitat 
i  disposició  favorable  a  participar  en 
projectes de l'organització. 

S'implica activament en la posta en marxa de nous projectes de millora o  
canvis organitzatius.
Fomenta,  gestiona i  avalua la introducció d'innovacions i  canvis en la 
pràctica professional i en la Institució.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Col·labora positivament davant els canvis proposats en el seu Servei 2 1 10

Fa aportacions positives davant propostes innovadores en el seu àmbit de treball 2 1
Explica als companys menys experts, els objectius a assolir en el Servei 2 1
Col·labora activament en grups de treball de manera voluntària i/o quan se li 2 1
Verbalitza el seu interès en participar en les comissions o comitès de la Institució 2 1

5.3  Gestionar  els  recursos 
adequadament.

Aplica els principis d'eficàcia i eficiència. 
Coordina,  utilitza  i  gestiona  de  forma  eficaç  i  eficient  els  recursos  
materials i humans.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Utilitza els recursos materials de manera responsable 2 1 10

Gestiona el seu temps amb efectivitat 3 2
Proposa mesures d'eficiència en la gestió dels recursos 3 1
Participa  en  les  proves  pilot  de  nous  materials/processos  i  valora  la  seva 
efectivitat

2 1

5.4  Identificar  la  importància  de  la 
recerca per a la consecució d'objectius 
de salut.

Interpreta resultats i mitjançant treballs de recerca
Dirigeix i/o col·labora en treballs de recerca de grupal.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Identifica els problemes de salut del pacient i recull les dades 3 1 10

Analitza problemes pertinents del seu àmbit de competència i proposa estudis 
basats en l'evidència

2 1

Genera propostes basades en treballs d'investigació 2 1
Dirigeix i/o participa en treballs de recerca grupals 3 2

Nounats.

1. Valors professionals, ètics i deontològics.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
1.1 Parar esment integral al Nounat en 
el control i assistència

Realitzar el control i seguiment del Nounat. Detectar precoçment els 
factors de risc i problemes 

Realitzar una exhaustiva observació del Nounat. 2 1 10

Interpretar els signes i símptomes que expressa el Nounat. 2 1
Interpretar analítiques 2 1
Prioritzar i actuar urgentment 2 1
Consultar i/o derivar a altres professionals en cas necessari 2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
1.2  Adequar  les  actuacions  als 
principis bioètics.

Procura el benestar: Beneficència.
No  fa  diferencies  per  motius  d'edat,  gènere,  ètnia,  creences  o 
capacitats de la persona: Justícia
No perjudicar: No Maleficència.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Procura el benestar del pacient inclús en situacions complexes (Beneficència) i evita  
situacions que el puguin perjudicar (No maleficència)

3 2 10

Tracta a tots  els pacients  de manera equitativa,  sense fer diferències per  motius 
d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats de la persona (Justícia)

3 1

Respecta els drets del pacient 2 1
Escolta  amb  amabilitat  i  comprensió  les  queixes  o  requeriments  insatisfets  dels 
pares/familiars/tutors

2 1

1.3  Preservar  la  dignitat,  la 
confidencialitat, privadesa en qualsevol 
situació  malgrat  les  limitacions 
estructurals i organitzatives

Mantenir  la  privadesa  de  la  informació  personal  y  clínica  (verbal  i 
escrita). 
Actua protegint la privadesa física del RN i emocional dels pares. 
Mostra respecte per la situació del Nounat i la seva família

Manté la confidencialitat de la informació que rep i fa un bon ús 3 1 10

Es  preocupa  per  preservar  la  privadesa  del  nounat,  malgrat  trobar-se  en 
circumstàncies difícils

3 1

Les seves actuacions mostren sempre respecte cap al nounat i als familiars 2 1
Interpel·la (intercedeix, anima) a altres professionals de l'equip quan detecta que es 
pot vulnerar el dret a la intimitat de nounat i família

2 1

1.4  Parar  esment  a  la  mare/pare  o 
cuidador durant l'ingrés en la unitat 

Informar i formar. Promoure la participació en la cura. Detectar factors 
de risc. Acompanyament al duel

Interactuar amb la família ajudant a iniciar el vincle matern/patern filial 3 1 10

Assessora sobre els beneficis de la lactància materna 2 1
Fomentar la confiança en la capacitació de la cura del Nounat 3 2
Empatitzar amb la família 2 1

1.5  Desenvolupar  activitats  docents 
dirigides  a  les  infermeres  de  nova 
incorporació, a estudiants d'infermeria, 
màster i professionals de la salut, així 
com  activitats  d'investigació 
encaminades a la millora contínua del 
nivell de salut del nounat

Participar  activament  en  la  formació  de  les  infermeres  de  nova 
incorporació
Participar activament en la formació d'alumnes de pre y post grau
Responsabilitzar-se d'exercir l'especialitat de forma actualitzada.
Avaluar els propis coneixements

Verbalitza el seu interès en la formació de nous professionals. Participa activament 
en la formació d'alumnes, autoritzant-los

10

Detecta les pròpies necessitats d'aprenentatge 2 1
Participa activament en activitats de formació continuada i formació del servei 2 1
Participa en les sessions clíniques 2 1
Manifesta una actitud favorable en l'actualització permanent  de la pràctica clínica  
segon l'evidència científica disponible.

2 1

2. Procés d'atenció (Procediments/protocols. Prevenció i promoció de la salut).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
2.1 Valorar l'estat basal de la persona 
i planificar l'atenció.

Realitza la valoració inicial.
Identifica els problemes principals.
Pauta les intervencions pertinents.
(Situació: ingrés o primer contacte amb el pacient)

Realitza i enregistra la valoració del malalt a l'ingrés 3 2 10

Deixa constància escrita dels principals problemes de salut que presenta el pacient. 2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
Enregistra les cures pertinents 2 1
Identifica i registra els riscos que poden posar en perill la seguretat del malalt 3 1

2.2  Identificar  precoçment  senyals 
d'alarma:  previsió  de  complicacions 
abans de que es confirmin

Identifica signes i símptomes inespecífics precoçment.
Actua amb rapidesa i seguretat de criteri.
(Situació: el pacient està en les fases inicials d'una complicació)

Identifica i registra signes i símptomes inespecífics de manera precoç 2 1 10

S'anticipa a algun problema que pugui presentar el pacient, incrementant la vigilància 
i deixant constància d'aquest fet

2 1

Inicia  accions correctores  o  preventives davant  senyals  d'alarma del  pacient  i  en 
deixa constància

3 2

Pren decisions de manera ràpida davant de situacions d'alarma del pacient 3 1
2.3 Identificar i executar correctament 
i  a  temps,  actuacions  en  casos 
d'urgència amb risc per a la vida del 
pacient  o  en  el  cas  d'una  crisi  o 
complicació sobtada

Aplica el protocol d'actuació urgent adaptat al pacient. 
Actua coordinant-se amb la resta de professionals.
Inicia accions correctores i/o preventives
(Situació: complicació greu amb risc vital; situació d'emergència)

Avisa al professional referent en cas de detectar canvis en l'estat del pacient 2 1 10

Demana ajuda davant de situacions que impliquin complicacions sobtades 2 1
Aplica acuradament el procediment d'atenció al pacient en situació d'emergència 2 1
En situacions d'urgència pel pacient, actua de manera coordinada amb la resta de  
professionals de l'equip

2 1

Davant d'una situació d'emergència del pacient, anticipa l'aplicació d'alguna actuació 
del seu àmbit de competència

2 1

2.4  Conèixer  i  realitzar  de  forma 
adequada els procediments.

Aplica els protocols i procediments de la institució: PNT transversals i  
específics de la unitat.
Realitza correctament la tècnica o la intervenció terapèutica.
(Situació: En el moment de realitzar una tècnica al pacient o incloure'l  
en un circuit protocol·litzat)

Aplica els procediments del seu àmbit de responsabilitat de manera acurada i precisa 4 2 10

Aplica  i  avalua  adequadament  les  tècniques  i/o  intervencions  del  seu  àmbit  de 
responsabilitat

4 2

Verifica que el material de treball es manté en bon ús 2 1
2.5 Conèixer i administrar de manera 
correcta  i  segura  els  medicaments  i 
les cures associades a l'administració 
dels mateixos.

Interpreta les prescripcions farmacològiques i realitza la planificació de 
l'administració. 
Descarta al·lèrgies/intoleràncies.
Valora la resposta terapèutica i realitza els controls previs o posteriors  
necessaris
Té en compte les interaccions e incompatibilitats dels medicaments,  
vigila l'aparició de reaccions o toxicitats i actua en conseqüència
(Situació:  Durant  el  procés  de  preparació,  administració  i 
monitorització de fàrmacs)

Comprova l'efectivitat del fàrmac a curt termini (Ex.- antitèrmic, analgèsic...) 2 1 10

Realitza correctament la tècnica de preparació dels fàrmacs (càlcul de dosi, ritme...) 2 1
Prepara  i  administra  de  forma  segura  els  fàrmacs  per  cada  pacient  de  manera 
individualitzada en l'horari prescrit (Un a continuació de l'altre)

2 1

Utilitza  correctament  els  dispositius  d'administració  de  fàrmacs  del  seu  àmbit  de 
treball

2 1

Detecta  precoçment  l'aparició  d'efectes  adversos,  els  registra  en  la  Ha  Ca  i  els 
comunica d'acord al procediment

2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
2.6 Preservar un entorn que garanteixi 
la seguretat del neonat

Coneix i aplica els protocols existents en el servei. Coneix i maneja els 
mitjans clínics, tecnològics i farmacològics adequats a cada moment. 
Realitza una valoració general del neonat i el seu entorn. Identifica els 
riscos en el nounat 

Coneix i aplica els protocols existents en el servei 3 1 10

Coneix i maneja els mitjans clínics, tecnològics adequats a cada moment 2 1
Realitza una valoració general del neonat i el seu entorn 2 1
Identifica els riscos en el nounat i maneja les situacions adequadament 3 2

2.7  Utilitzar  la  documentació 
necessària i emplenar adequadament 
els registres.

Fa  ús  correcte  de  la  documentació  clínica  (Llei  de  Protecció  de 
Dades). 
Registra  l'activitat  i  l'evolució  de  l'estat  del  pacient  d'acord  a  les 
normes  d'emplenament  dels  registres  (llenguatge  clar,  llegible  i 
contemplant els aspectes ètics i legals) 
(Situació:  Durant  el  procés  de  registre  del  procés  assistencial  del 
pacient)

Utilitza  correctament  la  Hª  Cª:  preserva  la  informació  oral  i  escrita  del  pacient  /  
acompanyants

2 1 10

Enregistra amb un llenguatge entenedor i professional 2 1
 Els seus registres són clars, concrets i descriptius 2 1
 Sempre signa les dades que enregistra 2 1
 Els seus registres sempre contemplen els aspectes deontològics 2 1
2.8  Planificar,  organitzar  i  coordinar 
l'atenció  de  diversos  pacients 
simultàniament.

Processa la informació rellevant de diferents  pacients, sense obviar  
dades importants. Sap prioritzar la intervenció.
Planifica,  organitza  i  prioritza  de  manera  sistemàtica,  analitzant 
individualment  els  problemes  reals  i  potencials  que  el  malalt  pot 
presentar
(Situació: Moments d'augment de la càrrega assistencial)

Davant una situació en que més d'un pacient requereix de la seva atenció, prioritza 
aquesta atenent a la situació individual de cada un d'ells.

3 1 10

En casos en què la càrrega de treball és elevada, és capaç d'organitzar el treball,  
seleccionant els aspectes més importants i urgents

4 2

Garanteix la continuïtat de cures escollint la informació rellevant per incorporar-la al 
parte oral

3 2

2.9  Modificar  els  plans  terapèutics 
segons l'estat del pacient i actuar en 
conseqüència.

Contrasta de manera continuada l'estat del pacient amb la planificació 
que es va  a  executar,  retardant,  avançant,  suspenent  o  modificant 
puntualment els aspectes necessaris i comunica els canvis a l'equip 
responsable
(Situació: Aparició de canvis en l'estat/evolució del pacient)

Avalua la resposta del pacient i modifica el pla d'acció en funció dels canvis observats 
i argumenta las propostes terapèutiques 

5 3 10

Manté una bona comunicació amb l'equip: pacta i consensua les modificacions de el 
pla d'acció

5 2

2.10 Valorar l'estat i  els recursos del 
cuidador per afrontar el procés.

Identifica la percepció que té el cuidador de l'estat de salut del nadó,  
tenint en compte les creences i  valors del propi cuidador. (Situació: 
Pacient en situació de malaltia amb repercussions a l'alta) 

Detecta les capacitats del cuidador davant la situació de salut del nadó 3 2 10

Identifica els aspectes de suport i les àrees de millora en l'entorn del nadó 3 1
Avalua la capacitat del cuidador per implicar-se en el procés 2 1
Utilitza els recursos del cuidador per afavorir la recuperació i/o confort del nadó 2 1

2.11  Realitzar  adequadament 
activitats educacionals per a potenciar 
la participació del cuidador del nadó

Promou la participació del cuidador en sanitària. Inclou al cuidador en 
el pla de cures Avalua la capacitat del cuidador per implicar-se en la 
seva  autonomia.  (Situació:  Pacient  en  situació  de  malaltia  amb 
repercussions a l'alta) 

Ensenya al cuidador a realitzar les activitats terapèutiques prescrites per a la cura del  
nadó

3 2 10

Convida al cuidador a portar a terme alguna de les accions de cures que haurà de 
continuar en el domicili
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
Verifica que el cuidador ha entès les explicacions donades 3 1
Enregistra  en  la  Ha  Ca  les  accions  educatives  portades  a  terme  i  la  resposta  
obtinguda

2 1

2.12  Realitzar  accions  d'educació 
sanitària i la preparació de l'alta amb 
l'objectiu de promoure l'autonomia de 
la persona.

Promou l'autocura i la preparació per a l'alta de manera primerenca i 
continuada.
(Situació: A l'alta)

Du a terme accions d'educació sanitària, durant l'ingrés i la preparació de l'alta, 2 1 10

Registra i avalua els resultats obtinguts de l'educació sanitària de cara a l'alta 2 1
Explica (i entrega informació escrita si s'escau) o bé reforça la informació a l'alta al 
cuidador per a garantir la continuïtat de cures i la promoció de la salut.

2 1

Realitza  educació  sanitària  sobre  els  efectes  terapèutics  i  indicacions  per  tal  de 
garantir/potenciar l'adhesió al tractament

2 1

Realitza l'Informe d'alta d'infermeria  o bé l'informe de trasllat a una altra  unitat  si  
s'escau

2 1

2.13 Aplica l'evidència científica Llegeix literatura científica relacionada amb la seva àrea de treball. 
Aplica les millors intervencions conegudes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Aplica les millors pràctiques d'acord als PNTs, guies, i l'evidència científica 3 2 10

Fa propostes de millora argumentades bibliogràficament 4 2
Proposa temes d'interès científic per ser tractats en sessions clíniques transversals o 
del Servei

3 1

3. Comunicació amb usuari o persones significatives i intraprofessió.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
3.1  Establir  una  comunicació 
terapèutica amb el cuidador.

S'expressa de manera clara i senzilla adaptant el seu llenguatge verbal i no 
verbal, al tipus d'interlocutor. 
Proporciona informació adequada a les necessitats i capacitats del cuidador.
Manté una escolta assertiva. Dóna
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Porta la identificació en un lloc visible per tal que es pugui identificar 2 1 10

Sempre es presenta, identifica i s'acomiada amb respecte 2 1
Identifica requeriments del pacient, els registra i ho comunica a altres 2 1
Informa al cuidador amb un llenguatge entenedor 2 1
Afavoreix l'expressió de les emocions sobre el procés de salut del nadó. 2 1

3.2 Capacitat per treballar de manera 
individualitzada amb cada nadó

És tolerant, no enjudicia, és sensible, assegura els drets, creences i desitjos 
dels diferents individus o grups perquè no es vegin compromesos.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Defensa els drets del nadó en nom d'aquest 4 3 10

És tolerant i respectuós amb els valors de cada nadó/cuidador 3 1
S'acomiada del cuidador en el moment de l'alta 3 1
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4. Treball en equip i relació interprofessional.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
4.1  Comunicar-se  amb  tots  els 
membres  de  l'equip  interdisciplinari, 
per  suggerir,  obtenir  i/o  pactar 
modificacions  del  pla  terapèutic 
concordes amb l'estat del nadó.

Sap descriure l'estat del nadó i argumentar les propostes terapèutiques.
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Pacta/consensua amb l'equip les modificacions del pla terapèutic del nadó 4 2 10

S'adapta a la dinàmica de l'equip 2 1
Escolta i fa propostes propostes a la resta de l'equip 4 2

4.2 Integrar-se en l'equip de treball de 
la unitat.

Es mostra cordial amb l'equip de treball immediat, oferint disponibilitat i  
col·laboració. 
S'interessa per conèixer els reptes i els objectius que persegueix l'equip 
de treball. 
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

És disposat i sempre col·labora davant els requeriments de l'equip 2 1 10

Coneix i comparteix els reptes i els objectius que persegueix l'equip 2 1
Formula propostes per assolir millor els objectius de l'equip 2 1
Afavoreix un ambient agradable de treball, bon clima i esperit de col·laboració 2 1
Té una participació activa i constructiva 2 1

4.3 Crear cohesió i  facilitar el  treball 
en equip amb diferents professionals 
de múltiples disciplines.

Procura equilibrar la demanda i oferta d'ajuda. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sol·licita ajuda sempre que ho necessita 2 1

Es mostra assertiu 2 1
Transmet tranquil·litat en situacions d'estrès 2 1
Canalitza els esforços cap a la consecució d'objectius comuns 2 1
Ofereix ajuda sempre que és necessari 2 1

4.4 Demostrar habilitats d'organització 
i  lideratge  en  el  si  de  l'equip 
interdisciplinari.

Organitza i delega (si cal) les tasques, i coordina accions amb la resta de 
l'equip, d'acord amb el seu grau de competència.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sap delegar en altres components de l'equip quan això és necessari 3 1 10

Te cura del funcionament de la unitat i del seu material 3 2
És capaç de prendre decisions organitzatives per aconseguir el bon funcionament  
de l'equip.

4 2

4.5  Participar  en  el  procés 
d'acolliment i aprenentatge dels nous 
membres de l'equip i dels alumnes en 
pràctiques 

Intervé en el procés d'aprenentatge dels nous professionals tot ajudant-
los a integrar-se
(Situació: Davant la incorporació de nous professionals a la unitat)

Comparteix el seu coneixement 3 2 10

Reforça positivament l'aprenentatge durant tot el procés 2 1
Reconeix les pròpies limitacions de coneixements i habilitats 2 1
Afavoreix l'integració ràpida de nous membres en l'equip 3 1
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5. Compromís institucional (Participació, implicació, adaptació als canvis).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
5.1  Identificar  la  missió,  visió,  valors  i 
objectius de la institució i de la Direcció 
Infermera.

S'implica en les línies estratègiques de la institució.
Col·labora en les accions de millora establertes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Coneix lam visió, missió, valors i objectius de la Institució 2 1 10

Argumenta les seves actuacions en base als principis de la Institució 2 1
S'implica activament en la formació dels nous professionals, tutelant-los durant 
els primers dies de la seva incorporació

2 1

Participa en projectes de recerca quan es demana la seva col·laboració 2 1
Col·labora en les accions de millora que es porten a terme 2 1

5.2 Mantenir una actitud de disponibilitat 
i  disposició  favorable  a  participar  en 
projectes de l'organització. 

S'implica activament en la posta en marxa de nous projectes de millora o 
canvis organitzatius.
Fomenta, gestiona i  avalua la introducció d'innovacions i  canvis en la 
pràctica professional i en la Institució.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Col·labora positivament davant els canvis proposats en el seu Servei 2 1 10

Fa aportacions positives davant propostes innovadores en el seu àmbit de treball 2 1
Explica als companys menys experts, els objectius a assolir en el Servei 2 1
Col·labora activament en grups de treball  de manera voluntària i/o quan se li  
demana

2 1

Verbalitza el seu interès en participar en les comissions o comitès de la Institució 2 1
5.3  Gestionar  els  recursos 
adequadament.

Aplica els principis d'eficàcia i eficiència. 
Coordina,  utilitza  i  gestiona  de  forma  eficaç  i  eficient  els  recursos 
materials i humans.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Utilitza els recursos materials de manera responsable 2 1 10

Gestiona el seu temps amb efectivitat 3 2
Proposa mesures d'eficiència en la gestió dels recursos 3 1
Participa  en  les  proves  pilot  de  nous  materials/processos  i  valora  la  seva 
efectivitat

2 1

5.4  Identificar  la  importància  de  la 
recerca per a la consecució d'objectius 
de salut. 

Interpreta resultats i mitjançant treballs de recerca
Dirigeix i/o col·labora en treballs de recerca de grupal.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Identifica els problemes de salut del pacient i recull les dades 3 1 10

Analitza problemes pertinents del seu àmbit de competència i proposa estudis 
basats en l'evidència

2 1

Genera propostes basades en treballs d'investigació 2 1
Dirigeix i/o participa en treballs de recerca grupals 3 2

Qualitat i Seguretat Clínica.

1. Valors professionals, ètics i deontològics.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
1.1 Adequar les actuacions als principis 
bioètics.

Procura el benestar: Beneficència.
No fa diferencies per motius d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats 
de la persona: Justícia
No perjudicar: No Maleficència 

Assegura  els  criteris  ètics  en  els  projectes  per  la  millora  de  la  qualitat  i  la  
seguretat dels malalts. 

3 2 12
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Manté  la  confidencialitat  de  la  informació  del  malalt  i  qualsevol  informació 
concernent al malalt i els seus resultats de salut. 

3 1

Verifica  que  els  projectes  a  desenvolupar  que  afectin  al  pacient,  han  estat 
aprovats pel Comitè d'ètica

3 1

Respecta els drets del pacient 3 2
1.2  Preservar  la  dignitat,  intimitat  i  la 
confidencialitat  dels  professionals  i  dels 
malalts

Manté la privadesa de l'informació clínica i personal de professionals i  
malalts.
Actua protegint la privadesa física i emocional de la persona. 

Manté la confidencialitat de les informacions que rep i en fa un bon ús. 4 2 12

Les  seves  actuacions  mostren  sempre  respecte  envers  els  malalts, 
acompanyants i professionals. 

4 2

Les  seves  actuacions  van  encaminades  sempre  a  preservar  la  intimitat  del  
pacient. (Ex. Truca a la porta, posa les cortines, tapa les parts del cos que no 
han se ser exposades durant el procediment)

4 2

1.3  Desenvolupa  activitats  docents 
dirigides  a  professionals  del  centre, 
nouvinguts  encaminades  a  la  millora 
continua  i  a  la  seguretat  clínica  dels 
malalts.

Participa activament en la formació dels professionals i nouvinguts
Detecció de necessitats formatives a les unitats/serveis.
Proposta de programes (continguts, metodologia i avaluació)

Detecta les necessitats d'aprenentatge basades en les millors evidències sobre 
la pràctica dels professionals en les àrees de la seva competència en relació als 
programes/projectes implementats. 

3 1,5 16

Fa cerca bibliogràfica per conèixer i difondre les novetats en relació a les últimes  
evidències sobre àrees de la seva competència.

3 1,5

Dissenya  i  proposa  tallers/sessions  per  la  millora  de  la  pràctica  dels 
professionals en les àrees de la seva competència.

4 2

Prepara presentacions i  documents  rellevants  per  fer  les  sessions formatives 
pels professionals dels equips interdisciplinars i pels professionals nouvinguts.

3 1,5

Avalua els resultats de la formació efectuada. 3 2
1.4 Transmetre coneixements, habilitats i 
actituds a futurs professionals pre i post 
grau

Participa activament en la formació dels alumnes de pre i post grau
Ajuda a l'alumne a integrar la teoria-pràctica
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Realitza l'acollida de l'alumne a la seva arribada (Li mostra la unitat, li presenta 
la resta de components de l'equip…)

2 1 10

Col·labora activament en la formació d'alumnes 3 2
Coneix els objectius d'aprenentatge de l'alumne en pràctiques i promou el seu 
assoliment.

2 1

Realitza /Col·labora en l'avaluació de l'alumne en pràctiques 3 1

2. Procés d'atenció (Procediments/protocols. Prevenció i promoció de la salut).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.1 Aplicar la recerca al treball diari Es manté al dia sobre l'actualitat i evidències en els temes de la seva 

competència.
Impulsa estudis/avaluació/seguiment per la millora

Coneix les guies de practica clínica, articles científics i revisions sistemàtiques i 
ho aplica a la pràctica diària.

4 2 10

Aplica l'evidencia científica en el seu treball diari. 3 2
Es planteja projectes d'estudi en relació a la millora de la qualitat i seguretat  
clínica.

3 1

2.2.  Promou  l'aplicació  correcta  de  les 
mesures de prevenció de les infeccions

Assessora,  promou i  avalua l'aplicació de les normes bàsiques per la  
prevenció de la infecció nosocomial.

Fa el seguiment del compliment de l'aplicació de les mesures preventives en la 
transmissió de les infeccions nosocomials 

3 2 15

Registra i fa el seguiment de l'aplicació del aïllaments en el seu àmbit. 3 2
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
 Detecta situacions de risc de infecció nosocomial i fa proposta per millorar els 

aspectes no assolits.
3 1,5

 Avalua  el  compliment  del  procediment  normalitzat  de  treball  sobre  l'ús  dels 
antisèptics i desinfectants. 

3 1

 Assessora sobre els processos de neteja, desinfecció i esterilització i n'avalua el 
seu compliment.

3 1

2.3 Participar activament en els sistemes 
de Vigilància Epidemiològica

Posa en marxa i fa el seguiment dels sistemes de vigilància activa pel  
control de les infeccions nosocomials.

Alerta sobre l'augment de casos d'una determina infecció. 3 2 15

  Analitza i avalua la informació de la situació de l'hospital. 3 2
  Actualitza diàriament el mapa epidemiològic de l'àrea de la seva responsabilitat 3 1,5
  Fa seguiment i control dels brots 3 1
  Realitza la vigilància epidemiològica activa. 3 1
2.4  Controla  el  compliment  dels 
protocols/projectes  relacionats  amb  la 
seguretat clínica

Avalua el compliment dels protocols i procediments de la institució. Avalua  la  implementació  dels  procediments/protocols/projectes  d'acord  a  les 
directrius  dels  objectius  proposats  pel  propi  centre  i  fa  el  seguiment  del  
coneixement i aplicació dels PNT's i protocols del Centre 

3 1 12

 Recull dades, enregistra i avalua adequadament les tècniques i/o cures del seu 
àmbit de responsabilitat.

3 2

 Respecta els terminis de recollida i entrega de dades 3 2
 Informar a la coordinadora de la unitat juntament amb la coordinadora de Q i SC 

de les necessitats detectades.
3 1

2.5  Elaborar  procediments  normalitzats 
de treball (PNT's)

Participa activament en l'elaboració de PNT's general i/o específics Fa cerca bibliogràfica per conèixer i difondre les novetats en relació a les últimes 
evidències sobre els PNT's proposats.

4 2

Col·laborar amb els equips de la Direcció d'infermeria en l'elaboració dels PNT's  
transversals. 

4 2 15

  Elaborar els PNT's de la DQ i SC seguint els procediments i terminis establerts 
per l'hospital.

4 2

  Fa el seguiment de l'implementació i avalua el compliment dels mateixos. 3 1,5
2.6  Participa activament  en els  estudis 
propis  del  Hospital  (prevalença, 
observacionals, incidència, altres) 

Participació activa en el Quadre de Comandament Recollir les dades dels estudis de forma acurada. 3 2 15

 Processar i analitzar les dades recollides 3 1
Fer informes (QC) en el termini previst, utilitzant les fonts d'informació i la revisió 
de resultats, identificant i elaborant àrees de millora. 

3 1

 Donar  el  feedback  a  les  Coordinadores  dels  Instituts  juntament  amb  la 
Coordinadora de Q i SC (presentació QC).

3 1,5

 Avaluar periòdicament les propostes i objectius de millora. 3 2
2.7  Participar  activament  en  tots  els 
programes/  estudis  etc.  que  participi 
l'hospital

Recollir les dades segons els indicadors de cada estudi. Aplicar els protocols dels estudis a realitzar 3 1,5 15

Informar als serveis/unitats implicades de l'estudi a realitzar 3 1,5
Recollir i introduir les dades en la data prevista 3 1,5
Fer anàlisi dels resultats i presentar les propostes de millora a la Coordinadora i  
Cap d'infermeria DQ & SC.

3 1,5

Donar feed-back dels resultats als serveis implicats. 3 1,5
2.8  Participació  en  l'Acreditació  de 
l'Hospital.

Recollida de totes les fonts d'informació relacionades amb els criteris i  
estàndards  essencials  i  no  essencials  expressats  en  el  Manual  de 
l'Acreditació d'hospitals.

Revisar el compliment dels estàndards de l'Acreditació. 3 2 10 C
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Elaborar un pla de treball juntament amb la coordinadora per conèixer el grau de 
compliment dels estàndards no assolits. 

3 2

Aconseguir tota la documentació requerida per l'Acreditació 3 1
Fer reunions periòdiques amb els serveis/unitats implicats juntament amb els 
comandaments de la Direcció de Q i Seguretat C.

3 1

Fer el seguiment del compliment dels estàndards. 3 1,5
2.9  Col·laboració  en  els  projectes  de 
Gestió de Risc i de Seguretat Clínica

Col·labora en els objectius, mesures i canvis implicats en la millora de la  
seguretat.

Analitza les pràctiques segures i  promou en el  seu àmbit de competència la 
seguretat en els pacients. 

4 2

Coneix les categories dels esdeveniments adversos i participa activament en els 
equips  de  treballs  en  la  investigació  de  incidents/errors  utilitzant  diferents 
mètodes  com  l'anàlisi  causa  arrel-ACR  i  altres  sistemes  de  resolució  de 
problemes. 

4 2 15

 Participa i valora els sistemes de l'organització per la notificació i informe dels 
errors i la utilització d'un enfocament sistèmic no culpabilitzador, 

3 1,5

 Promou i  facilita  les  millor pràctiques i  estratègies més eficaces per  corregir 
fallides sistèmiques i riscos de l'atenció, així com reduir la dependència de la 
memòria  i  fal·libilitat  dels  professionals  (llistes  de  verificació,  rondes  de 
seguretat,

4 2

2.10 Aplica l'evidència científica Llegeix literatura científica relacionada amb la seva àrea de treball. 
Aplica les millors intervencions conegudes

Aplica les millors pràctiques d'acord als PNTs, guies, i l'evidència científica 3 1,5 10

Fa propostes de millora argumentades bibliogràficament 4 2
 Proposa  temes  d'interès  científic  per  ser  tractats  en  sessions  clíniques 

transversals o del Servei
3 1,5

3. Comunicació amb usuari o persones significatives i intraprofessió.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
3.1  Elabora  informació  per  l'usuari  i/o 
família.

Incorpora tríptics divulgatius pels malalts i familiars Dissenya i  elabora tríptics  relacionats amb la seguretat  clínica en llenguatge 
entenedor pel malalt

3 2 10

Proporciona informació  adequada a les  necessitats  i  capacitats  de la 
persona.

Assegura la difusió de la informació als pacients 3 1

Avalua  la  implementació  dels  procediments/protocols/projectes  d'acord  a  les 
directrius dels objectius proposats per la Institució 

2 1

Sempre es presenta, identifica i s'acomiada amb respecte 2 1
Porta la identificació en un lloc visible per tal que es pugui identificar 0 0

4. Treball en equip i relació interprofessional.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
4.1  Comunicar-se  amb  tots  els 
membres de l'equip interdisciplinari, per 
suggerir,  obtenir  i/o pactar millores en 
l'àmbit de la seguretat

Sap descriure la situació problema i argumenta les propostes de millora
Demostra habilitats de comunicació i relació.

Pacta/consensua les modificacions i propostes amb l'equip 4 2 10

S'adapta a la dinàmica de l'equip 2 1
Escolta i fa propostes a la resta de l'equip 4 2
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
4.2 Integrar-se en l'equip de treball de 
la unitat.

Es mostra cordial  amb l'equip de treball  immediat,  oferint disponibilitat i  
col·laboració.
S'interessa per conèixer els reptes i els objectius que persegueix l'equip de 
treball. 
Demostra habilitats de comunicació i

És disposat i sempre col·labora davant els requeriments de l'equip 2 1 10

Coneix i comparteix els reptes i els objectius que persegueix l'equip 2 1
Formula propostes per assolir millor els objectius de l'equip 2 1
Afavoreix un ambient agradable de treball, bon clima i esperit de col·laboració 2 1
Té una participació activa i constructiva 2 1

4.3 Crear cohesió i facilitar el treball en 
equip  amb  diferents  professionals  de 
múltiples disciplines. 

Procura equilibrar la demanda i oferta d'ajuda. Sol·licita ajuda sempre que ho necessita 2 1 10

 Es mostra assertiu 2 1
 Transmet tranquil·litat en situacions d'estrès 2 1
 Canalitza els esforços cap a la consecució d'objectius comuns 2 1
 Ofereix ajuda sempre que és necessari 2 1

4.4 Demostrar habilitats d'organització i 
lideratge  en  el  si  de  l'equip 
interdisciplinari.

Organitza i delega (si cal) les tasques, i coordina accions amb la resta de  
l'equip, d'acord amb el seu grau de competència.

Sap delegar en altres components de l'equip quan això és necessari 3 1 10

 Té cura del funcionament de la unitat i del seu material 3 2
 És  capaç  de  prendre  decisions  organitzatives  per  aconseguir  el  bon 

funcionament de l'equip.
4 2

4.5 Participar en el procés d'acolliment i 
aprenentatge  dels  nous  membres  de 
l'equip/i  dels  alumnes  en 
practiques/estades  d'altres 
professionals a la Direcció Q & SC. 

Intervé en el procés d'aprenentatge dels nous professionals tot ajudant-los 
a integrar-se
(Situació: Davant la incorporació de nous professionals a la unitat)

Comparteix el seu coneixement 3 2 10

Reforça positivament l'aprenentatge durant tot el procés 2 1
Reconeix les pròpies limitacions de coneixements i habilitats 2 1
Afavoreix la integració ràpida de nous membres en l'equip 3 1

5. Compromís institucional (Participació, implicació, adaptació als canvis).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
5.1  Identificar  la  missió,  visió,  valors  i 
objectius de la institució i de la Direcció 
Infermera.

S'implica en les línies estratègiques de la institució.
Col·labora en les accions de millora establertes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Coneix la visió, missió, valors i objectius de la Institució 2 1 10

Argumenta les seves actuacions en base als principis de la Institució 2 1
S'implica activament en la formació dels nous professionals, tutelant-los durant 
els primers dies de la seva incorporació

2 1

Participa en projectes de recerca quan es demana la seva col·laboració 2 1
Col·labora en les accions de millora que es porten a terme 2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
5.2 Mantenir una actitud de disponibilitat i 
disposició  favorable  a  participar  en 
projectes de l'organització. 

S'implica activament en la posta en marxa de nous projectes de millora 
o canvis organitzatius.
Fomenta, gestiona i avalua la introducció d'innovacions i canvis en la 
pràctica professional i en la Institució.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Col·labora positivament davant els canvis proposats en el seu Servei 2 1 10

Fa aportacions positives davant propostes innovadores en el seu àmbit de treball 2 1
Explica als companys menys experts, els objectius a assolir en el Servei 2 1
Col·labora activament en grups de treball  de manera voluntària i/o quan se li  
demana

2 1

Verbalitza el seu interès en participar en les comissions o comitès de la Institució 2 1
5.3  Gestionar  els  recursos 
adequadament.

Aplica els principis d'eficàcia i eficiència.
Coordina,  utilitza  i  gestiona  de  forma  eficaç  i  eficient  els  recursos 
materials i humans.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Utilitza els recursos materials de manera responsable 2 1 10

Gestiona el seu temps amb efectivitat 3 2
Proposa mesures d'eficiència en la gestió dels recursos 3 1
Participa  en  les  proves  pilot  de  nous  materials/processos  i  valora  la  seva 
efectivitat

2 1

5.4  Identificar  la  importància  de  la 
recerca  per  a  la  consecució  d'objectius 
de salut.

Interpreta resultats i mitjançant treballs de recerca
Dirigeix i/o col·labora en treballs de recerca de grupal.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Identifica els problemes de seguretat clínica relacionats amb el pacient i recull  
les dades

3 1 10

Analitza problemes pertinents del seu àmbit de competència i proposa estudis 
basats en l'evidència

2 1

Genera propostes basades en treballs d'investigació 2 1
Dirigeix i/o participa en treballs de recerca grupals 3 2

Urgències.

1. Valors professionals, ètics i deontològics.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
1.1 Establir una relació terapèutica. Sap  comprendre  els  problemes  i  necessitats  del  pacient,  es  mostra 

accessible i disponible sempre que és requerit
Realitza  la  relació/valoració  professional/pacient  amb  tracte  cordial  i 
humà, dóna confiança i genera sentiments de benestar per al pacient.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

El pacient reconeix al professional pel seu nom 2 1 10

Evita emetre judicis de valor respecte del pacient 2 1
Es mostra accessible i disponible quan és requerit 3 2
Dona resposta a les necessitats que expressa el pacient 3 1

1.2 Adequar les actuacions als principis 
bioètics.

Procura el benestar: Beneficència.
No fa diferencies per motius d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats 
de la persona: Justícia
No perjudicar: No Maleficència.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient) 

Procura el benestar del pacient inclús en situacions complexes (Beneficència) i 
evita situacions que el puguin perjudicar (No maleficència)

2 1 10
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
Tracta a tots els pacients de manera equitativa, sense fer diferències per motius 
d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats de la persona (Justícia)

2 1

Implica al pacient en la presa de decisions (Autonomia) 2 1
Respecta els drets del pacient 2 1
Escolta amb amabilitat i comprensió les queixes o requeriments insatisfets dels 
pacients

2 1

1.3  Preservar  la  dignitat  i  la 
confidencialitat,  malgrat  les  limitacions 
estructurals i organitzatives

Manté la privadesa de la informació personal i clínica
Actua protegint la privadesa física i emocional de la persona
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Manté la confidencialitat de les informacions que rep i en fa un bon ús 3 1 10

Les seves actuacions mostren  sempre  respecte  envers  el  pacient  i  els  seus 
acompanyants

3 2

Les  seves  actuacions  van  encaminades  sempre  a  preservar  la  intimitat  del 
pacient. (Ex. Truca a la porta, posa les cortines, tapa les parts del cos que no 
han se ser exposades durant el procediment)

4 2

1.4  Fomentar  les  pràctiques  d'autocura 
que contribueixen a la salut i benestar.

Potencia la participació del pacient/família amb l'autocura. 
Es sensible a les necessitats d'ajuda individuals.
Cuida,  guia,  ensenya  i  orienta  les  actuacions  cap  a  l'autocura  i  la 
independència
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Demana al pacient la seva participació en el procés assistencial 2 1 10

Amb el permís del pacient, si s'escau, demana als acompanyants del mateix, la 
seva participació en el procés assistencial

2 1

Ensenya i orienta les actuacions envers l'autocura 2 1
 Actua de manera que el pacient pugui participar en la seva autocura. Ajuda a  

posar al malalt en situació d'acceptar o millorar la seva situació (l'anima a ser  
actiu)

2 1

Les seves actuacions van encaminades a potenciar l'autonomia del pacient 2 1
1.5 Transmetre coneixements, habilitats i 
actituds a futurs professionals pre i post 
grau

Participa activament en la formació dels alumnes de pre i post grau
Ajuda a l'alumne a integrar la teoria - pràctica
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Realitza l'acollida de l'alumne a la seva arribada (Li mostra la unitat, li presenta la 
resta de components de l'equip…)

2 1 10

Col·labora activament en la formació d'alumnes 3 2
Coneix els objectius d'aprenentatge de l'alumne en pràctiques i promou el seu 
assoliment.

2 1

Realitza /Col·labora en l'avaluació de l'alumne en pràctiques 3 1

2. Procés d'atenció (Procediments/protocols. Prevenció i promoció de la salut).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.1 Valorar l'estat basal de la persona i 
planificar l'atenció.

Realitza la valoració inicial.
Identifica els problemes principals.
Pauta les intervencions pertinents.
(Situació: ingrés o primer contacte amb el pacient)

Realitza i enregistra la valoració del malalt a l'ingrés 3 2 10

Deixa  constància  escrita  dels  principals  problemes  de  salut  que  presenta  el 
pacient.

2 1

Enregistra les cures pertinents 2 1
Identifica i registra els riscos que poden posar en perill la seguretat del malalt 3 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.2  Identificar  precoçment  senyals 
d'alarma:  previsió  de  complicacions 
abans de que es confirmin

Identifica signes i símptomes inespecífics precoçment.
Actua amb rapidesa i seguretat de criteri.
(Situació: el pacient està en les fases inicials d'una complicació)

Identifica i registra signes i símptomes inespecífics de manera precoç 2 1 10

S'anticipa  a  algun  problema que  pugui  presentar  el  pacient,  incrementant  la 
vigilància i deixant constància d'aquest fet

2 1

Inicia accions correctores o preventives davant senyals d'alarma del pacient i en 
deixa constància

2 1

Pren decisions de manera ràpida davant de situacions d'alarma del pacient 2 1
Informa al  pacient dels símptomes d'alarma que ha de vigilar per tal  que els 
comuniqui en cas d'aparició

2 1

2.3 Identificar i executar correctament i a 
temps,  actuacions  en  casos  d'urgència 
amb risc per a la vida del pacient o en el 
cas d'una crisi o complicació sobtada

Aplica el protocol d'actuació urgent adaptat al pacient. 
Actua coordinant-se amb la resta de professionals.
Inicia accions correctores i/o preventives
(Situació: complicació greu amb risc vital; situació d'emergència)

Avisa al professional referent en cas de detectar canvis en l'estat del pacient 2 1 10

Demana ajuda davant de situacions que impliquin complicacions sobtades 2 1
Aplica acuradament el procediment d'atenció al pacient en situació d'emergència 2 1
En situacions d'urgència pel pacient, actua de manera coordinada amb la resta 
de professionals de l'equip

2 1

Davant  d'una  situació  d'emergència  del  pacient,  anticipa  l'aplicació  d'alguna 
actuació del seu àmbit de competència

2 1

2.4  Conèixer  i  realitzar  de  forma 
adequada els procediments.

Aplica els protocols i procediments de la institució: 
PNT transversals i específics de la unitat.
Realitza correctament la tècnica o la intervenció terapèutica.
(Situació: En el moment de realitzar una tècnica al pacient o incloure'l en 
un circuit protocol·litzat)

Informa al pacient del procediment que li ha de realitzar 3 2 10

Aplica els procediments del seu àmbit de responsabilitat de manera acurada i 
precisa

3 1

Aplica i avalua adequadament les tècniques i/o intervencions del seu àmbit de 
responsabilitat

2 1

Verifica que el material de treball es manté en bon ús 2 1
2.5  Conèixer  i  administrar  de  manera 
correcta i segura els medicaments i les 
cures  associades  a  l'administració  dels 
mateixos.

Interpreta les prescripcions farmacològiques i realitza la planificació de 
l'administració. 
Descarta al·lèrgies/intoleràncies.
Valora la resposta terapèutica i realitza els controls previs o posteriors 
necessaris
Té  en  compte  les  interaccions  e  incompatibilitats  dels  medicaments, 
vigila l'aparició de reaccions o toxicitats i actua en conseqüència
(Situació: Durant el procés de preparació, administració i monitorització 
de fàrmacs)

Comprova l'efectivitat del fàrmac a curt termini (Ex.- antitèrmic, analgèsic...) 2 1 10

Realitza  correctament  la  tècnica  de preparació  dels  fàrmacs  (càlcul  de dosi, 
ritme...)

2 1

Prepara i administra de forma segura els fàrmacs per cada pacient de manera 
individualitzada en l'horari prescrit (Un a continuació de l'altre)

2 1

Utilitza correctament els dispositius d'administració de fàrmacs del seu àmbit de 
treball

2 1

Detecta precoçment l'aparició d'efectes adversos, els registra en la Ha Ca i els 
comunica d'acord al procediment
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.6  Prevenir  accidents  i/o  abordar 
adequadament les respostes que posen 
en perill la seguretat del pacient o d'uns 
altres al seu al voltant.

Aplica les mesures de seguretat en funció dels riscos identificats.
Garanteix la integritat física i procura un entorn segur
Recondueix les alteracions emocionals.
(Situació:  alteracions  de  la  consciencia  o  psicoemocionals  per 
encefalopatia,  demència,  intoxicacions  farmacològiques,  abús  de 
substancies, tumors cerebrals… Dificultats d'adaptació, procés de dol. 
Situacions estressants)

Aplica les mesures de seguretat en base als riscos detectats en el pacient (Ex.  
Risc de caigudes: baranes)

2 1 10

Si detecta errors de medicació comesos, ho comunica d'acord al procediment 
habitual

2 1

Coneix els recursos materials, humans i espirituals que el malalt pot necessitar 2 1
Aplica l'escolta activa en cas de estrès emocional del pacient/acompanyants 2 1
Procura un entorn segur pel pacient 2 1

2.7 Utilitzar la documentació necessària i 
emplenar adequadament els registres.

Fa ús correcte de la documentació clínica (Llei de Protecció de Dades). 
Registra l'activitat i l'evolució de l'estat del pacient d'acord a les normes 
d'emplenament dels registres (llenguatge clar, llegible i contemplant els 
aspectes ètics i legals) 
(Situació:  Durant  el  procés  de  registre  del  procés  assistencial  del  
pacient)

Utilitza correctament la Ha Ca: preserva la informació oral i escrita del pacient /  
acompanyants

2 1 10

Enregistra amb un llenguatge entenedor i professional 2 1
 Els seus registres són clars, concrets i descriptius 2 1
 Sempre signa les dades que enregistra 2 1
 Els seus registres sempre contemplen els aspectes deontològics 2 1
2.8  Planificar,  organitzar  i  coordinar 
l'atenció  de  diversos  pacients 
simultàniament.

Processa  la  informació  rellevant  de  diferents  pacients,  sense  obviar 
dades importants. Sap prioritzar la intervenció.
Planifica,  organitza  i  prioritza  de  manera  sistemàtica,  analitzant 
individualment  els  problemes  reals  i  potencials  que  el  malalt  pot 
presentar
(Situació: Moments d'augment de la càrrega assistencial)

Davant  una  situació  en  que més  d'un  pacient  requereix  de  la  seva  atenció, 
prioritza aquesta atenent a la situació individual de cada un d'ells.

3 1 10

En  casos  en què la  càrrega  de treball  és  elevada,  és  capaç  d'organitzar  el 
treball, seleccionant els aspectes més importants i urgents

4 2

Garanteix la continuïtat de cures escollint la informació rellevant per incorporar-la 
al part oral

3 2

2.9  Modificar  els  plans  terapèutics 
segons  l'estat  del  pacient  i  actuar  en 
conseqüència.

Contrasta de manera continuada l'estat del pacient amb la planificació 
que  es  va  a  executar,  retardant,  avançant,  suspenent  o  modificant 
puntualment  els  aspectes necessaris  i  comunica  els  canvis  a  l'equip 
responsable
(Situació: Aparició de canvis en l'estat/evolució del pacient)

Avalua la resposta del pacient i  modifica el pla d'acció en funció dels canvis  
observats i argumenta las propostes terapèutiques 

5 3 10

Manté una bona comunicació amb l'equip: pacta i consensua les modificacions 
de el pla d'acció

5 2

2.10 Valorar l'estat i  els recursos de la 
persona per afrontar el procés.

Identifica la percepció que té la persona del seu estat de salut, tenint en 
compte les seves creences i valors.
(Situació: Pacient en situació de malaltia amb repercussions a l'alta)

Detecta les capacitats de la persona per afrontar la situació de malaltia 3 2 10

Identifica els aspectes de suport i les àrees de millora en l'entorn del pacient 
(família / cuidadors)

3 1

Avalua la capacitat del pacient / família per implicar-se en el procés 2 1
Utilitza els recursos personals i/o familiars per afavorir la recuperació i/o confort  
de la persona
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.11  Conèixer  i  utilitzar  els  conceptes 
teòrics  de  l'atenció  urgent  i  emergent 
com a base per a la pressa de decisions 
en la pràctica

Aplica els procediments de l'atenció urgent i emergent consensuats en el  
Servei

Atén al pacient en el mínim temps possible des de la seva arribada a la unitat 
prioritzant les seves necessitats

2 1 10

En cas de no ser possible l'atenció immediata del pacient, realitza la valoració  
d'aquest en el moment en què el seu nivell de TRG així ho requereix

2 1

Assumeix les diferents funcions definides dins del equip d'infermeria del Box de 
RCP, segons l'organització del mateix

2 1

Assumeix les funcions corresponents al  lloc de treball  d'atenció d'emergència 
com a responsable d'infermeria del Box RCP 

2 1

Realitza educació sanitària a l'alta sobre els efectes terapèutics i indicacions per 
tal de garantir/ potenciar l'adhesió al tractament

2 1

2.12 Realitzar la recollida i anàlisi de les 
dades  per  la  prestació  de  cures  en 
l'àmbit  d'urgències  i  emergències  en 
base  al  coneixement  científic  i  la 
percepció del pacient

Valora  l'estat  de  la  persona,  quan  arriba  al  servei  d'urgències,  per 
planificar la seva assistència

Es presenta al pacient pel seu nom i cognom 2 1 10

Deixa evidència escrita, en els registres, de les dades recollides 2 1
Està acreditat i realitza les funcions de Triatge quan així es requerit, aplicant els 
procediments de TRG aprovats pel Servei

2 1

Proposa  situacions  concretes  d'interès  en  el  sí  de  la  comissió  de  Triatge,  
participant-hi directament o a traves dels seus integrants

2 1

Es  forma  en  les  actualitzacions  dels  protocols,  planificant-ho  amb  el  seu 
comandament, i aplica els canvis decicits en el si de les Comissions.

2 1

2.13 Aplica l'evidència científica Llegeix literatura científica relacionada amb la seva àrea de treball. 
Aplica les millors intervencions conegudes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Aplica les millors pràctiques d'acord als PNTs, guies, i l'evidència científica 3 2 10

Fa propostes de millora argumentades bibliogràficament 4 2
Proposa  temes  d'interès  científic  per  ser  tractats  en  sessions  clíniques 
transversals o del Servei

3 1

3. Comunicació amb usuari o persones significatives i intraprofessió.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
3.1 Establir una comunicació terapèutica 
amb l'usuari i/o família.

S'expressa de manera clara i senzilla adaptant el seu llenguatge verbal i  
no verbal, al tipus d'interlocutor. 
Proporciona informació  adequada a les  necessitats  i  capacitats  de la 
persona.
Manté  una  escolta  assertiva.  Dóna  suport  enfront  de  problemes 
emocionals,  socials, psicològics i  espirituals i  identifica i  assessora al 
pacient i/o família. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Porta la identificació en un lloc visible per tal que es pugui identificar 2 1 10

Sempre es presenta, identifica i s'acomiada amb respecte 2 1
Identifica requeriments del pacient, els registra i ho comunica a altres membres 
de l'equip que poden donar resposta (suport social, espiritual…)

2 1

Informa amb un llenguatge que entenedor pel pacient i/o acompanyants 2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
Afavoreix l'expressió de les emocions sobre el procés de salut de la persona 2 1

3.2  Capacitat  per  treballar  de  manera 
individualitzada amb cada pacient

És tolerant,  no enjudicia,  és  sensible,  assegura els  drets,  creences i  
desitjos  dels  diferents  individus  o  grups  perquè  no  es  vegin 
compromesos.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Defensa els drets del pacient en nom d'aquest 2 1 10

 És tolerant i respectuós amb els valors de cada pacient / acompanyant 3 1
 Pregunta al pacient pels seus desitjos, i els comunica a la resta de l'equip 3 2

S'acomiada del pacient en el moment de l'alta 2 1

4. Treball en equip i relació interprofessional.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
4.1 Comunicar-se amb tots els membres 
de  l'equip  interdisciplinari,  per  suggerir, 
obtenir  i/o  pactar  modificacions  del  pla 
terapèutic  concordes  amb  l'estat  del 
pacient.

Sap  descriure  l'estat  del  pacient  i  argumentar  les  propostes 
terapèutiques.
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Pacta/consensua les  modificacions del  pla terapèutic del  pacient/família  amb 
l'equip

4 2 10

S'adapta a la dinàmica de l'equip 2 1
Escolta i fa propostes a la resta de l'equip 4 2

4.2 Integrar-se en l'equip de treball de la 
unitat.

Es mostra cordial amb l'equip de treball immediat, oferint disponibilitat i  
col·laboració. 
S'interessa per conèixer els reptes i els objectius que persegueix l'equip  
de treball. 
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

És disposat i sempre col·labora davant els requeriments de l'equip 2 1 10

Coneix i comparteix els reptes i els objectius que persegueix l'equip 2 1
Formula propostes per assolir millor els objectius de l'equip 2 1
Afavoreix un ambient agradable de treball, bon clima i esperit de col·laboració 2 1
Té una participació activa i constructiva 2 1

4.3 Crear cohesió i facilitar el treball en 
equip  amb  diferents  professionals  de 
múltiples disciplines. 

Procura equilibrar la demanda i oferta d'ajuda. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sol·licita ajuda sempre que ho necessita 2 1 10

 Es mostra assertiu 2 1
 Transmet tranquil·litat en situacions d'estrès 2 1
 Canalitza els esforços cap a la consecució d'objectius comuns 2 1

Ofereix ajuda sempre que és necessari 2 1
4.4  Demostrar  habilitats  d'organització  i 
lideratge  en  el  si  de  l'equip 
interdisciplinari.

Organitza i delega (si cal) les tasques, i coordina accions amb la resta 
de l'equip, d'acord amb el seu grau de competència.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sap delegar en altres components de l'equip quan això és necessari 3 1 10

 Te cura del funcionament de la unitat i del seu material 3 2
És  capaç  de  prendre  decisions  organitzatives  per  aconseguir  el  bon 
funcionament de l'equip.

4 2

4.5 Participar en el procés d'acolliment i 
aprenentatge  dels  nous  membres  de 
l'equip i dels alumnes en pràctiques 

Intervé en el procés d'aprenentatge dels nous professionals tot ajudant-
los a integrar-se
(Situació: Davant la incorporació de nous professionals a la unitat)

Comparteix el seu coneixement 3 2 10
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
 Reforça positivament l'aprenentatge durant tot el procés 2 1
 Reconeix les pròpies limitacions de coneixements i habilitats 2 1

Afavoreix la integració ràpida de nous membres en l'equip 3 1

5. Compromís institucional (Participació, implicació, adaptació als canvis).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
5.1  Identificar  la  missió,  visió,  valors  i 
objectius de la institució i de la Direcció 
Infermera.

S'implica en les línies estratègiques de la institució.
Col·labora en les accions de millora establertes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Coneix la visió, missió, valors i objectius de la Institució 2 1 10

Argumenta les seves actuacions en base als principis de la Institució 2 1
S'implica activament en la formació dels nous professionals, tutelant-los durant 
els primers dies de la seva incorporació

2 1

Participa en projectes de recerca quan es demana la seva col·laboració 2 1
Col·labora en les accions de millora que es porten a terme 2 1

5.2 Mantenir una actitud de disponibilitat i 
disposició  favorable  a  participar  en 
projectes de l'organització. 

S'implica activament en la posta en marxa de nous projectes de millora o 
canvis organitzatius.
Fomenta, gestiona i  avalua la introducció  d'innovacions i  canvis en la 
pràctica professional i en la Institució.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Col·labora positivament davant els canvis proposats en el seu Servei 2 1 10

Fa  aportacions  positives  davant  propostes  innovadores  en  el  seu  àmbit  de 
treball

2 1

Explica als companys menys experts, els objectius a assolir en el Servei 2 1
Col·labora activament en grups de treball de manera voluntària i/o quan se li 2 1
Verbalitza  el  seu  interès  en  participar  en  les  comissions  o  comitès  de  la 
Institució

2 1

5.3  Gestionar  els  recursos 
adequadament.

Aplica els principis d'eficàcia i eficiència. 
Coordina,  utilitza  i  gestiona  de  forma  eficaç  i  eficient  els  recursos 
materials i humans.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Utilitza els recursos materials de manera responsable 2 1 10

Gestiona el seu temps amb efectivitat 3 2
Proposa mesures d'eficiència en la gestió dels recursos 3 1
Participa  en  les  proves  pilot  de  nous  materials/processos  i  valora  la  seva 
efectivitat

2 1

5.4  Identificar  la  importància  de  la 
recerca  per  a  la  consecució  d'objectius 
de salut.

Interpreta resultats i mitjançant treballs de recerca
Dirigeix i/o col·labora en treballs de recerca de grupal.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Identifica els problemes de salut del pacient i recull les dades 3 1 10

Analitza problemes pertinents del seu àmbit de competència i proposa estudis 
basats en l'evidència

2 1

Genera propostes basades en treballs d'investigació 2 1
Dirigeix i/o participa en treballs de recerca grupals 3 2

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

62
01

50
00

13
9



96

Dilluns, 16 de febrer de 2015

Genèriques DIETISTA.

1. Valors professionals, ètics i deontològics.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
1.1 Establir una relació terapèutica. Sap  comprendre  els  problemes  i  necessitats  del  pacient,  es  mostra 

accessible i disponible sempre que és requerit
Realitza  la  relació/valoració  professional/pacient  amb  tracte  cordial  i 
humà, dóna confiança i genera sentiments de benestar per al pacient.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

El pacient reconeix al professional pel seu nom 2 1 10

Evita emetre judicis de valor respecte del pacient 2 1
Es mostra accessible i disponible quan és requerit 3 2
Dona resposta a les necessitats que expressa el pacient 3 1

1.2 Adequar les actuacions als principis 
bioètics.

Procura el benestar: Beneficència.
No fa diferencies per motius d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats 
de la persona: Justícia
No perjudicar: No Maleficència.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Procura el benestar del pacient inclús en situacions complexes (Beneficència) i 
evita situacions que el puguin perjudicar (No maleficència)

2 1 10

Tracta  a  tots  els  pacients  de  manera  equitativa,  sense  fer  diferències  per 
motius d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats de la persona (Justícia)

2 1

Implica al pacient en la presa de decisions (Autonomia) 2 1
Respecta els drets del pacient 2 1
Escolta amb amabilitat i comprensió les queixes o requeriments insatisfets dels 
pacients

2 1

1.3  Preservar  la  dignitat  i  la 
confidencialitat,  malgrat  les  limitacions 
estructurals i organitzatives

Manté la privadesa de la informació personal i clínica
Actua protegint la privadesa física i emocional de la persona
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Manté la confidencialitat de les informacions que rep i en fa un bon ús 3 1 10

Les seves actuacions mostren sempre respecte envers el pacient i els seus 
acompanyants

3 2

Les  seves  actuacions  van encaminades  sempre  a  preservar  la  intimitat  del 
pacient. (Ex. Truca a la porta, posa les cortines, tapa les parts del cos que no 
han se ser exposades durant el procediment)

4 2

1.4  Fomentar  les  pràctiques  d'autocura 
que contribueixen a la salut i benestar.

Potencia la participació del pacient/família amb l'autocura.
Es sensible a les necessitats d'ajuda individuals.
Cuida,  guia,  ensenya  i  orienta  les  actuacions  cap  a  l'autocura  i  la 
independència
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Demana al pacient la seva participació en el procés assistencial 2 1 10

Amb el permís del pacient, si s'escau, demana als acompanyants del mateix, la 
seva participació en el procés assistencial

2 1

Ensenya i orienta les actuacions envers l'autocura 2 1
Actua de manera que el pacient pugui participar en la seva autocura. Ajuda a 
posar al malalt en situació d'acceptar o millorar la seva situació (l'anima a ser  
actiu)

2 1

Les seves actuacions van encaminades a potenciar l'autonomia del pacient 2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
1.5 Transmetre coneixements, habilitats i 
actituds a futurs professionals pre i post 
grau

Participa activament en la formació dels alumnes de pre i post grau
Ajuda a l'alumne a integrar la teoria - pràctica
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Realitza l'acollida de l'alumne a la seva arribada (Li mostra la unitat, li presenta 
la resta de components de l'equip…)

2 1 10

Col·labora activament en la formació d'alumnes 3 2
Coneix els objectius d'aprenentatge de l'alumne en pràctiques i promou el seu 
assoliment.

2 1

Realitza/Col·labora en l'avaluació de l'alumne en pràctiques 3 1

2. Procés d'atenció (Procediments/protocols. Prevenció i promoció de la salut)

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
2.1 Valorar l'estat basal de la persona i 
planificar l'atenció.

Realitza la valoració inicial.
Identifica els problemes principals.
Pauta les intervencions pertinents.
(Situació: ingrés o primer contacte amb el pacient)

Realitza i  enregistra la valoració del malalt  al  primer contacte (interconsulta, 
consulta externa, etc)

3 2 10

Deixa constància escrita dels principals problemes de salut que presenta el  
pacient.

2 1

Enregistra les mesures pertinents 2 1
Identifica i registra els riscos que poden posar en perill la seguretat del malalt 3 1

2.2 Valorar l'estat nutricional del pacient i 
planificar les cures

 Valorar i interpretar l'estat nutricional del malalt 2 1 10

 Avaluar i calcular els requeriments nutricionals del pacient 2 1
 Prescriure el tractament dietètic-nutricional del pacient 2 1
 Traduir a termes alimentaris o de formulació la prescripció dietètica-nutricional 2 1
 Comunica/enregistra/deixa constància del tractament nutricional a seguir 2 1

2.3 Identificar i executar correctament i a 
temps,  actuacions  en  casos  d'urgència 
amb risc per a la vida del pacient o en el  
cas d'una crisi o complicació sobtada

Aplica el protocol d'actuació urgent adaptat al pacient. 
Actua coordinant-se amb la resta de professionals.
Inicia accions correctores i/o preventives
(Situació: complicació greu amb risc vital; situació d'emergència)

Avisa al professional referent en cas de detectar canvis en l'estat del pacient 2 1 10

Demana ajuda davant de situacions que impliquin complicacions sobtades 2 1
Aplica  acuradament  el  procediment  d'atenció  al  pacient  en  situació 
d'emergència

2 1

En situacions d'urgència pel pacient, actua de manera coordinada amb la resta 
de professionals de l'equip

2 1

Davant  d'una situació  d'emergència  del  pacient,  anticipa l'aplicació  d'alguna 
actuació del seu àmbit de competència

2 1

2.4  Conèixer  i  realitzar  de  forma 
adequada els procediments.

Aplica els protocols i procediments de la institució: 
PNT transversals i específics de la unitat.
Realitza correctament la tècnica o la intervenció terapèutica.
(Situació: En el moment de realitzar una tècnica al pacient o incloure'l en 
un circuit protocol·litzat)

Informa al pacient del procediment que li ha de realitzar 3 2 10

Aplica els procediments del seu àmbit de responsabilitat de manera acurada i 
precisa

3 1

Aplica i avalua adequadament les tècniques i/o intervencions del seu àmbit de 
responsabilitat

2 1

Verifica que el material de treball es manté en bon ús 2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
2.5 Conèixer i pautar de manera correcta 
i segura els productes dietètics i les cures 
associades  a  l'administració  dels 
mateixos

Pauta  les  prescripcions  i  realitza  la  planificació  de  l'administració.  
Descarta  al·lèrgies/intoleràncies.  Descriu  correctament  la  tècnica  de 
preparació  (càlcul  dosi,  ritme,  etc.)  i  administració  (totes  les  vies 
d'administració).  Coneix  adequadament  els  dispositius  d'administració 
(bombes  de  perfusió,  equips  d'infusió,  etc.).  Valora  la  resposta 
terapèutica. Realitza els controls previs o posteriors necessaris. Té en 
compte  les  interaccions  i  incompatibilitats  dels  medicaments  i  els 
nutrients.  Vigila  l'aparició  de  reaccions  o  toxicitats  i  actuar  en 
conseqüència.  Segueix  el  Protocol  aprovat  per  la  institució  (PNT). 
Explica i educa al pacient/família sobre el seu tractament nutricional.

Comprova l'efectivitat de la fórmula nutricional a curt termini (Ex.- antitèrmic, 
analgèsic...)

2 1 10

Realitza correctament la pauta d'administració de la fórmula nutricional (càlcul 
de dosi, ritme...)

2 1

Descriu de forma segura la pauta d'administració de la fórmula nutricional per 
cada pacient de forma individualitzada

2 1

Utilitza correctament els dispositius d'administració de fàrmacs del seu àmbit 
de treball

2 1

Detecta precoçment l'aparició d'efectes adversos, els registra en la Ha Ca i els 2 1
2.6  Prevenir  accidents  i/o  abordar 
adequadament les respostes que posen 
en perill la seguretat del pacient o d'uns 
altres al seu al voltant.

Aplica les mesures de seguretat en funció dels riscos identificats.
Garanteix la integritat física i procura un entorn segur
Recondueix les alteracions emocionals.
(Situació:  alteracions  de  la  consciencia  o  psicoemocionals  per 
encefalopatia,  demència,  intoxicacions  farmacològiques,  abús  de 
substancies,  tumors cerebrals… Dificultats d'adaptació,  procés de dol. 
Situacions estressants)

Aplica les mesures de seguretat en base als riscos detectats en el pacient (Ex. 
Risc de caigudes: baranes)

2 1 10

Si detecta errors de medicació comesos, ho comunica d'acord al procediment 
habitual

2 1

Coneix els recursos materials, humans i espirituals que el malalt pot necessitar 2 1
Aplica l'escolta activa en cas de estrès emocional del pacient / acompanyants 2 1
Procura un entorn segur pel pacient 2 1

2.7 Utilitzar la documentació necessària i 
emplenar adequadament els registres.

Fa ús correcte de la documentació clínica (Llei de Protecció de Dades). 
Registra l'activitat i l'evolució de l'estat del pacient d'acord a les normes 
d'emplenament dels registres (llenguatge clar, llegible i contemplant els 
aspectes ètics i legals) 
(Situació:  Durant  el  procés  de  registre  del  procés  assistencial  del 
pacient)

Utilitza correctament la Ha Ca: preserva la informació oral i escrita del pacient /  
acompanyants

2 1 10

Enregistra amb un llenguatge entenedor i professional 2 1
 Els seus registres són clars, concrets i descriptius 2 1
 Sempre signa les dades que enregistra 2 1
 Els seus registres sempre contemplen els aspectes deontològics 2 1
2.8  Planificar,  organitzar  i  coordinar 
l'atenció  de  diversos  pacients 
simultàniament.

Processa  la  informació  rellevant  de  diferents  pacients,  sense  obviar 
dades importants. Sap prioritzar la intervenció.
Planifica,  organitza  i  prioritza  de  manera  sistemàtica,  analitzant 
individualment  els  problemes  reals  i  potencials  que  el  malalt  pot 
presentar
(Situació: Moments d'augment de la càrrega assistencial)

Davant una situació en que més d'un pacient requereix de la seva atenció,  
prioritza aquesta atenent a la situació individual de cada un d'ells.

3 1 10

En casos en què la càrrega de treball  és elevada, és capaç d'organitzar el  
treball, seleccionant els aspectes més importants i urgents
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
Garanteix la continuïtat de cures escollint la informació rellevant per incorporar-
la a la Ha nutricional del pacient

3 2

2.9  Modificar  els  plans  terapèutics 
segons  l'estat  del  pacient  i  actuar  en 
conseqüència.

Contrasta de manera continuada l'estat del pacient amb la planificació 
que  es  va  a  executar,  retardant,  avançant,  suspenent  o  modificant 
puntualment  els  aspectes  necessaris  i  comunica  els  canvis  a  l'equip 
responsable
(Situació: Aparició de canvis en l'estat/evolució del pacient)

Avalua la resposta del pacient i modifica el pla d'acció en funció dels canvis 
observats i argumenta las propostes terapèutiques 

5 3 10

Manté una bona comunicació amb l'equip: pacta i consensua les modificacions 
de el pla d'acció

5 2

2.10 Valorar  l'estat  i  els  recursos de la 
persona per afrontar el procés.

Identifica la percepció que té la persona del seu estat de salut, tenint en  
compte les seves creences i valors.
(Situació: Pacient en situació de malaltia amb repercussions a l'alta)

Detecta les capacitats de la persona per afrontar la situació de malaltia 3 2 10

 Identifica els aspectes de suport i les àrees de millora en l'entorn del pacient 
(família/cuidadors)

3 1

 Avalua la capacitat del pacient / família per implicar-se en el procés 2 1
Utilitza els recursos personals i/o familiars per afavorir la recuperació i/o confort 
de la persona

2 1

2.11  Realitzar  adequadament  activitats 
educacionals  per  a  potenciar  la 
participació del pacient/família en la seva 
autocura i autonomia.

Promou la participació de la persona/família en l'educació sanitària.
Inclou al pacient /família en el pla de cures
Avalua  la  capacitat  del  pacient/família  per  implicar-se  en  la  seva 
autonomia.
(Situació: Pacient en situació de malaltia amb repercussions a l'alta)

Ensenya al  pacient a realitzar les activitats terapèutiques prescrites que pot 
portar a terme ell mateix

3 2 10

Amb el permís del pacient, convida al cuidador a portar a terme alguna de les  
accions de cures que haurà de continuar en el domicili

2 1

Verifica que el pacient/cuidador ha entès les explicacions donades 3 1
Enregistra en la Ha Ca les accions educatives portades a terme i la resposta 
obtinguda

2 1

2.12  Realitzar  accions  d'educació 
sanitària  i  la  preparació  de  l'alta  amb 
l'objectiu de promoure l'autonomia de la 
persona.

Promou l'autocura i  la preparació per a l'alta de manera primerenca i  
continuada.
(Situació: A l'alta)

Du a terme accions d'educació sanitària, durant l'ingrés i la preparació de l'alta, 2 1 10

 Registra i avalua els resultats obtinguts de l'educació sanitària de cara a l'alta 2 1
 Explica (i  entrega informació escrita si  s'escau) o bé reforça la informació a  

l'alta al pacient/família per a garantir la continuïtat de cures i la promoció de la  
salut.

2 1

 Realitza educació sanitària sobre els efectes terapèutics i indicacions per tal de 
garantir/potenciar l'adhesió al tractament

2 1

Realitza l'Informe d'alta d'infermeria o bé l'informe de trasllat a una altra unitat 
si s'escau

2 1

2.13 Aplica l'evidència científica Llegeix literatura científica relacionada amb la seva àrea de treball. 
Aplica les millors intervencions conegudes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Aplica les millors pràctiques d'acord als PNTs, guies, i l'evidència científica 3 2 10

Fa propostes de millora argumentades bibliogràficament 4 2
Proposa  temes  d'interès  científic  per  ser  tractats  en  sessions  clíniques 
transversals o del Servei

3 1
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3. Comunicació amb usuari o persones significatives i intraprofessió.

Element Competencial Criteris D'avaluació (Comportaments Observables) El Professional Sí de Vegades Total
3.1 Establir una comunicació terapèutica 
amb l'usuari i/o família.

S'expressa de manera clara i senzilla adaptant el seu llenguatge verbal i 
no verbal, al tipus d'interlocutor. 
Proporciona informació  adequada a les  necessitats  i  capacitats  de la 
persona.
Manté  una  escolta  assertiva.  Dóna  suport  enfront  de  problemes 
emocionals,  socials,  psicològics i  espirituals i  identifica  i  assessora al 
pacient i/o família. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Porta la identificació en un lloc visible per tal que es pugui identificar 2 1 10

Sempre es presenta, identifica i s'acomiada amb respecte 2 1
Identifica requeriments del pacient, els registra i ho comunica a altres membres 
de l'equip que poden donar resposta (suport social, espiritual…)

2 1

 Informa amb un llenguatge que entenedor pel pacient i/o acompanyants 2 1
Afavoreix l'expressió de les emocions sobre el procés de salut de la persona 2 1

3.2  Capacitat  per  treballar  de  manera 
individualitzada amb cada pacient

És  tolerant,  no enjudicia,  és  sensible,  assegura  els  drets,  creences  i 
desitjos  dels  diferents  individus  o  grups  perquè  no  es  vegin 
compromesos.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Defensa els drets del pacient en nom d'aquest 2 1 10

 És tolerant i respectuós amb els valors de cada pacient / acompanyant 3 1
 Pregunta al pacient pels seus desitjos, i els comunica a la resta de l'equip 3 2

S'acomiada del pacient en el moment de l'alta 2 1

4. Treball en equip i relació interprofessional.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
4.1 Comunicar-se amb tots els membres 
de  l'equip  interdisciplinari,  per  suggerir, 
obtenir  i/o  pactar  modificacions  del  pla 
terapèutic  concordes  amb  l'estat  del 
pacient.

Sap  descriure  l'estat  del  pacient  i  argumentar  les  propostes 
terapèutiques.
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Pacta/consensua les modificacions del pla terapèutic del pacient / família amb 
l'equip

4 2 10

S'adapta a la dinàmica de l'equip 2 1
Escolta i fa propostes a la resta de l'equip 4 2

4.2 Integrar-se en l'equip de treball de la 
unitat.

Es mostra cordial amb l'equip de treball immediat, oferint disponibilitat i  
col·laboració. 
S'interessa per conèixer els reptes i els objectius que persegueix l'equip 
de treball. 
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

És disposat i sempre col·labora davant els requeriments de l'equip 2 1 10

Coneix i comparteix els reptes i els objectius que persegueix l'equip 2 1
Formula propostes per assolir millor els objectius de l'equip 2 1

 Afavoreix un ambient agradable de treball, bon clima i esperit de col·laboració 2 1
Té una participació activa i constructiva 2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
4.3 Crear cohesió i facilitar el treball en 
equip  amb  diferents  professionals  de 
múltiples disciplines. 

Procura equilibrar la demanda i oferta d'ajuda. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sol·licita ajuda sempre que ho necessita 2 1 10

 Es mostra assertiu 2 1
 Transmet tranquil·litat en situacions d'estrès 2 1
 Canalitza els esforços cap a la consecució d'objectius comuns 2 1

Ofereix ajuda sempre que és necessari 2 1
4.4  Demostrar  habilitats  d'organització  i 
lideratge  en  el  si  de  l'equip 
interdisciplinari.

Organitza i delega (si cal) les tasques, i coordina accions amb la resta de 
l'equip, d'acord amb el seu grau de competència.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sap delegar en altres components de l'equip quan això és necessari 3 1 10

 Te cura del funcionament de la unitat i del seu material 3 2
És  capaç  de  prendre  decisions  organitzatives  per  aconseguir  el  bon 
funcionament de l'equip.

4 2

4.5 Participar en el procés d'acolliment i 
aprenentatge  dels  nous  membres  de 
l'equip i dels alumnes en pràctiques 

Intervé en el procés d'aprenentatge dels nous professionals tot ajudant-
los a integrar-se
(Situació: Davant la incorporació de nous professionals a la unitat)

Comparteix el seu coneixement 3 2 10

 Reforça positivament l'aprenentatge durant tot el procés 2 1
 Reconeix les pròpies limitacions de coneixements i habilitats 2 1

Afavoreix la integració ràpida de nous membres en l'equip 3 1

5. Compromís institucional (Participació, implicació, adaptació als canvis).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
5.1  Identificar  la  missió,  visió,  valors  i 
objectius de la institució i de la Direcció 
Infermera.

S'implica en les línies estratègiques de la institució.
Col·labora en les accions de millora establertes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Coneix la visió, missió, valors i objectius de la Institució 2 1 10

Argumenta les seves actuacions en base als principis de la Institució 2 1
 S'implica activament en la formació dels nous professionals, tutelant-los durant 

els primers dies de la seva incorporació
2 1

 Participa en projectes de recerca quan es demana la seva col·laboració 2 1
Col·labora en les accions de millora que es porten a terme 2 1

5.2 Mantenir una actitud de disponibilitat i 
disposició  favorable  a  participar  en 
projectes de l'organització. 

S'implica activament en la posta en marxa de nous projectes de millora o 
canvis organitzatius.
Fomenta,  gestiona i  avalua la introducció d'innovacions i  canvis en la 
pràctica professional i en la Institució.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Col·labora positivament davant els canvis proposats en el seu Servei 2 1 10

Fa aportacions positives davant  propostes  innovadores  en  el  seu  àmbit  de 
treball

2 1

 Explica als companys menys experts, els objectius a assolir en el Servei 2 1
 Col·labora activament en grups de treball de manera voluntària i/o quan se li 2 1

Verbalitza  el  seu  interès  en  participar  en  les  comissions  o  comitès  de  la 
Institució

2 1

5.3  Gestionar  els  recursos 
adequadament.

Aplica els principis d'eficàcia i eficiència. 
Coordina,  utilitza  i  gestiona  de  forma  eficaç  i  eficient  els  recursos 
materials i humans.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Utilitza els recursos materials de manera responsable 2 1 10

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

62
01

50
00

13
9



102

Dilluns, 16 de febrer de 2015

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Gestiona el seu temps amb efectivitat 3 2

 Proposa mesures d'eficiència en la gestió dels recursos 3 1
Participa  en  les  proves  pilot  de  nous  materials/processos  i  valora  la  seva 
efectivitat

2 1

5.4  Identificar  la  importància  de  la 
recerca  per  a  la  consecució  d'objectius 
de salut.

Interpreta resultats i mitjançant treballs de recerca
Dirigeix i/o col·labora en treballs de recerca de grupal.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Identifica els problemes de salut del pacient i recull les dades 3 1 10

Analitza problemes pertinents del seu àmbit de competència i proposa estudis 
basats en l'evidència

2 1

 Genera propostes basades en treballs d'investigació 2 1
Dirigeix i/o participa en treballs de recerca grupals 3 2

Genèriques EDUCADORA SOCIAL/EDUCADOR SOCIAL.

1. Valors professionals, ètics i deontològics.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
1.1 Establir una relació terapèutica. Sap  comprendre  els  problemes  i  necessitats  del  pacient,  es  mostra 

accessible i disponible sempre que és requerit
Realitza  la  relació/valoració  professional/pacient  amb  tracte  cordial  i 
humà, dóna confiança i genera sentiments de benestar per al pacient.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

El pacient reconeix al professional pel seu nom 2 1 10

Evita emetre judicis de valor respecte del pacient 2 1
 Es mostra accessible i disponible quan és requerit 3 2

Dona resposta a les necessitats que expressa el pacient 3 1
1.2 Adequar les actuacions als principis 
bioètics.

Procura el benestar: Beneficència.
No fa diferencies per motius d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats 
de la persona: Justícia
No perjudicar: No Maleficència.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Procura el benestar del pacient inclús en situacions complexes (Beneficència) i 
evita situacions que el puguin perjudicar (No maleficència)

2 1 10

Tracta  a  tots  els  pacients  de  manera  equitativa,  sense  fer  diferències  per 
motius d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats de la persona (Justícia)

2 1

Implica al pacient en la presa de decisions (Autonomia) 2 1
 Respecta els drets del pacient 2 1
 Escolta amb amabilitat i comprensió les queixes o requeriments insatisfets 2 1

1.3  Preservar  la  dignitat  i  la 
confidencialitat,  malgrat  les  limitacions 
estructurals i organitzatives

Manté la privadesa de la informació personal i clínica
Actua protegint la privadesa física i emocional de la persona
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Manté la confidencialitat de les informacions que rep i en fa un bon ús 3 1 10

Les seves actuacions mostren sempre respecte envers el pacient i els seus 
acompanyants

3 2

Les  seves  actuacions  van encaminades  sempre  a  preservar  la  intimitat  del 
pacient. (Ex. Truca a la porta, posa les cortines, tapa les parts del cos que no 
han se ser exposades durant el procediment)

4 2
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
1.4  Fomentar  les  pràctiques  d'autocura 
que contribueixen a la salut i benestar.

Potencia la participació del pacient / família amb l'autocura. 
Es sensible a les necessitats d'ajuda individuals.
Cuida,  guia,  ensenya  i  orienta  les  actuacions  cap  a  l'autocura  i  la 
independència
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Demana al pacient la seva participació en el procés assistencial 2 1 10

Amb el permís del pacient, si s'escau, demana als acompanyants del mateix, la 
seva participació en el procés assistencial

2 1

Ensenya i orienta les actuacions envers l'autocura 2 1
 Actua de manera que el pacient pugui participar en la seva autocura. Ajuda a 

posar al malalt en situació d'acceptar o millorar la seva situació (l'anima a ser  
actiu)

2 1

Les seves actuacions van encaminades a potenciar l'autonomia del pacient 2 1
1.5 Transmetre coneixements, habilitats i 
actituds a futurs professionals pre i post 
grau

Participa activament en la formació dels alumnes de pre i post grau
Ajuda a l'alumne a integrar la teoria – pràctica
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Realitza l'acollida de l'alumne a la seva arribada (Li mostra la unitat, li presenta 
la resta de components de l'equip…)

2 1 10

Col·labora activament en la formació d'alumnes 3 2
 Coneix els objectius d'aprenentatge de l'alumne en pràctiques i promou el seu 

assoliment.
2 1

Realitza/Col·labora en l'avaluació de l'alumne en pràctiques 3 1

2. Procés d'atenció (Procediments/protocols. Prevenció i promoció de la salut).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.1 Valorar l'estat basal de la persona i 
planificar l'atenció.

Realitza la valoració inicial.
Identifica els problemes principals.
Pauta les intervencions pertinents.
(Situació: ingrés o primer contacte amb el pacient)

Realitza i  enregistra la valoració del malalt  al  primer contacte (interconsulta,  
consulta externa, etc)

3 2 10

Deixa constància escrita dels principals problemes de salut  que presenta  el 
pacient.

2 1

Enregistra les mesures pertinents 2 1
Identifica i registra els riscos que poden posar en perill la seguretat del malalt 3 1

2.2  Identificar  precoçment  senyals 
d'alarma:  previsió  de  complicacions 
abans de que es confirmin

Identifica signes i símptomes inespecífics precoçment.
Actua amb rapidesa i seguretat de criteri.
(Situació: el pacient està en les fases inicials d'una complicació)

Identifica i registra signes i símptomes inespecífics de manera precoç 2 1 10

S'anticipa a algun problema que pugui presentar el pacient,  incrementant  la  
vigilància i deixant constància d'aquest fet

2 1

 Inicia accions correctores o preventives davant senyals d'alarma del pacient i  
en deixa constància

2 1

 Avisa a infermeria o al metge de manera ràpida davant de situacions d'alarma 
del pacient

2 1

Tranquil·litza al malalt davant de signes d'alarma 2 1
2.3  Generació  de  recursos  educatius  i 
socials

Destresa  per  identificar  llocs  que  generin  un  desenvolupament  de  la 
promoció social i cultural. 
Capacitat per potenciar les relacions interpersonals i dels grups socials.
Capacitat de crear i establir marcs de relació educativa individualitzada.
(Situació: el malalt necessita intervenció per millorar les relacions socials)

Identifica les xarxes socials i culturals més adients 3 2 10
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Es referent en la creació i realització de grups terapèutics 3 1
Defineix els objectius, planifica, inicia i avalua les activitats socioeducatives de 
forma individualitzada,  fent  acompanyaments  a escola i  recursos socials  de 
l'entorn

4 2

   
2.4  Conèixer  i  realitzar  de  forma 
adequada els procediments.

Aplica els protocols i procediments de la institució: 
PNT transversals i específics de la unitat.
Realitza correctament la tècnica o la intervenció terapèutica.
(Situació: En el moment de realitzar una tècnica al pacient o incloure'l en 
un circuit protocol·litzat)

Informa al pacient del procediment que li ha de realitzar 3 2 10

Aplica els procediments del seu àmbit de responsabilitat de manera acurada i 
precisa

3 1

Aplica i avalua adequadament les tècniques i/o intervencions del seu àmbit de 
responsabilitat

2 1

Verifica que el material de treball es manté en bon ús 2 1
2.5  Planificar  i  realitzar  activitats  i 
processos socioeducatius

Sap  utilitzar  els  procediments  i  tècniques  sociopedagògiques  per  la 
intervenció, la mediació i l'anàlisi de la realitat personal, familiar i social
Coneix  la  teoria  i  la  metodologia  per  l'avaluació  en  la  intervenció 
socioeducativa
Aplica  tècniques  de detecció  de  factors  d'exclusió  i  discriminació  que 
dificulten la inserció social i laboral
Produir mitjans i recursos per la intervenció socioeducativa
(Situació:  Durant  el  procés  d'adaptació  del  nen/jove  al  seu  entorn 
habitual)

Selecciona en les  diverses dimensions de la  intervenció  socioeducativa,  els 
procediments i  les tècniques que més s'ajusten a les situacions, atenent els 
diversos factors que incideixen

3 1 10

Es  capaç  de  portar  a  terme  els  processos  de  recollida  d'informació  per 
l'avaluació en la intervenció socioeducativa

3 1

Detecta i avalua els diferents factors tant personals, interpersonals i/o socials, 
que incideixen en determinades situacions i que son generadores o mantenen 
situacions d'exclusió

2 1

Genera  mitjans  i  recursos  d'elaboració  pròpia,  per  la  seva  utilització  en  la 
intervenció socioeducativa

2 1

   
2.6  Prevenir  accidents  i/o  abordar 
adequadament les respostes que posen 
en perill la seguretat del pacient o d'uns 
altres al seu al voltant.

Aplica les mesures de seguretat en funció dels riscos identificats.
Garanteix la integritat física i procura un entorn segur
Recondueix les alteracions emocionals.
(Situació:  alteracions  de  la  consciencia  o  psicoemocionals  per 
encefalopatia,  demència,  intoxicacions  farmacològiques,  abús  de 
substancies,  tumors cerebrals… Dificultats  d'adaptació,  procés de dol. 
Situacions estressants)

Aplica les mesures de seguretat en base als riscos detectats en el pacient (Ex. 
Risc de caigudes: baranes)

2 1 10

Si detecta errors de medicació comesos, ho comunica d'acord al procediment 
habitual

2 1

Coneix els recursos materials, humans i espirituals que el malalt pot necessitar 2 1
 Aplica l'escolta activa en cas de estrès emocional del pacient / acompanyants 2 1

Procura un entorn segur pel pacient 2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.7 Utilitzar la documentació necessària i 
emplenar adequadament els registres.

Fa ús correcte de la documentació clínica (Llei de Protecció de Dades). 
Registra l'activitat i l'evolució de l'estat del pacient d'acord a les normes 
d'emplenament dels registres (llenguatge clar, llegible i contemplant els 
aspectes ètics i legals) 
(Situació: Durant el procés de registre del procés assistencial del pacient)

Utilitza correctament la Ha Ca: preserva la informació oral i escrita del pacient / 
acompanyants

2 1 10

Enregistra amb un llenguatge entenedor i professional 2 1
  Els seus registres són clars, concrets i descriptius 2 1
  Sempre signa les dades que enregistra 2 1
 Els seus registres sempre contemplen els aspectes deontològics 2 1
2.8  Planificar,  organitzar  i  coordinar 
l'atenció  de  diversos  pacients 
simultàniament.

Processa  la  informació  rellevant  de  diferents  pacients,  sense  obviar 
dades importants. Sap prioritzar la intervenció.
Planifica,  organitza  i  prioritza  de  manera  sistemàtica,  analitzant 
individualment  els  problemes  reals  i  potencials  que  el  malalt  pot 
presentar
(Situació: Moments d'augment de la càrrega assistencial)

Davant  una situació en que més d'un pacient requereix de la seva atenció, 
prioritza aquesta atenent a la situació individual de cada un d'ells.

3 1 10

En casos en què la càrrega de treball  és elevada, és capaç d'organitzar  el  
treball, seleccionant els aspectes més importants i urgents

4 2

Garanteix la continuïtat de cures escollint la informació rellevant per incorporar-
la al part oral

3 2

2.9  Modificar  els  plans  terapèutics 
segons  l'estat  del  pacient  i  actuar  en 
conseqüència.

Contrasta de manera continuada l'estat del pacient amb la planificació 
que  es  va  a  executar,  retardant,  avançant,  suspenent  o  modificant 
puntualment  els  aspectes  necessaris  i  comunica  els  canvis  a  l'equip 
responsable
(Situació: Aparició de canvis en l'estat / evolució del pacient)

Avalua la resposta del pacient i modifica el pla d'acció en funció dels canvis 
observats i argumenta las propostes terapèutiques 

5 3 10

Manté una bona comunicació amb l'equip: pacta i consensua les modificacions 
de el pla d'acció

5 2

2.10 Valorar  l'estat  i  els  recursos de la 
persona per afrontar el procés.

Identifica la percepció que té la persona del seu estat de salut, tenint en 
compte les seves creences i valors.
(Situació: Pacient en situació de malaltia amb repercussions a l'alta)

Detecta les capacitats de la persona per afrontar la situació de malaltia 3 2 10

Identifica els aspectes de suport i les àrees de millora en l'entorn del pacient  
(família/cuidadors)

3 1

Avalua la capacitat del pacient / família per implicar-se en el procés 2 1
Utilitza els recursos personals i/o familiars per afavorir la recuperació i/o confort 
de la persona

2 1

2.11  Realitzar  adequadament  activitats 
educacionals  per  a  potenciar  la 
participació del pacient/família en la seva 
autocura i autonomia.

Promou la participació de la persona/família en l'educació sanitària.
Inclou al pacient /família en el pla de cures
Avalua  la  capacitat  del  pacient/família  per  implicar-se  en  la  seva 
autonomia.
(Situació: Pacient en situació de malaltia amb repercussions a l'alta)

Ensenya al  pacient a realitzar  les activitats terapèutiques prescrites  que pot 
portar a terme ell mateix

3 2 10

Amb el permís del pacient, convida al cuidador a portar a terme alguna de les  
accions de cures que haurà de continuar en el domicili

2 1

Verifica que el pacient/cuidador ha entès les explicacions donades 3 1
Enregistra en la Ha Ca les accions educatives portades a terme i la resposta 
obtinguda

2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.12  Realitzar  accions  d'educació 
sanitària  i  la  preparació  de  l'alta  amb 
l'objectiu de promoure  l'autonomia de la 
persona.

Promou l'autocura i  la preparació per  a l'alta de manera primerenca i  
continuada.
(Situació: A l'alta)

Du a terme accions d'educació sanitària, durant l'ingrés i la preparació de l'alta, 2 1 10

 Registra i avalua els resultats obtinguts de l'educació sanitària de cara a l'alta 2 1
 Explica (i  entrega informació escrita si  s'escau) o bé reforça la informació a 

l'alta al pacient/família per a garantir la continuïtat de cures i la promoció de
2 1

 Realitza educació sanitària sobre els efectes terapèutics i indicacions per tal de 
garantir/potenciar l'adhesió al tractament

2 1

Realitza l'Informe d'alta d'infermeria o bé l'informe de trasllat a una altra unitat si 
s'escau

2 1

2.13 Aplica l'evidència científica Llegeix literatura científica relacionada amb la seva àrea de treball. 
Aplica les millors intervencions conegudes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Aplica les millors pràctiques d'acord als PNTs, guies, i l'evidència científica 3 2 10

Fa propostes de millora argumentades bibliogràficament 4 2
Proposa  temes  d'interès  científic  per  ser  tractats  en  sessions  clíniques 
transversals o del Servei

3 1

3. Comunicació amb usuari o persones significatives i intraprofessió.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
3.1 Establir una comunicació terapèutica 
amb l'usuari i/o família.

S'expressa de manera clara i senzilla adaptant el seu llenguatge verbal i 
no verbal, al tipus d'interlocutor. 
Proporciona  informació  adequada  a  les  necessitats  i  capacitats  de  la 
persona.
Manté  una  escolta  assertiva.  Dóna  suport  enfront  de  problemes 
emocionals,  socials,  psicològics  i  espirituals  i  identifica  i  assessora  al 
pacient i/o família. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Porta la identificació en un lloc visible per tal que es pugui identificar 2 1 10

Sempre es presenta, identifica i s'acomiada amb respecte 2 1
Identifica requeriments del pacient, els registra i ho comunica a altres membres 
de l'equip que poden donar resposta (suport social, espiritual…)

2 1

 Informa amb un llenguatge que entenedor pel pacient i/o acompanyants 2 1
Afavoreix l'expressió de les emocions sobre el procés de salut de la persona 2 1

3.2  Capacitat  per  treballar  de  manera 
individualitzada amb cada pacient

És  tolerant,  no  enjudicia,  és  sensible,  assegura  els  drets,  creences  i 
desitjos  dels  diferents  individus  o  grups  perquè  no  es  vegin 
compromesos.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Defensa els drets del pacient en nom d'aquest 2 1 10

 És tolerant i respectuós amb els valors de cada pacient/acompanyant 3 1
 Pregunta al pacient pels seus desitjos, i els comunica a la resta de l'equip 3 2

S'acomiada del pacient en el moment de l'alta 2 1
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4. Treball en equip i relació interprofessional.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
4.1 Comunicar-se amb tots els membres 
de  l'equip  interdisciplinari,  per  suggerir, 
obtenir  i/o  pactar  modificacions  del  pla 
terapèutic  concordes  amb  l'estat  del 
pacient.

Sap  descriure  l'estat  del  pacient  i  argumentar  les  propostes 
terapèutiques.
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Pacta/consensua les modificacions del pla terapèutic del pacient / família amb 
l'equip

4 2 10

S'adapta a la dinàmica de l'equip 2 1
Escolta i fa propostes a la resta de l'equip 4 2

4.2 Integrar-se en l'equip de treball de la 
unitat.

Es mostra cordial amb l'equip de treball immediat, oferint disponibilitat i  
col·laboració. 
S'interessa per conèixer els reptes i els objectius que persegueix l'equip 
de treball. 
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

És disposat i sempre col·labora davant els requeriments de l'equip 2 1 10

Coneix i comparteix els reptes i els objectius que persegueix l'equip 2 1
Formula propostes per assolir millor els objectius de l'equip 2 1

 Afavoreix un ambient agradable de treball, bon clima i esperit de col·laboració 2 1
Té una participació activa i constructiva 2 1

4.3 Crear cohesió i facilitar el treball en 
equip  amb  diferents  professionals  de 
múltiples disciplines. 

Procura equilibrar la demanda i oferta d'ajuda. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sol·licita ajuda sempre que ho necessita 2 1 10

 Es mostra assertiu 2 1
 Transmet tranquil·litat en situacions d'estrès 2 1
 Canalitza els esforços cap a la consecució d'objectius comuns 2 1

Ofereix ajuda sempre que és necessari 2 1
4.4  Demostrar  habilitats  d'organització  i 
lideratge  en  el  si  de  l'equip 
interdisciplinari.

Organitza i delega (si cal) les tasques, i coordina accions amb la resta de 
l'equip, d'acord amb el seu grau de competència.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sap delegar en altres components de l'equip quan això és necessari 3 1 10

 Té cura del funcionament de la unitat i del seu material 3 2
És  capaç  de  prendre  decisions  organitzatives  per  aconseguir  el  bon 
funcionament de l'equip.

4 2

4.5 Participar en el procés d'acolliment i 
aprenentatge  dels  nous  membres  de 
l'equip i dels alumnes en pràctiques 

Intervé en el procés d'aprenentatge dels nous professionals tot ajudant-
los a integrar-se
(Situació: Davant la incorporació de nous professionals a la unitat)

Comparteix el seu coneixement 3 2 10

 Reforça positivament l'aprenentatge durant tot el procés 2 1
 Reconeix les pròpies limitacions de coneixements i habilitats 2 1

Afavoreix la integració ràpida de nous membres en l'equip 3 1

5. Compromís institucional (Participació, implicació, adaptació als canvis).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
5.1  Identificar  la  missió,  visió,  valors  i 
objectius de la institució i de la Direcció 
Infermera.

S'implica en les línies estratègiques de la institució.
Col·labora en les accions de millora establertes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Coneix la visió, missió, valors i objectius de la Institució 2 1 10
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
Argumenta les seves actuacions en base als principis de la Institució 2 1

 S'implica activament en la formació dels nous professionals, tutelant-los durant 
els primers dies de la seva incorporació

2 1

 Participa en projectes de recerca quan es demana la seva col·laboració 2 1
Col·labora en les accions de millora que es porten a terme 2 1

5.2 Mantenir una actitud de disponibilitat i 
disposició  favorable  a  participar  en 
projectes de l'organització. 

S'implica activament en la posta en marxa de nous projectes de millora o 
canvis organitzatius.
Fomenta,  gestiona i  avalua la introducció d'innovacions i  canvis en la 
pràctica professional i en la Institució.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Col·labora positivament davant els canvis proposats en el seu Servei 2 1 10

Fa  aportacions  positives  davant  propostes  innovadores  en  el  seu  àmbit  de 
treball

2 1

 Explica als companys menys experts, els objectius a assolir en el Servei 2 1
 Col·labora activament en grups de treball de manera voluntària i/o quan se li 2 1

Verbalitza  el  seu  interès  en  participar  en  les  comissions  o  comitès  de  la 
Institució

2 1

5.3  Gestionar  els  recursos 
adequadament.

Aplica els principis d'eficàcia i eficiència. 
Coordina,  utilitza  i  gestiona  de  forma  eficaç  i  eficient  els  recursos 
materials i humans.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Utilitza els recursos materials de manera responsable 2 1 10

Gestiona el seu temps amb efectivitat 3 2
 Proposa mesures d'eficiència en la gestió dels recursos 3 1

Participa  en  les  proves  pilot  de  nous  materials/processos  i  valora  la  seva 
efectivitat

2 1

5.4  Identificar  la  importància  de  la 
recerca  per  a  la  consecució  d'objectius 
de salut.

Interpreta resultats i mitjançant treballs de recerca
Dirigeix i/o col·labora en treballs de recerca de grupal.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Identifica els problemes de salut del pacient i recull les dades 3 1 10

Analitza problemes pertinents del seu àmbit de competència i proposa estudis 
basats en l'evidència

2 1

 Genera propostes basades en treballs d'investigació 2 1
Dirigeix i/o participa en treballs de recerca grupals 3 2

Genèriques FISIOTERAPEUTA.

1. Valors professionals, ètics i deontològics.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades No Total
1.1 Establir una relació terapèutica. Sap  comprendre  els  problemes  i  necessitats  del  pacient,  es  mostra 

accessible i disponible sempre que és requerit
Realitza  la  relació/valoració  professional/pacient  amb  tracte  cordial  i 
humà, dóna confiança i genera sentiments de benestar per al pacient.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

El pacient reconeix al professional pel seu nom 2 1 0 10

Evita emetre judicis de valor respecte del pacient 2 1 0
 Es mostra accessible i disponible quan és requerit 3 2 0

Dona resposta a les necessitats que expressa el pacient 3 1 0
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades No Total
1.2 Adequar les actuacions als principis 
bioètics.

Procura el benestar: Beneficència.
No fa diferencies per motius d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats 
de la persona: Justícia
No perjudicar: No Maleficència.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Procura  el  benestar  del  pacient  inclús  en  situacions  complexes 
(Beneficència) i evita situacions que el puguin perjudicar (No maleficència)

2 1 0 10

Tracta a tots els pacients de manera equitativa, sense fer diferències per 
motius d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats de la persona (Justícia)

2 1 0

Implica al pacient en la presa de decisions (Autonomia) 2 1 0
 Respecta els drets del pacient 2 1 0
 Escolta amb amabilitat i comprensió les queixes o requeriments insatisfets 2 1 0

1.3  Preservar  la  dignitat  i  la 
confidencialitat,  malgrat  les  limitacions 
estructurals i organitzatives

Manté la privadesa de la informació personal i clínica
Actua protegint la privadesa física i emocional de la persona
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Manté la confidencialitat de les informacions que rep i en fa un bon ús 3 1 0 10

Les seves actuacions mostren sempre respecte envers el pacient i els seus 
acompanyants

3 2 0

Les seves actuacions van encaminades sempre a preservar la intimitat del  
pacient. (Ex. Truca a la porta, posa les cortines, tapa les parts del cos que 
no han se ser exposades durant el procediment)

4 2 0

1.4  Fomentar  les  pràctiques  d'autocura 
que contribueixen a la salut i benestar.

Potencia la participació del pacient/família amb l'autocura.
Es sensible a les necessitats d'ajuda individuals.
Cuida,  guia,  ensenya  i  orienta  les  actuacions  cap  a  l'autocura  i  la 
independència
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Demana al pacient la seva participació en el procés assistencial 2 1 0 10

Amb el permís del pacient, si s'escau, demana als acompanyants del mateix, 
la seva participació en el procés assistencial

2 1 0

Ensenya i orienta les actuacions envers l'autocura 2 1 0
 Actua de manera que el pacient pugui participar en la seva autocura. Ajuda a 

posar al malalt en situació d'acceptar o millorar la seva situació (l'anima a ser 
actiu)

2 1 0

Les seves actuacions van encaminades a potenciar l'autonomia del pacient 2 1 0
1.5 Transmetre coneixements, habilitats i 
actituds a futurs professionals pre i post 
grau

Participa activament en la formació dels alumnes de pre i post grau
Ajuda a l'alumne a integrar la teoria – pràctica
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Realitza  l'acollida  de  l'alumne  a  la  seva  arribada  (Li  mostra  la  unitat,  li 
presenta la resta de components de l'equip…)

2 1 0 10

Col·labora activament en la formació d'alumnes 3 2 0
 Coneix els objectius d'aprenentatge de l'alumne en pràctiques i promou el  

seu assoliment.
2 1 0

Realitza/Col·labora en l'avaluació de l'alumne en pràctiques 3 1 0

2. Procés d'atenció (Procediments/protocols. Prevenció i promoció de la salut).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.1 Valorar l'estat basal de la persona i 
planificar l'atenció.

Realitza la valoració inicial.
Identifica els problemes principals.
Pauta les intervencions pertinents.
(Situació: ingrés o primer contacte amb el pacient)

Realitza  i  enregistra  la  valoració  del  malalt  al  primer  contacte  (interconsulta, 
consulta externa, etc.)

3 2 10
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Deixa  constància  escrita  dels  principals  problemes  de  salut  que  presenta  el  
pacient.

2 1

Enregistra les mesures pertinents 2 1
Identifica i registra els riscos que poden posar en perill la seguretat del malalt 3 1

2.2  Identificar  precoçment  senyals 
d'alarma:  previsió  de  complicacions 
abans de que es confirmin

Identifica signes i símptomes inespecífics precoçment.
Actua amb rapidesa i seguretat de criteri.
(Situació: el pacient està en les fases inicials d'una complicació)

Identifica i registra signes i símptomes inespecífics de manera precoç 2 1 10

S'anticipa  a  algun  problema  que  pugui  presentar  el  pacient,  incrementant  la 
vigilància i deixant constància d'aquest fet

2 1

 Inicia accions correctores o preventives davant senyals d'alarma del pacient i en 
deixa constància

2 1

 Pren decisions de manera ràpida davant de situacions d'alarma del pacient 2 1
Informa  al  pacient  dels  símptomes  d'alarma que ha  de  vigilar  per  tal  que els 
comuniqui en cas d'aparició

2 1

2.3  En  el  cas  del  pacient  ambulatori 
utilitza  estratègies  i  habilitats  per 
assegurar l'acompliment de l'assistència 
a les sessions de fisioteràpia

De  manera  empàtica  informa  al  pacient  i  família  si  escau,  de  la 
importància de l'assistència  a  totes les  sessions prescrites,  per  tal  de 
assegurar l'evolució esperada

Es preocupa de mantenir informat constantment al pacient dels seus avanços, per  
tal de mantenir-lo motivat i acomplir el calendari de sessions

2 1 10

Informa al pacient de la normativa de l'assistència 2 1
Es preocupa de fer un control d'assistència a les sessions 2 1
En cas d'absències sense avís, informa al responsable corresponent 2 1
Si és possible, es posa en contacte amb el pacient i/o família 2 1

2.4  Conèixer  i  realitzar  de  forma 
adequada els procediments.

Aplica els protocols i procediments de la institució: Informa al pacient del procediment que li ha de realitzar 3 2 10

PNT transversals i específics de la unitat. Aplica els procediments del  seu àmbit  de responsabilitat  de manera acurada i  
precisa

3 1

Realitza correctament la tècnica o la intervenció terapèutica. Aplica i  avalua adequadament les tècniques i/o intervencions del seu àmbit de 
responsabilitat

2 1

(Situació: En el moment de realitzar una tècnica al pacient o incloure'l en 
un circuit protocol·litzat)

Verifica que el material de treball es manté en bon ús 2 1

2.5  Coneix  i  aplica  de forma correcta  i 
segura  els  mètodes  i  tècniques  de 
fisioteràpia 

Interpreta  les  prescripcions  i  planifica  el  tractament.  Aplica  els 
tractaments segons l'estat del pacients, tant manuals com amb agents 
físics. Constantment s'assegura de les possibles contraindicacions que 
puguin sorgir en l'aplicació de les tècniques

Comprova l'efectivitat del tractament a curt, mig i llarg termini 2 1 10

Prepara i aplica de forma segura el tractament/tècnica de manera individualitzada 
per cada pacient

3 1

Detecta  de forma immediata  els  efectes  adversos  de les  diferents  tècniques i 
tractaments

3 2

Comprova constantment el correcte funcionament dels agents físics 2 1
2.6  Prevenir  accidents  i/o  abordar 
adequadament les respostes que posen 
en perill la seguretat del pacient o d'uns 
altres al seu al voltant.

Aplica les mesures de seguretat en funció dels riscos identificats.
Garanteix la integritat física i procura un entorn segur
Recondueix les alteracions emocionals.
(Situació:  alteracions  de  la  consciencia  o  psicoemocionals  per 
encefalopatia,  demència,  intoxicacions  farmacològiques,  abús  de 
substancies,  tumors  cerebrals… Dificultats  d'adaptació,  procés de dol. 
Situacions estressants)

Aplica les mesures de seguretat en base als riscos detectats en el pacient (Ex.  
Risc de caigudes: baranes)

2 1 10
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Si  detecta  errors  de tractament  comesos, ho comunica d'acord al  procediment 
habitual

2 1

Coneix els recursos materials, humans i espirituals que el malalt pot necessitar 2 1
 Aplica l'escolta activa en cas de estrès emocional del pacient/acompanyants 2 1

Procura un entorn segur pel pacient 2 1
2.7 Utilitzar la documentació necessària i 
emplenar adequadament els registres.

Fa ús correcte de la documentació clínica (Llei de Protecció de Dades). 
Registra l'activitat i l'evolució de l'estat del pacient d'acord a les normes 
d'emplenament dels registres (llenguatge clar, llegible i contemplant els 
aspectes ètics i legals) 
(Situació: Durant el procés de registre del procés assistencial del pacient)

Utilitza  correctament  la  Ha  Ca:  preserva  la  informació  oral  i  escrita  del 
pacient/acompanyants

2 1 10

Enregistra amb un llenguatge entenedor i professional 2 1
  Els seus registres són clars, concrets i descriptius 2 1
  Sempre signa les dades que enregistra 2 1
 Els seus registres sempre contemplen els aspectes deontològics 2 1
2.8  Planificar,  organitzar  i  coordinar 
l'atenció  de  diversos  pacients 
simultàniament.

Processa  la  informació  rellevant  de  diferents  pacients,  sense  obviar 
dades importants. Sap prioritzar la intervenció.
Planifica,  organitza  i  prioritza  de  manera  sistemàtica,  analitzant 
individualment els problemes reals i potencials que el malalt pot presentar
(Situació: Moments d'augment de la càrrega assistencial)

Davant  una  situació  en  que  més  d'un  pacient  requereix  de  la  seva  atenció, 
prioritza aquesta atenent a la situació individual de cada un d'ells.

3 1 10

En casos en què la càrrega de treball és elevada, és capaç d'organitzar el treball,  
seleccionant els aspectes més importants i urgents

4 2

Garanteix la continuïtat de cures escollint la informació rellevant per incorporar-la 
al part oral

3 2

2.9  Modificar  els  plans  terapèutics 
segons  l'estat  del  pacient  i  actuar  en 
conseqüència.

Contrasta  de manera continuada l'estat  del pacient amb la planificació 
que  es  va  a  executar,  retardant,  avançant,  suspenent  o  modificant 
puntualment  els  aspectes  necessaris  i  comunica  els  canvis  a  l'equip 
responsable
(Situació: Aparició de canvis en l'estat / evolució del pacient)

Avalua  la  resposta  del  pacient  i  modifica  el  pla  d'acció  en  funció  dels  canvis 
observats i argumenta las propostes terapèutiques 

5 3 10

Manté una bona comunicació amb l'equip: pacta i consensua les modificacions de 
el pla d'acció

5 2

2.10 Valorar  l'estat  i  els  recursos de la 
persona per afrontar el procés.

Identifica la percepció que té la persona del seu estat de salut, tenint en 
compte les seves creences i valors.
(Situació: Pacient en situació de malaltia amb repercussions a l'alta)

Detecta les capacitats de la persona per afrontar la situació de malaltia 3 2 10

Identifica  els aspectes de suport  i  les àrees de millora en l'entorn  del  pacient  
(família/cuidadors)

3 1

Avalua la capacitat del pacient / família per implicar-se en el procés 2 1
Utilitza els recursos personals i/o familiars per afavorir la recuperació i/o confort de 
la persona

2 1

2.11  Realitzar  adequadament  activitats 
educacionals  per  a  potenciar  la 
participació del pacient/família en la seva 
autocura i autonomia.

Promou la participació de la persona/família en l'educació sanitària.
Inclou al pacient/família en el pla de cures
Avalua  la  capacitat  del  pacient/família  per  implicar-se  en  la  seva 
autonomia.
(Situació: Pacient en situació de malaltia amb repercussions a l'alta)

Ensenya al pacient a realitzar les activitats terapèutiques prescrites que pot portar 
a terme ell mateix

3 2 10

Amb el permís del pacient, convida al cuidador a portar  a terme alguna de les 
accions de cures que haurà de continuar en el domicili

2 1

Verifica que el pacient/cuidador ha entès les explicacions donades 3 1 C
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Enregistra  en la  Ha Ca les  accions educatives portades a  terme i  la  resposta 
obtinguda

2 1

2.12  Realitzar  accions  d'educació 
sanitària  i  la  preparació  de  l'alta  amb 
l'objectiu de promoure l'autonomia de la 
persona.

Promou l'autocura i  la  preparació per  a l'alta  de manera primerenca i 
continuada.
(Situació: A l'alta)

Du a terme accions d'educació sanitària, durant l'ingrés i la preparació de l'alta, 2 1 10

 Registra i avalua els resultats obtinguts de l'educació sanitària de cara a l'alta 2 1
 Explica (i entrega informació escrita si s'escau) o bé reforça la informació a l'alta al 

pacient/família per a garantir la continuïtat de cures i la promoció 
2 1

 Realitza educació sanitària sobre els efectes terapèutics i indicacions per tal de  
garantir/potenciar l'adhesió al tractament

2 1

Realitza l'Informe d'alta o bé l'informe de trasllat a una altra unitat si s'escau 2 1
2.13 Aplica l'evidència científica Llegeix literatura científica relacionada amb la seva àrea de treball. 

Aplica les millors intervencions conegudes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Aplica les millors pràctiques d'acord als PNTs, guies, i l'evidència científica 3 2 10

Fa propostes de millora argumentades bibliogràficament 4 2
Proposa  temes  d'interès  científic  per  ser  tractats  en  sessions  clíniques 
transversals o del Servei

3 1

3. Comunicació amb usuari o persones significatives i intraprofessió.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
3.1  Establir  una  comunicació  terapèutica 
amb l'usuari i/o família.

S'expressa de manera clara i senzilla adaptant el seu llenguatge verbal i  
no verbal, al tipus d'interlocutor. 
Proporciona  informació  adequada  a  les  necessitats  i  capacitats  de  la 
persona.
Manté  una  escolta  assertiva.  Dóna  suport  enfront  de  problemes 
emocionals,  socials,  psicològics  i  espirituals  i  identifica  i  assessora  al  
pacient i/o família. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Porta la identificació en un lloc visible per tal que es pugui identificar 2 1 10

Sempre es presenta, identifica i s'acomiada amb respecte 2 1
Identifica requeriments del pacient, els registra i ho comunica a altres membres 
de l'equip que poden donar resposta (suport social, espiritual…)

2 1

 Informa amb un llenguatge que entenedor pel pacient i/o acompanyants 2 1
Afavoreix l'expressió de les emocions sobre el procés de salut de la persona 2 1

3.2  Capacitat  per  treballar  de  manera 
individualitzada amb cada pacient

És  tolerant,  no  enjudicia,  és  sensible,  assegura  els  drets,  creences  i 
desitjos  dels  diferents  individus  o  grups  perquè  no  es  vegin 
compromesos.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Defensa els drets del pacient en nom d'aquest 2 1 10

 És tolerant i respectuós amb els valors de cada pacient/acompanyant 3 1
 Pregunta al pacient pels seus desitjos, i els comunica a la resta de l'equip 3 2

S'acomiada del pacient en el moment de l'alta 2 1
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4. Treball en equip i relació interprofessional.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
4.1 Comunicar-se amb tots els membres de 
l'equip interdisciplinari, per suggerir, obtenir 
i/o  pactar  modificacions del  pla  terapèutic 
concordes amb l'estat del pacient.

Sap descriure l'estat del pacient i argumentar les propostes terapèutiques.
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Pacta/consensua les modificacions del pla terapèutic del pacient/família amb 
l'equip

4 2 10

S'adapta a la dinàmica de l'equip 2 1
Escolta i fa propostes a la resta de l'equip 4 2

4.2  Integrar-se en l'equip  de treball  de la 
unitat.

Es mostra  cordial  amb l'equip  de  treball  immediat,  oferint  disponibilitat  i  
col·laboració. 
S'interessa per conèixer els reptes i els objectius que persegueix l'equip de 
treball. 
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

És disposat i sempre col·labora davant els requeriments de l'equip 2 1 10

Coneix i comparteix els reptes i els objectius que persegueix l'equip 2 1
Formula propostes per assolir millor els objectius de l'equip 2 1
Afavoreix  un  ambient  agradable  de  treball,  bon  clima  i  esperit  de 
col·laboració

2 1

Té una participació activa i constructiva 2 1
4.3  Crear  cohesió  i  facilitar  el  treball  en 
equip  amb  diferents  professionals  de 
múltiples disciplines. 

Procura equilibrar la demanda i oferta d'ajuda. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sol·licita ajuda sempre que ho necessita 2 1 10

 Es mostra assertiu 2 1
 Transmet tranquil·litat en situacions d'estrès 2 1
 Canalitza els esforços cap a la consecució d'objectius comuns 2 1

Ofereix ajuda sempre que és necessari 2 1
4.4  Demostrar  habilitats  d'organització  i 
lideratge en el si de l'equip interdisciplinari.

Organitza i delega (si cal) les tasques, i coordina accions amb la resta de  
l'equip, d'acord amb el seu grau de competència.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sap delegar en altres components de l'equip quan això és necessari 3 1 10

 Te cura del funcionament de la unitat i del seu material 3 2
És  capaç  de  prendre  decisions  organitzatives  per  aconseguir  el  bon 
funcionament de l'equip.

4 2

4.5  Participar  en  el  procés  d'acolliment  i 
aprenentatge dels nous membres de l'equip 
i dels alumnes en pràctiques 

Intervé en el procés d'aprenentatge dels nous professionals tot ajudant-los a  
integrar-se
(Situació: Davant la incorporació de nous professionals a la unitat)

Comparteix el seu coneixement 3 2 10

Reforça positivament l'aprenentatge durant tot el procés 2 1
Reconeix les pròpies limitacions de coneixements i habilitats 2 1
Afavoreix l'integració ràpida de nous membres en l'equip 3 1 10

5. Compromís institucional (Participació, implicació, adaptació als canvis).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
5.1  Identificar  la  missió,  visió,  valors  i 
objectius  de  la  institució  i  de  la  Direcció 
Infermera.

S'implica en les línies estratègiques de la institució.
Col·labora en les accions de millora establertes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Coneix la visió, missió, valors i objectius de la Institució 2 1 10
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Argumenta les seves actuacions en base als principis de la Institució 2 1

 S'implica  activament  en  la  formació  dels  nous  professionals,  tutelant-los 
durant els primers dies de la seva incorporació

2 1

 Participa en projectes de recerca quan es demana la seva col·laboració 2 1
Col·labora en les accions de millora que es porten a terme 2 1

5.2 Mantenir  una actitud de disponibilitat i 
disposició  favorable  a  participar  en 
projectes de l'organització. 

S'implica activament en la posta en marxa de nous projectes de millora o 
canvis organitzatius.
Fomenta,  gestiona  i  avalua  la  introducció  d'innovacions  i  canvis  en  la 
pràctica professional i en la Institució.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Col·labora positivament davant els canvis proposats en el seu Servei 2 1 10

Fa aportacions positives davant propostes innovadores en el seu àmbit de 
treball

2 1

 Explica als companys menys experts, els objectius a assolir en el Servei 2 1
 Col·labora activament en grups de treball de manera voluntària i/o quan se li 2 1

Verbalitza el  seu interès en participar en les comissions o comitès de la 
Institució

2 1

5.3 Gestionar els recursos adequadament. Aplica els principis d'eficàcia i eficiència. 
Coordina, utilitza i gestiona de forma eficaç i eficient els recursos materials i  
humans.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Utilitza els recursos materials de manera responsable 2 1 10

Gestiona el seu temps amb efectivitat 3 2
 Proposa mesures d'eficiència en la gestió dels recursos 3 1

Participa en les proves pilot de nous materials/processos i valora la seva 
efectivitat

2 1

5.4 Identificar la importància de la recerca 
per a la consecució d'objectius de salut. 

Interpreta resultats i mitjançant treballs de recerca
Dirigeix i/o col·labora en treballs de recerca de grupal.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Identifica els problemes de salut del pacient i recull les dades 3 1 10

Analitza  problemes  pertinents  del  seu  àmbit  de  competència  i  proposa 
estudis basats en l'evidència

2 1

 Genera propostes basades en treballs d'investigació 2 1
Dirigeix i/o participa en treballs de recerca grupals 3 2

Genèriques LOGOPEDA.

1. Valors professionals, ètics i deontològics.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
1.1 Establir una relació terapèutica. Sap  comprendre  els  problemes  i  necessitats  del  pacient,  es  mostra 

accessible i disponible sempre que és requerit
Realitza la relació/valoració professional /pacient amb tracte cordial i humà, 
dóna confiança i genera sentiments de benestar per al pacient.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

El pacient reconeix al professional pel seu nom 2 1 10

Evita emetre judicis de valor respecte del pacient 2 1
 Es mostra accessible i disponible quan és requerit 3 2

Dona resposta a les necessitats que expressa el pacient 3 1

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

62
01

50
00

13
9



115

Dilluns, 16 de febrer de 2015

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
1.2  Adequar  les  actuacions  als  principis 
bioètics.

Procura el benestar: Beneficència.
No fa diferencies per motius d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats de 
la persona: Justícia
No perjudicar: No Maleficència.
Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Procura  el  benestar  del  pacient  inclús  en  situacions  complexes 
(Beneficència) i evita situacions que el puguin perjudicar (No maleficència)

2 1 10

Tracta a tots els pacients de manera equitativa, sense fer diferències per  
motius d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats de la persona (Justícia)

2 1

Implica al pacient en la presa de decisions (Autonomia) 2 1
 Respecta els drets del pacient 2 1
 Escolta amb amabilitat i comprensió les queixes o requeriments insatisfets 

dels pacients
2 1

1.3 Preservar la dignitat i la confidencialitat, 
malgrat  les  limitacions  estructurals  i 
organitzatives

Manté la privadesa de la informació personal i clínica
Actua protegint la privadesa física i emocional de la persona
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Manté la confidencialitat de les informacions que rep i en fa un bon ús 3 1 10

Les seves actuacions mostren sempre respecte envers el pacient i els seus 
acompanyants

3 2

Les seves actuacions van encaminades sempre a preservar la intimitat del 
pacient. (Ex. Truca a la porta, posa les cortines, tapa les parts del cos que 
no han se ser exposades durant el procediment)

4 2

1.4 Fomentar les pràctiques d'autocura que 
contribueixen a la salut i benestar.

Potencia la participació del pacient / família amb l'autocura. 
Es sensible a les necessitats d'ajuda individuals.
Cuida,  guia,  ensenya  i  orienta  les  actuacions  cap  a  l'autocura  i  la 
independència
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Demana al pacient la seva participació en el procés assistencial 2 1 10

Amb  el  permís  del  pacient,  si  s'escau,  demana  als  acompanyants  del  
mateix, la seva participació en el procés assistencial

2 1

Ensenya i orienta les actuacions envers l'autocura 2 1
 Actua de manera que el pacient pugui participar en la seva autocura. Ajuda 

a posar al malalt en situació d'acceptar o millorar la seva situació (l'anima a 
ser actiu)

2 1

Les seves actuacions van encaminades a potenciar l'autonomia del pacient 2 1
1.5  Transmetre  coneixements,  habilitats  i 
actituds  a  futurs  professionals  pre  i  post 
grau

Participa activament en la formació dels alumnes de pre i post grau
Ajuda a l'alumne a integrar la teoria – pràctica
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Realitza  l'acollida  de  l'alumne  a la  seva  arribada  (Li  mostra  la  unitat,  li 
presenta la resta de components de l'equip…)

2 1 10

Col·labora activament en la formació d'alumnes 3 2
 Coneix els objectius d'aprenentatge de l'alumne en pràctiques i promou el  

seu assoliment.
2 1

Realitza /Col·labora en l'avaluació de l'alumne en pràctiques 3 1

2. Procés d'atenció (Procediments/protocols. Prevenció i promoció de la salut).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.1 Avaluar i prevenir trastorns de la parla, 
veu, llenguatge i deglució

Utilitza les tècniques i instruments d'exploració propis de la professió.
Realitza la valoració inicial
Identifica els problemes principals.
(Situació: ingrés o primer contacte amb el pacient)

Administra correctament les proves d'avaluació 3 2 10
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Corregeix i interpreta els resultats de les proves d'avaluació 3 1
Realitza i elabora l'informe de valoració 2 1
Aconsella per prevenir i/o endarrerir els trastorns logopèdics 2 1

2.2 Identificar precoçment senyals d'alarma: 
previsió de complicacions abans de que es 
confirmin

Identifica signes i símptomes inespecífics precoçment.
Actua amb rapidesa i seguretat de criteri.
(Situació: el pacient està en les fases inicials d'una complicació)

Identifica i registra signes i símptomes inespecífics de manera precoç 2 1 10

S'anticipa a algun problema que pugui presentar el pacient, incrementant la 
vigilància i deixant constància d'aquest fet

2 1

 Inicia accions correctores o preventives davant senyals d'alarma del pacient 
i en deixa constància

2 1

 Pren decisions de manera ràpida davant de situacions d'alarma del pacient 2 1
Informa al pacient dels símptomes d'alarma que ha de vigilar per tal que els 
comuniqui en cas d'aparició

2 1

2.3 Adaptar l'exercici de la professió Aplica el protocol de teràpia adaptat al pacient. 
Actua de forma estratègica i flexible si la situació ho requereix
Actua de forma creativa en les teràpies.
(Situació: complicació greu amb risc vital; situació d'emergència)

Adapta els exercicis de teràpia a cada pacient sense que ho percebi ni ell ni 
la resta del grup.

2 1 10

És creatiu a l'hora de planificar els exercicis 2 1
Té eines suficients per realitzar les teràpies de forma amena però al màxim 
de funcionals i terapèutiques.

2 1

 Dissenya tasques adequades pels objectius programats. 2 1
És capaç de canviar la sessió programada de forma ràpida i organitzada si 
la situació ho requereix.

2 1

2.4 Conèixer i realitzar de forma adequada 
els procediments.

Aplica els protocols i procediments de la institució: 
PNT transversals i específics de la unitat.
Realitza correctament la tècnica o la intervenció terapèutica.
(Situació: En el moment de realitzar una tècnica al pacient o incloure'l en un 
circuit protocol·litzat)

Informa al pacient del procediment que li ha de realitzar 3 2 10

Aplica  els  procediments  del  seu  àmbit  de  responsabilitat  de  manera 
acurada i precisa

3 1

Aplica i avalua adequadament les tècniques i/o intervencions del seu àmbit 
de responsabilitat

2 1

Verifica que el material de treball es manté en bon ús 2 1
2.5  Conèixer  els  efectes  secundaris  més 
comuns de la medicació

Coneix de forma general els principals efectes secundaris de la medicació 
que prenen els seus pacients.
Sap quan consultar al professional adequat davant d'una possible reacció 
farmacològica: infermera
Està  alerta  de  possibles  canvis  en  el  pacient  quan  hi  ha  un  canvi  de  
medicació

Coneix de forma general com actuen els medicaments que prenen els seus 
pacients.

2 1 10

Coneix els principals efectes secundaris de la medicació i que pot interferir  
en les teràpies.

2 1

Consulta a la infermera davant de qualsevol dubte sobre la medicació. 2 1
 Consulta a la infermera si observa algun canvi en el pacient quan hi ha 

hagut un canvi en la medicació.
2 1

 Consulta o deriva al pacient a la infermera quan aquest li demana qualsevol  
dubte sobre la medicació.

2 1 C
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.6  Dissenyar  estratègies  per  millorar  o 
mantenir  la  capacitat  comunicativa  i/o 
deglutòria

Ensenya  estratègies  als  pacients  per  ser  utilitzades  dins  i  fora  de  les 
teràpies.
Fomenta la utilització de sistemes alternatius i augmentatius de comunicació 
(SAAC) per aquells pacients amb grans dificultats comunicatives.

Ensenya estratègies comunicatives i deglutòries per utilitzar dins i fora de la 
teràpia.

4 2 10

Comenta la possibilitat d'utilitzar un SAAC en aquells pacients amb grans  
dificultats comunicatives.

3 1

 Dissenya i ensenya la utilització del SAAC. 3 2
2.7  Utilitzar  la  documentació  necessària  i 
emplenar adequadament els registres.

Fa ús correcte de la documentació clínica (Llei de Protecció de Dades). 
Registra  l'activitat  i  l'evolució  de l'estat  del  pacient  d'acord a les  normes 
d'emplenament  dels  registres  (llenguatge  clar,  llegible  i  contemplant  els 
aspectes ètics i legals) 
(Situació: Durant el procés de registre del procés assistencial del pacient)

Utilitza  correctament  la  Ha  Ca:  preserva  la  informació  oral  i  escrita  del 
pacient / acompanyants

2 1 10

Enregistra amb un llenguatge entenedor i professional 2 1
  Els seus registres són clars, concrets i descriptius 2 1
  Sempre signa les dades que enregistra 2 1
 Els seus registres sempre contemplen els aspectes deontològics 2 1
2.8  Planificar,  organitzar  i  coordinar 
l'atenció  de  diversos  pacients 
simultàniament.

Processa la informació rellevant de diferents pacients, sense obviar dades 
importants. Sap prioritzar la intervenció.
Planifica,  organitza  i  prioritza  de  manera  sistemàtica,  analitzant 
individualment els problemes reals i potencials que el malalt pot presentar
(Situació: Moments d'augment de la càrrega assistencial)

Davant una situació en que més d'un pacient requereix de la seva atenció, 
prioritza aquesta atenent a la situació individual de cada un d'ells.

3 1 10

Organitza i dirigeix correctament un grup de teràpia 4 2
Planifica, organitza i coordina teràpies individuals i grupals. 3 2

2.9 Modificar els plans terapèutics segons 
l'estat del pacient i actuar en conseqüència.

Contrasta de manera continuada l'estat del pacient amb la planificació que 
es va a executar, retardant, avançant, suspenent o modificant puntualment  
els aspectes necessaris i comunica els canvis a l'equip responsable
(Situació: Aparició de canvis en l'estat / evolució del pacient)

Avalua la resposta del pacient i modifica el pla d'acció en funció dels canvis 
observats i argumenta las propostes terapèutiques 

5 3 10

Manté  una  bona  comunicació  amb  l'equip:  pacta  i  consensua  les 
modificacions de el pla d'acció

5 2

2.10  Valorar  l'estat  i  els  recursos  de  la 
persona per afrontar el procés.

Identifica la percepció que té la persona del seu estat de salut,  tenint en  
compte les seves creences i valors.
(Situació: Pacient en situació de malaltia amb repercussions a l'alta)

Detecta les capacitats de la persona per afrontar la situació de malaltia 3 2 10

Identifica  els  aspectes  de  suport  i  les  àrees  de  millora  en  l'entorn  del  
pacient (família / cuidadors)

3 1

Avalua la capacitat del pacient / família per implicar-se en el procés 2 1
Utilitza els recursos personals i/o familiars per afavorir  la recuperació i/o  
confort de la persona

2 1

2.11 Assessorar al pacient/família afavorint 
la teràpia logopèdica

Assessora al pacient afavorint la participació en la teràpia.
Assessora a la família afavorint la col·laboració dins i fora de la teràpia per 
millorar la comunicació i deglució del pacient.
(Situació: Pacient en situació de malaltia amb repercussions a l'alta)

És  capaç  d'aconsellar  al  pacient  per  millorar  la  seva  participació  en  la 
teràpia.

2 1 10

Argumenta  la  necessitat  que  el  pacient  estigui  actiu  i  còmode  en  les 
teràpies.

2 1

 Explica a les famílies la necessitat de la seva col·laboració. 2 1
 Intenta  implicar  a  les  famílies  fora  de  la  teràpia  per  millorar  l'estat 

comunicatiu i deglutori del pacient.
2 1

Manté una comunicació activa amb el cuidador principal. 2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.12 Realitzar accions d'educació sanitària i 
la  preparació  de  l'alta  amb  l'objectiu  de 
promoure l'autonomia de la persona.

Promou  l'autocura  i  la  preparació  per  a  l'alta  de  manera  primerenca  i  
continuada.
(Situació: A l'alta)

Du a terme accions d'educació sanitària, durant l'ingrés i la preparació de 
l'alta,

2 1 10

 Registra i avalua els resultats obtinguts de l'educació sanitària de cara a 
l'alta

2 1

 Explica (i entrega informació escrita si s'escau) o bé reforça la informació a 
l'alta al pacient/família per a garantir la continuïtat de cures i la promoció de 

2 1

 Realitza educació sanitària sobre els efectes terapèutics i indicacions per tal 
de garantir/potenciar l'adhesió al tractament

2 1

Realitza l'Informe d'alta d'infermeria o bé l'informe de trasllat a una altra  
unitat si s'escau

2 1

2.13 Aplica l'evidència científica Llegeix literatura científica relacionada amb la seva àrea de treball. 
Aplica les millors intervencions conegudes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Aplica les millors pràctiques d'acord als PNTs, guies, i l'evidència científica 3 2 10

Fa propostes de millora argumentades bibliogràficament 4 2
Proposa  temes  d'interès  científic  per  ser  tractats  en  sessions  clíniques 
transversals o del Servei

3 1

3. Comunicació amb usuari o persones significatives i intraprofessió.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
3.1  Establir  una  comunicació  terapèutica 
amb l'usuari i/o família.

S'expressa de manera clara i senzilla adaptant el seu llenguatge verbal i no 
verbal, al tipus d'interlocutor. 
Proporciona  informació  adequada  a  les  necessitats  i  capacitats  de  la 
persona.
Manté una escolta assertiva. Dóna suport enfront de problemes emocionals, 
socials, psicològics i espirituals i identifica i assessora al pacient i/o família. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Porta la identificació en un lloc visible per tal que es pugui identificar 2 1 10

Sempre es presenta, identifica i s'acomiada amb respecte 2 1
Identifica  requeriments  del  pacient,  els  registra  i  ho  comunica  a  altres 
membres de l'equip que poden donar resposta (suport social, espiritual…)

2 1

 Informa amb un llenguatge que entenedor pel pacient i/o acompanyants 2 1
Afavoreix  l'expressió  de  les  emocions  sobre  el  procés  de  salut  de  la 
persona

2 1

3.2  Capacitat  per  treballar  de  manera 
individualitzada amb cada pacient

És tolerant, no enjudicia, és sensible, assegura els drets, creences i desitjos 
dels diferents individus o grups perquè no es vegin compromesos.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Defensa els drets del pacient en nom d'aquest 2 1 10

 És tolerant i respectuós amb els valors de cada pacient/acompanyant 3 1
 Pregunta al pacient pels seus desitjos, i els comunica a la resta de l'equip 3 2

S'acomiada del pacient en el moment de l'alta 2 1
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4. Treball en equip i relació interprofessional.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
4.1  Comunicar-se  amb  tots  els  membres 
de  l'equip  interdisciplinari,  per  suggerir, 
obtenir  i/o  pactar  modificacions  del  pla 
terapèutic  concordes  amb  l'estat  del 
pacient.

Sap descriure l'estat del pacient i argumentar les propostes terapèutiques.
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Pacta/consensua  les  modificacions  del  pla  terapèutic  del  pacient/família 
amb l'equip

4 2 10

S'adapta a la dinàmica de l'equip 2 1
Escolta i fa propostes a la resta de l'equip 4 2

4.2 Integrar-se en l'equip  de treball  de la 
unitat.

Es  mostra  cordial  amb  l'equip  de  treball  immediat,  oferint  disponibilitat  i  
col·laboració. 
S'interessa per conèixer els reptes i els objectius que persegueix l'equip de 
treball. 
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

És disposat i sempre col·labora davant els requeriments de l'equip 2 1 10

Coneix i comparteix els reptes i els objectius que persegueix l'equip 2 1
Formula propostes per assolir millor els objectius de l'equip 2 1

 Afavoreix  un  ambient  agradable  de  treball,  bon  clima  i  esperit  de 
col·laboració

2 1

Té una participació activa i constructiva 2 1
4.3  Crear  cohesió  i  facilitar  el  treball  en 
equip  amb  diferents  professionals  de 
múltiples disciplines. 

Procura equilibrar la demanda i oferta d'ajuda. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sol·licita ajuda sempre que ho necessita 2 1 10

 Es mostra assertiu 2 1
 Transmet tranquil·litat en situacions d'estrès 2 1
 Canalitza els esforços cap a la consecució d'objectius comuns 2 1

Ofereix ajuda sempre que és necessari 2 1
4.4  Demostrar  habilitats  d'organització  i 
lideratge en el si de l'equip interdisciplinari.

Organitza i delega (si cal) les tasques, i coordina accions amb la resta de 
l'equip, d'acord amb el seu grau de competència.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sap delegar en altres components de l'equip quan això és necessari 3 1 10

 Te cura del funcionament de la unitat i del seu material 3 2
És  capaç  de  prendre  decisions  organitzatives  per  aconseguir  el  bon 
funcionament de l'equip.

4 2

4.5  Participar  en  el  procés  d'acolliment  i 
aprenentatge  dels  nous  membres  de 
l'equip i dels alumnes en pràctiques 

Intervé en el procés d'aprenentatge dels nous professionals tot ajudant-los a 
integrar-se
(Situació: Davant la incorporació de nous professionals a la unitat)

Comparteix el seu coneixement 3 2 10

 Reforça positivament l'aprenentatge durant tot el procés 2 1
 Reconeix les pròpies limitacions de coneixements i habilitats 2 1

Afavoreix l'integració ràpida de nous membres en l'equip 3 1
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5. Compromís institucional (Participació, implicació, adaptació als canvis).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
5.1  Identificar  la  missió,  visió,  valors  i 
objectius  de  la  institució  i  de  la  Direcció 
Infermera.

S'implica en les línies estratègiques de la institució.
Col·labora en les accions de millora establertes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Coneix la visió, missió, valors i objectius de la Institució 2 1 10

Argumenta les seves actuacions en base als principis de la Institució 2 1
 S'implica  activament  en la  formació  dels  nous professionals,  tutelant-los 

durant els primers dies de la seva incorporació
2 1

 Participa en projectes de recerca quan es demana la seva col·laboració 2 1
Col·labora en les accions de millora que es porten a terme 2 1

5.2 Mantenir  una actitud de disponibilitat i 
disposició  favorable  a  participar  en 
projectes de l'organització. 

S'implica activament en la posta en marxa de nous projectes de millora o 
canvis organitzatius.
Fomenta,  gestiona  i  avalua  la  introducció  d'innovacions  i  canvis  en  la 
pràctica professional i en la Institució.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Col·labora positivament davant els canvis proposats en el seu Servei 2 1 10

Fa aportacions positives davant propostes innovadores en el seu àmbit de 
treball

2 1

 Explica als companys menys experts, els objectius a assolir en el Servei 2 1
 Col·labora activament en grups de treball de manera voluntària i/o quan se 

li demana
2 1

Verbalitza el seu interès en participar en les comissions o comitès de la 
Institució

2 1

5.3 Gestionar els recursos adequadament. Aplica els principis d'eficàcia i eficiència. 
Coordina, utilitza i gestiona de forma eficaç i eficient els recursos materials i  
humans.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Utilitza els recursos materials de manera responsable 2 1 10

Gestiona el seu temps amb efectivitat 3 2
 Proposa mesures d'eficiència en la gestió dels recursos 3 1

Participa en les proves pilot de nous materials/processos i valora la seva 
efectivitat

2 1

5.4 Identificar la importància de la recerca 
per a la consecució d'objectius de salut. 

Interpreta resultats i mitjançant treballs de recerca
Dirigeix i/o col·labora en treballs de recerca de grupal.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Identifica els problemes de salut del pacient i recull les dades 3 1 10

Analitza  problemes  pertinents  del  seu  àmbit  de  competència  i  proposa 
estudis basats en l'evidència

2 1

 Genera propostes basades en treballs d'investigació 2 1
Dirigeix i/o participa en treballs de recerca grupals 3 2
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Genèriques OPTOMETRISTA.

1. Valors professionals, ètics i deontològics.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
1.1 Establir una relació terapèutica. Sap  comprendre  els  problemes  i  necessitats  del  pacient,  es  mostra 

accessible i disponible sempre que és requerit
Realitza la relació/valoració professional/pacient amb tracte cordial i humà, 
dóna confiança i genera sentiments de benestar per al pacient.
(Situació: Durant tot el  procés 1. Valors professionals, ètics i  deontològics 
/pacient)

El pacient reconeix al professional pel seu nom 2 1 10

Evita emetre judicis de valor respecte del pacient 2 1
 Es mostra accessible i disponible quan és requerit 3 2

Dona resposta a les necessitats que expressa el pacient 3 1
1.2  Adequar  les  actuacions  als  principis 
bioètics.

Procura el benestar: Beneficència.
No fa diferencies per motius d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats de 
la persona: Justícia
No perjudicar: No Maleficència.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Procura  el  benestar  del  pacient  inclús  en  situacions  complexes 
(Beneficència) i evita situacions que el puguin perjudicar (No maleficència)

2 1 10

Tracta a tots els pacients de manera equitativa, sense fer diferències per 
motius d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats de la persona (Justícia)

2 1

Implica al pacient en la presa de decisions (Autonomia) 2 1
 Respecta els drets del pacient 2 1
 Escolta amb amabilitat i comprensió les queixes o requeriments insatisfets 

dels pacients
2 1

1.3 Preservar la dignitat i la confidencialitat, 
malgrat  les  limitacions  estructurals  i 
organitzatives

Manté la privadesa de la informació personal i clínica
Actua protegint la privadesa física i emocional de la persona
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Manté la confidencialitat de les informacions que rep i en fa un bon ús 3 1 10

Les seves actuacions mostren  sempre  respecte  envers  el  pacient  i  els  
seus acompanyants

3 2

Les seves actuacions van encaminades sempre a preservar la intimitat del  
pacient. (Ex. Truca a la porta, posa les cortines, tapa les parts del cos que  
no han se ser exposades durant el procediment)

4 2

1.4 Fomentar les pràctiques d'autocura que 
contribueixen a la salut i benestar.

Potencia la participació del pacient / família amb l'autocura.
Es sensible a les necessitats d'ajuda individuals.
Cuida,  guia,  ensenya  i  orienta  les  actuacions  cap  a  l'autocura  i  la 
independència
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Demana al pacient la seva participació en el procés assistencial 2 1 10

Amb el  permís  del  pacient,  si  s'escau,  demana  als  acompanyants  del 
mateix, la seva participació en el procés assistencial

2 1

Ensenya i orienta les actuacions envers l'autocura 2 1
 Actua de manera que el pacient pugui participar en la seva autocura. Ajuda 

a posar al malalt en situació d'acceptar o millorar la seva situació (l'anima a  
ser actiu)

2 1

Les seves actuacions van encaminades a potenciar l'autonomia del pacient 2 1 C
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
1.5  Transmetre  coneixements,  habilitats  i 
actituds  a  futurs  professionals  pre  i  post 
grau

Participa activament en la formació dels alumnes de pre i post grau
Ajuda a l'alumne a integrar la teoria – pràctica
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Realitza  l'acollida  de l'alumne a la seva arribada (Li  mostra  la unitat,  li  
presenta la resta de components de l'equip…)

2 1 10

Col·labora activament en la formació d'alumnes 3 2 10
 Coneix els objectius d'aprenentatge de l'alumne en pràctiques i promou el 

seu assoliment.
2 1

Realitza/Col·labora en l'avaluació de l'alumne en pràctiques 3 1

2. Procés d'atenció (Procediments/protocols. Prevenció i promoció de la salut).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.1  Valorar  l'estat  basal  de  la  persona  i 
planificar l'atenció.

Realitza la valoració inicial.
Identifica els problemes principals.
Pauta les intervencions pertinents.
(Situació: ingrés o primer contacte amb el pacient)

Realitza i enregistra la valoració del malalt al primer contacte (interconsulta,  
consulta externa, etc)

3 2 10

Deixa constància escrita dels principals problemes de salut que presenta el 
pacient.

2 1

Enregistra les mesures pertinents 2 1
Identifica  i  registra  els  riscos que poden posar  en perill  la  seguretat  del 
malalt

3 1

2.2  Identificar  precoçment  senyals 
d'alarma: previsió de  complicacions abans 
de que es confirmin

Identifica signes i símptomes inespecífics precoçment.
Actua amb rapidesa i seguretat de criteri.
(Situació: el pacient està en les fases inicials d'una complicació)

Identifica i registra signes i símptomes inespecífics de manera precoç 2 1 10

S'anticipa a algun problema que pugui presentar el pacient, incrementant la 
vigilància i deixant constància d'aquest fet

2 1

 Inicia accions correctores o preventives davant senyals d'alarma del pacient 
i en deixa constància

2 1

 Pren decisions de manera ràpida davant de situacions d'alarma del pacient 2 1
Informa al pacient dels símptomes d'alarma que ha de vigilar per tal que els 
comuniqui en cas d'aparició

2 1

2.3  Identificar  i  executar  correctament  i  a 
temps, actuacions en casos d'urgència amb 
risc per a la vida del  pacient o en el cas 
d'una crisi o complicació sobtada

Aplica el protocol d'actuació urgent adaptat al pacient. 
Actua coordinant-se amb la resta de professionals.
Inicia accions correctores i/o preventives
(Situació: complicació greu amb risc vital; situació d'emergència)

Avisa al professional referent en cas de detectar canvis en l'estat del pacient 2 1 10

Demana ajuda davant de situacions que impliquin complicacions sobtades 2 1
Aplica  acuradament  el  procediment  d'atenció  al  pacient  en  situació 
d'emergència

2 1

 En situacions d'urgència pel pacient, actua de manera coordinada amb la 
resta de professionals de l'equip

2 1

Davant d'una situació d'emergència del pacient, anticipa l'aplicació d'alguna 
actuació del seu àmbit de competència

2 1

2.4 Conèixer i realitzar de forma adequada 
els procediments.

Aplica els protocols i procediments de la institució: 
PNT transversals i específics de la unitat.
Realitza correctament la tècnica o la intervenció terapèutica.
(Situació: En el moment de realitzar una tècnica al pacient o incloure'l en un 
circuit protocol·litzat)

Informa al pacient del procediment que li ha de realitzar 3 2 10
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Aplica els procediments del seu àmbit de responsabilitat de manera acurada 
i precisa

3 1

Aplica i avalua adequadament les tècniques i/o intervencions del seu àmbit  
de responsabilitat

2 1

Verifica que el material de treball es manté en bon ús 2 1
2.5  Conèixer  i  administrar  de  manera 
correcta  i  segura  els  medicaments  i  les 
cures  associades  a  l'administració  dels 
mateixos.

Interpreta  les  prescripcions  farmacològiques  i  realitza  la  planificació  de 
l'administració. 
Descarta al·lèrgies/intoleràncies.
Valora  la  resposta  terapèutica  i  realitza  els  controls  previs  o  posteriors 
necessaris
Té en compte les interaccions e incompatibilitats dels  medicaments, vigila 
l'aparició de reaccions o toxicitats i actua en conseqüència
(Situació: Durant el procés de preparació, administració i monitorització de 
fàrmacs)

Comprova l'efectivitat del fàrmac a curt termini (Ex.- antitèrmic, analgèsic...) 2 1 10

Realitza correctament la tècnica de preparació dels fàrmacs (càlcul de dosi,  
ritme...)

2 1

Prepara  i  administra  de  forma  segura  els  fàrmacs  per  cada  pacient  de 
manera individualitzada en l'horari prescrit (Un a continuació de l'altre)

2 1

Utilitza correctament els dispositius d'administració de fàrmacs del seu àmbit 
de treball

2 1

Detecta precoçment l'aparició d'efectes adversos, els registra en la Hª Cª i 
els comunica d'acord al procediment

2 1

2.6  Prevenir  accidents  i/o  abordar 
adequadament les respostes que posen en 
perill la seguretat del pacient o d'uns altres 
al seu al voltant.

Aplica les mesures de seguretat en funció dels riscos identificats.
Garanteix la integritat física i procura un entorn segur
Recondueix les alteracions emocionals.
(Situació:  alteracions  de  la  consciencia  o  psicoemocionals  per 
encefalopatia,  demència,  intoxicacions  farmacològiques,  abús  de 
substancies,  tumors  cerebrals…  Dificultats  d'adaptació,  procés  de  dol. 
Situacions estressants)

Aplica les mesures de seguretat en base als riscos detectats en el pacient 
(Ex. Risc de caigudes: baranes)

2 1 10

Si  detecta  errors  de  medicació  comesos,  ho  comunica  d'acord  al 
procediment habitual

2 1

Coneix  els  recursos  materials,  humans  i  espirituals  que  el  malalt  pot 
necessitar 

2 1

 Aplica  l'escolta  activa  en  cas  de  estrés  emocional  del  pacient  /  
acompanyants

2 1

Procura un entorn segur pel pacient 2 1
2.7  Utilitzar  la  documentació  necessària  i 
emplenar adequadament els registres.

Fa ús correcte de la documentació clínica (Llei de Protecció de Dades). 
Registra  l'activitat  i  l'evolució de l'estat  del  pacient  d'acord a les normes 
d'emplenament  dels  registres  (llenguatge  clar,  llegible  i  contemplant  els 
aspectes ètics i legals) 
(Situació: Durant el procés de registre del procés assistencial del pacient)

Utilitza  correctament  la  Hª  Cª:  preserva  la  informació  oral  i  escrita  del 
pacient / acompanyants

2 1 10

Enregistra amb un llenguatge entenedor i professional 2 1
  Els seus registres són clars, concrets i descriptius 2 1
  Sempre signa les dades que enregistra 2 1
 Els seus registres sempre contemplen els aspectes deontològics 2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.8  Planificar,  organitzar  i  coordinar 
l'atenció  de  diversos  pacients 
simultàniament.

Processa la informació rellevant de diferents pacients, sense obviar dades 
importants. Sap prioritzar la intervenció.
Planifica,  organitza  i  prioritza  de  manera  sistemàtica,  analitzant 
individualment els problemes reals i potencials que el malalt pot presentar
(Situació: Moments d'augment de la càrrega assistencial)

Davant una situació en que més d'un pacient requereix de la seva atenció,  
prioritza aquesta atenent a la situació individual de cada un d'ells.

3 1 10

En casos en què la càrrega de treball és elevada, és capaç d'organitzar el 
treball, seleccionant els aspectes més importants i urgents

4 2

Garanteix  la  continuïtat  de  cures  escollint  la  informació  rellevant  per 
incorporar-la al parte oral

3 2

2.9 Modificar els plans terapèutics segons 
l'estat del pacient i actuar en conseqüència.

Contrasta de manera continuada l'estat del pacient amb la planificació que 
es va a executar, retardant, avançant, suspenent o modificant puntualment 
els aspectes necessaris i comunica els canvis a l'equip responsable
(Situació: Aparició de canvis en l'estat / evolució del pacient)

Avalua la resposta del pacient i modifica el pla d'acció en funció dels canvis 
observats i argumenta las propostes terapèutiques 

5 3 10

Manté  una  bona  comunicació  amb  l'equip:  pacta  i  consensua  les 
modificacions de el pla d'acció

5 2

2.10  Valorar  l'estat  i  els  recursos  de  la 
persona per afrontar el procés.

Identifica la percepció que té la persona del seu estat de salut, tenint en 
compte les seves creences i valors.
(Situació: Pacient en situació de malaltia amb repercussions a l'alta)

Detecta les capacitats de la persona per afrontar la situació de malaltia 3 2 10

Identifica els aspectes de suport i les àrees de millora en l'entorn del pacient  
(família / cuidadors)

3 1

Avalua la capacitat del pacient / família per implicar-se en el procés 2 1
Utilitza els recursos personals i/o familiars per  afavorir  la  recuperació  i/o 
confort de la persona

2 1

2.11  Realitzar  adequadament  activitats 
educacionals per a potenciar la participació 
del  pacient/família  en  la  seva  autocura  i 
autonomia.

Promou la participació de la persona/família en l'educació sanitària.
Inclou al pacient/família en el pla de cures
Avalua la capacitat del pacient/família per implicar-se en la seva autonomia.
(Situació: Pacient en situació de malaltia amb repercussions a l'alta)

Ensenya al pacient a realitzar les activitats terapèutiques prescrites que pot 
portar a terme ell mateix

3 2 10

Amb el permís del pacient, convida al cuidador a portar a terme alguna de 
les accions de cures que haurà de continuar en el domicili

2 1

Verifica que el pacient/cuidador ha entès les explicacions donades 3 1
Enregistra en la Ha Ca les accions educatives portades a terme i la resposta 
obtinguda

2 1

2.12 Realitzar accions d'educació sanitària i 
la  preparació  de  l'alta  amb  l'objectiu  de 
promoure l'autonomia de la persona.

Promou  l'autocura  i  la  preparació  per  a  l'alta  de  manera  primerenca  i  
continuada.
(Situació: A l'alta)

Du a terme accions d'educació sanitària, durant l'ingrés i la preparació de 
l'alta,

2 1 10

 Registra i  avalua els resultats obtinguts de l'educació sanitària de cara a 
l'alta

2 1

 Explica (i entrega informació escrita si s'escau) o bé reforça la informació a 
l'alta al pacient/família per a garantir la continuïtat de cures i la promoció de 
la salut.

2 1

 Realitza educació sanitària sobre els efectes terapèutics i indicacions per tal  
de garantir/potenciar l'adhesió al tractament

2 1

Realitza  l'Informe d'alta  d'infermeria  o bé l'informe de trasllat  a una altra 
unitat si s'escau

2 1

2.13 Aplica l'evidència científica Llegeix literatura científica relacionada amb la seva àrea de treball. 
Aplica les millors intervencions conegudes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Aplica les millors pràctiques d'acord als PNTs, guies, i l'evidència científica 3 2 10
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Fa propostes de millora argumentades bibliogràficament 4 2
Proposa  temes  d'interès  científic  per  ser  tractats  en  sessions  clíniques 
transversals o del Servei

3 1

3. Comunicació amb usuari o persones significatives i intraprofessió.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
3.1  Establir  una  comunicació  terapèutica 
amb l'usuari i/o família.

S'expressa de manera clara i senzilla adaptant el seu llenguatge verbal i no 
verbal, al tipus d'interlocutor. 
Proporciona  informació  adequada  a  les  necessitats  i  capacitats  de  la 
persona.
Manté una escolta assertiva. Dóna suport enfront de problemes emocionals,  
socials, psicològics i espirituals i identifica i assessora al pacient i/o família. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Porta la identificació en un lloc visible per tal que es pugui identificar 2 1 10

Sempre es presenta, identifica i s'acomiada amb respecte 2 1
Identifica  requeriments  del  pacient,  els  registra  i  ho  comunica  a  altres  
membres de l'equip que poden donar resposta (suport social, espiritual…)

2 1

 Informa amb un llenguatge que entenedor pel pacient i/o acompanyants 2 1
Afavoreix  l'expressió  de  les  emocions  sobre  el  procés  de  salut  de  la 
persona

2 1

3.2  Capacitat  per  treballar  de  manera 
individualitzada amb cada pacient

És tolerant, no enjudicia, és sensible, assegura els drets, creences i desitjos  
dels diferents individus o grups perquè no es vegin compromesos.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Defensa els drets del pacient en nom d'aquest 2 1 10

 És tolerant i respectuós amb els valors de cada pacient / acompanyant 3 1
 Pregunta al pacient pels seus desitjos, i els comunica a la resta de l'equip 3 2

S'acomiada del pacient en el moment de l'alta 2 1

4. Treball en equip i relació interprofessional.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
4.1 Comunicar-se amb tots els membres de 
l'equip interdisciplinari, per suggerir, obtenir 
i/o  pactar  modificacions del  pla  terapèutic 
concordes amb l'estat del pacient.

Sap descriure l'estat del pacient i argumentar les propostes terapèutiques.
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Pacta/consensua  les  modificacions  del  pla  terapèutic  del  pacient/família 
amb l'equip

4 2 10

S'adapta a la dinàmica de l'equip 2 1
Escolta i fa propostes a la resta de l'equip 4 2

4.2  Integrar-se en l'equip  de treball  de la 
unitat.

Es mostra  cordial  amb l'equip  de treball  immediat,  oferint  disponibilitat  i 
col·laboració. 
S'interessa per conèixer els reptes i els objectius que persegueix l'equip de 
treball. 
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

És disposat i sempre col·labora davant els requeriments de l'equip 2 1 10

Coneix i comparteix els reptes i els objectius que persegueix l'equip 2 1
Formula propostes per assolir millor els objectius de l'equip 2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Afavoreix  un  ambient  agradable  de  treball,  bon  clima  i  esperit  de  
col·laboració

2 1

Té una participació activa i constructiva 2 1
4.3  Crear  cohesió  i  facilitar  el  treball  en 
equip  amb  diferents  professionals  de 
múltiples disciplines. 

Procura equilibrar la demanda i oferta d'ajuda. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sol·licita ajuda sempre que ho necessita 2 1 10

 Es mostra assertiu 2 1
 Transmet tranquil·litat en situacions d'estrès 2 1
 Canalitza els esforços cap a la consecució d'objectius comuns 2 1

Ofereix ajuda sempre que és necessari 2 1
4.4  Demostrar  habilitats  d'organització  i 
lideratge en el si de l'equip interdisciplinari.

Organitza i delega (si cal) les tasques, i coordina accions amb la resta de  
l'equip, d'acord amb el seu grau de competència.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sap delegar en altres components de l'equip quan això és necessari 3 1 10

 Te cura del funcionament de la unitat i del seu material 3 2
És  capaç  de  prendre  decisions  organitzatives  per  aconseguir  el  bon 
funcionament de l'equip.

4 2

4.5  Participar  en  el  procés  d'acolliment  i 
aprenentatge dels nous membres de l'equip 
i dels alumnes en pràctiques 

Intervé en el procés d'aprenentatge dels nous professionals tot ajudant-los 
a integrar-se
(Situació: Davant la incorporació de nous professionals a la unitat)

Comparteix el seu coneixement 3 2 10

Reforça positivament l'aprenentatge durant tot el procés 2 1
Reconeix les pròpies limitacions de coneixements i habilitats 2 1
Afavoreix l'integració ràpida de nous membres en l'equip 3 1

5. Compromís institucional (Participació, implicació, adaptació als canvis).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
5.1  Identificar  la  missió,  visió,  valors  i 
objectius  de  la  institució  i  de  la  Direcció 
Infermera.

S'implica en les línies estratègiques de la institució.
Col·labora en les accions de millora establertes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Coneix la visió, missió, valors i objectius de la Institució 2 1 10

Argumenta les seves actuacions en base als principis de la Institució 2 1
 S'implica  activament  en  la  formació  dels  nous  professionals,  tutelant-los 

durant els primers dies de la seva incorporació
2 1

 Participa en projectes de recerca quan es demana la seva col·laboració 2 1
Col·labora en les accions de millora que es porten a terme 2 1

5.2 Mantenir  una actitud de disponibilitat i 
disposició  favorable  a  participar  en 
projectes de l'organització.

S'implica activament en la posta en marxa de nous projectes de millora o 
canvis organitzatius.
Fomenta,  gestiona  i  avalua  la  introducció  d'innovacions  i  canvis  en  la 
pràctica professional i en la Institució.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Col·labora positivament davant els canvis proposats en el seu Servei 2 1 10

Fa aportacions positives davant propostes innovadores en el seu àmbit de 
treball

2 1

 Explica als companys menys experts, els objectius a assolir en el Servei 2 1
 Col·labora activament en grups de treball de manera voluntària i/o quan se li  

demana
2 1

Verbalitza el  seu interès en participar en les comissions o comitès de la  
Institució

2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
5.3 Gestionar els recursos adequadament. Aplica els principis d'eficàcia i eficiència. 

Coordina, utilitza i gestiona de forma eficaç i eficient els recursos materials i  
humans.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Utilitza els recursos materials de manera responsable 2 1 10

Gestiona el seu temps amb efectivitat 3 2
 Proposa mesures d'eficiència en la gestió dels recursos 3 1

Participa en les proves pilot de nous materials/processos i valora la seva 
efectivitat

2 1

5.4 Identificar la importància de la recerca 
per a la consecució d'objectius de salut. 

Interpreta resultats i mitjançant treballs de recerca
Dirigeix i/o col·labora en treballs de recerca de grupal.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Identifica els problemes de salut del pacient i recull les dades 3 1 10

Analitza  problemes  pertinents  del  seu  àmbit  de  competència  i  proposa 
estudis basats en l'evidència

2 1

 Genera propostes basades en treballs d'investigació 2 1
Dirigeix i/o participa en treballs de recerca grupals 3 2

Genèriques PODÒLOGA/PODÒLEG.

1. Valors professionals, ètics i deontològics.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
1.1 Establir una relació terapèutica. Sap comprendre els problemes i necessitats del pacient, es mostra accessible i  

disponible sempre que és requerit
Realitza la relació/valoració professional /pacient amb tracte cordial i humà, dóna 
confiança i genera sentiments de benestar per al pacient.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

El pacient reconeix al professional pel seu nom 2 1 10

Evita emetre judicis de valor respecte del pacient 2 1
 Es mostra accessible i disponible quan és requerit 3 2

Dona resposta a les necessitats que expressa el pacient 3 1
1.2  Adequar  les  actuacions  als  principis 
bioètics.

Procura el benestar: Beneficència.
No fa diferencies per motius d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats de la 
persona: Justícia
No perjudicar: No Maleficència.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Procura  el  benestar  del  pacient  inclús  en  situacions  complexes 
(Beneficència)  i  evita  situacions  que  el  puguin  perjudicar  (No 
maleficència)

2 1 10

Tracta a tots els pacients de manera equitativa, sense fer diferències 
per motius d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats de la persona 
(Justícia)

2 1

Implica al pacient en la presa de decisions (Autonomia) 2 1
 Respecta els drets del pacient 2 1
 Escolta  amb  amabilitat  i  comprensió  les  queixes  o  requeriments 

insatisfets dels pacients
2 1

1.3 Preservar la dignitat i la confidencialitat, 
malgrat  les  limitacions  estructurals  i 
organitzatives

Manté la privadesa de la informació personal i clínica
Actua protegint la privadesa física i emocional de la persona
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Manté la confidencialitat de les informacions que rep i en fa un bon ús 3 1 10
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Les seves actuacions mostren sempre respecte envers el pacient i els  
seus acompanyants

3 2

Les seves actuacions van encaminades sempre a preservar la intimitat 
del pacient. (Ex. Truca a la porta, posa les cortines, tapa les parts del  
cos que no han se ser exposades durant el procediment)

4 2

1.4 Fomentar les pràctiques d'autocura que 
contribueixen a la salut i benestar.

Potencia la participació del pacient/família amb l'autocura. 
Es sensible a les necessitats d'ajuda individuals.
Cuida, guia, ensenya i orienta les actuacions cap a l'autocura i la independència
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Demana al pacient la seva participació en el procés assistencial 2 1 10

Amb el permís del pacient, si s'escau, demana als acompanyants del 
mateix, la seva participació en el procés assistencial

2 1

Ensenya i orienta les actuacions envers l'autocura 2 1
 Actua de manera que el pacient pugui participar en la seva autocura. 

Ajuda a posar al malalt en situació d'acceptar o millorar la seva situació 
(l'anima a ser actiu)

2 1

Les seves actuacions van encaminades a  potenciar  l'autonomia del 
pacient

2 1

1.5  Transmetre  coneixements,  habilitats  i 
actituds  a  futurs  professionals  pre  i  post 
grau

Participa activament en la formació dels alumnes de pre i post grau
Ajuda a l'alumne a integrar la teoria – pràctica
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Realitza l'acollida de l'alumne a la seva arribada (Li mostra la unitat, li  
presenta la resta de components de l'equip…)

2 1 10

Col·labora activament en la formació d'alumnes 3 2
 Coneix els objectius d'aprenentatge de l'alumne en pràctiques i promou 

el seu assoliment.
2 1

Realitza /Col·labora en l'avaluació de l'alumne en pràctiques 3 1

2. Procés d'atenció (Procediments/protocols. Prevenció i promoció de la salut).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.1  Valorar  l'estat  basal  de  la  persona  i 
planificar l'atenció.

Realitza la valoració inicial.
Identifica els problemes principals.
Pauta les intervencions pertinents.
(Situació: ingrés o primer contacte amb el pacient)

Realitza  i  enregistra  la  valoració  del  malalt  al  primer  contacte 
(interconsulta, consulta externa, etc)

3 2 10

Deixa  constància  escrita  dels  principals  problemes  de  salut  que 
presenta el pacient.

2 1

Enregistra les mesures pertinents 2 1
Identifica i registra els riscos que poden posar en perill la seguretat del  
malalt

3 1

2.2  Identificar  precoçment  senyals 
d'alarma: previsió de complicacions abans 
de que es confirmin

Identifica signes i símptomes inespecífics precoçment.
Actua amb rapidesa i seguretat de criteri.
Estableix els nous tractaments en concordança amb la nova situació
(Situació: el pacient està en les fases inicials d'una complicació)

Identifica i registra signes i símptomes inespecífics de manera precoç 2 1 10

S'anticipa  a  algun  problema  que  pugui  presentar  el  pacient, 
incrementant la vigilància i deixant constància d'aquest fet

2 1

Deriva a altres professionals en el cas de detectar canvis significatius en 
el pacient
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
 Pren  decisions  de  manera  ràpida  davant  de  situacions  d'alarma del 

pacient
2 1

Informa al pacient dels símptomes d'alarma que ha de vigilar per tal que 
els comuniqui en cas d'aparició

2 1

2.3  Identificar  i  executar  correctament  i  a 
temps, actuacions en casos d'urgència amb 
risc per a la vida del  pacient o en el cas 
d'una crisi o complicació sobtada

Aplica el protocol d'actuació urgent adaptat al pacient. 
Actua coordinant-se amb la resta de professionals.
Inicia accions correctores i/o preventives
(Situació: complicació greu amb risc vital; situació d'emergència)

Avisa al professional referent en cas de detectar canvis en l'estat del  
pacient

2 1 10

Demana  ajuda  davant  de  situacions  que  impliquin  complicacions 
sobtades 

2 1

Aplica  acuradament  el  procediment  d'atenció  al  pacient  en  situació 
d'emergència

2 1

 En situacions d'urgència pel pacient, actua de manera coordinada amb 
la resta de professionals de l'equip

2 1

Davant  d'una  situació  d'emergència  del  pacient,  anticipa  l'aplicació 
d'alguna actuació del seu àmbit de competència

2 1

2.4 Conèixer i realitzar de forma adequada 
els procediments.

Aplica els protocols i procediments de la institució: 
PNT transversals i específics de la unitat.
Realitza correctament la tècnica o la intervenció terapèutica.
(Situació: En el moment de realitzar una tècnica al pacient o incloure'l  en un  
circuit protocol·litzat)

Informa al pacient del procediment que li ha de realitzar 3 2 10

Aplica  els  procediments  del  seu àmbit  de  responsabilitat  de  manera 
acurada i precisa

3 1

Aplica i avalua adequadament les tècniques i/o intervencions del seu 
àmbit de responsabilitat

2 1

Verifica que el material de treball es manté en bon ús 2 1
2.5  Conèixer  la  terapèutica  farmacològica 
en podologia i la seva correcta prescripció

Saber  realitzar  la  prescripció terapèutica en relació al  diagnòstic  podològic i 
l'estat sistèmic del pacient 
Descarta al·lèrgies/intoleràncies.
Valora  la  resposta  terapèutica  i  realitza  els  controls  previs  o  posteriors  
necessaris
Té  en  compte  les  interaccions  e  incompatibilitats  dels  medicaments,  vigila 
l'aparició de reaccions o toxicitats i actua en conseqüència
(Situació:  Durant  el  procés  de  preparació,  administració  i  monitorització  de 
fàrmacs)

Comprova l'efectivitat del fàrmac a curt termini 2 1 10

Coneix  el  Vademècum  podològic  i  està  assabentat  de  la  seva 
actualització i realitza de forma correcta la recepta podològica

2 1

Coneix  les  indicacions,  administració,  dosis,  interaccions  i  efectes 
secundaris dels medicaments prescrits

2 1

Informa adequadament al pacient i familiars en l'ús dels medicaments 2 1
Detecta precoçment l'aparició d'efectes adversos, els registra en la Ha 
Ca i els comunica d'acord al procediment

2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.6  Prevenir  accidents  i/o  abordar 
adequadament les respostes que posen en 
perill la seguretat del pacient o d'uns altres 
al seu al voltant.

Aplica les mesures de seguretat en funció dels riscos identificats.
Garanteix la integritat física i procura un entorn segur
Recondueix les alteracions emocionals.
(Situació: alteracions de la consciencia o psicoemocionals per  encefalopatia, 
demència,  intoxicacions  farmacològiques,  abús  de  substancies,  tumors 
cerebrals… Dificultats d'adaptació, procés de dol. Situacions estressants)

Aplica  les  mesures  de  seguretat  en  base  als  riscos  detectats  en  el  
pacient (Ex. Risc de caigudes: baranes)

2 1 10

Si  detecta  errors  de  medicació  comesos,  ho  comunica  d'acord  al 
procediment habitual

2 1

Coneix els recursos materials,  humans i  espirituals que el  malalt  pot  
necessitar 

2 1

 Aplica  l'escolta  activa  en  cas  de  estrès  emocional  del 
pacient/acompanyants

2 1

Procura un entorn segur pel pacient 2 1
2.7  Utilitzar  la  documentació  necessària  i 
emplenar adequadament els registres.

Fa ús correcte de la documentació clínica (Llei de Protecció de Dades). 
Registra  l'activitat  i  l'evolució  de  l'estat  del  pacient  d'acord  a  les  normes 
d'emplenament  dels  registres  (llenguatge  clar,  llegible  i  contemplant  els 
aspectes ètics i legals) 
(Situació: Durant el procés de registre del procés assistencial del pacient)

Utilitza correctament la Ha Ca: preserva la informació oral i escrita del 
pacient/acompanyants

2 1 10

Enregistra amb un llenguatge entenedor i professional 2 1
  Els seus registres són clars, concrets i descriptius 2 1
  Sempre signa les dades que enregistra 2 1
 Els seus registres sempre contemplen els aspectes deontològics 2 1
2.8 Conèixer els fonaments i tècniques de 
la cirurgia podològica 

Coneix i en fa ús dels principis d'asèpsia i antisèpsia quirúrgica
Coneix la indicació de les diferents tècniques quirúrgiques del seu àmbit
Aplica els procediments quirúrgics

Aplica els procediment d'Higiene i Rentat de Mans de l'Àrea Quirúrgica 3 1 10

Utilitza les tècniques quirúrgiques avalades 4 2
Aplica els procediments quirúrgics per la cirurgia en el costat correcte 3 2

2.9 Coneix i  sap interpretar  les proves de 
diagnòstic per la imatge

Valora la necessitat de sol·licitar proves d'imatge
Interpreta les imatges radiològiques del peu
Interpreta la resta d'informes radiològics

Sol·licita les proves d'imatge justificadament 5 3 10

Registra  a la Ha.Ca. la informació proporcionada per  les imatges de 
diagnòstic i els seus informes

5 2

2.10 Coneix  i  identifica  els  processos del 
peu  de  risc  i  la  seva  relació  amb  la 
patologia base i el seu maneig

Reconeix les formes de presentació clínica en el peu de risc Realitza una exploració acurada del peu i anota els canvis observats 3 2 10

Classifica el grau de risc 3 1
Realitza una valoració de la neuropatia sensitiva i  de la vasculopatia 
perifèrica

2 1

 Aplica els diferents plans terapèutics i procediments (PNT) en la cura de 
les nafres del peu

2 1

2.11  Coneix  el  procediment  i  tècniques 
d'exploració  podològica  per  emetre  un 
diagnòstic, pronòstic i pla terapèutic

Realitza una exploració morfològica i funcional del peu
Realitza exploracions en estàtica i dinàmica
Realitza estudis de la marxa
Interpreta els registres pedigràfics

Reconeix les afeccions i canvis dèrmics i alteracions del peu 3 2 10

Realitza la valoració osteoarticular y muscular 2 1
Identifica canvis morfològics 3 1
Recull i analitza els registres pedigràfics 2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.12 Realitzar accions d'educació sanitària i 
la  preparació  de  l'alta  amb  l'objectiu  de 
promoure l'autonomia de la persona.

Promou  l'autocura  i  la  preparació  per  a  l'alta  de  manera  primerenca  i 
continuada.
(Situació: A l'alta)

Du a terme accions d'educació sanitària, durant l'ingrés i la preparació 
de l'alta,

2 1 10

 Registra i avalua els resultats obtinguts de l'educació sanitària de cara a 
l'alta

2 1

 Explica  (i  entrega  informació  escrita  si  s'escau)  o  bé  reforça  la 
informació a l'alta al pacient/família per a garantir la continuïtat de cures 
i la promoció de la salut.

2 1

 Realitza educació sanitària sobre els efectes terapèutics i  indicacions 
per tal de garantir/potenciar l'adhesió al tractament

2 1

Enregistra a la Ha Ca. Les accions educatives dutes a terme 2 1
2.13 Aplica l'evidència científica Llegeix literatura científica relacionada amb la seva àrea de treball. 

Aplica les millors intervencions conegudes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Aplica  les  millors  pràctiques  d'acord  als  PNTs,  guies,  i  l'evidència 
científica

3 2 10

Fa propostes de millora argumentades bibliogràficament 4 2
Proposa temes d'interès científic per ser tractats en sessions clíniques 
transversals o del Servei

3 1

3. Comunicació amb usuari o persones significatives i intraprofessió.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí De Vegades Total
3.1  Establir  una  comunicació  terapèutica 
amb l'usuari i/o família.

S'expressa de manera clara i senzilla adaptant el seu llenguatge verbal i no 
verbal, al tipus d'interlocutor. 
Proporciona informació adequada a les necessitats i capacitats de la persona.
Manté una escolta assertiva.  Dóna suport  enfront  de problemes emocionals, 
socials, psicològics i espirituals i identifica i assessora al pacient i/o família. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Porta la identificació en un lloc visible per tal que es pugui identificar 2 1 10

Sempre es presenta, identifica i s'acomiada amb respecte 2 1
Identifica requeriments del pacient,  els registra i ho comunica a altres 
membres  de  l'equip  que  poden  donar  resposta  (suport  social, 
espiritual…)

2 1

 Informa amb un llenguatge que entenedor pel pacient i/o acompanyants 2 1
Afavoreix l'expressió de les emocions sobre el  procés de salut  de la 
persona

2 1

3.2  Capacitat  per  treballar  de  manera 
individualitzada amb cada pacient

És tolerant,  no enjudicia, és sensible, assegura els drets, creences i  desitjos 
dels diferents individus o grups perquè no es vegin compromesos.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Defensa els drets del pacient en nom d'aquest 2 1 10

 És tolerant i respectuós amb els valors de cada pacient/acompanyant 3 1
 Pregunta  al  pacient  pels  seus desitjos,  i  els  comunica a  la  resta  de 

l'equip
3 2

S'acomiada del pacient en el moment de l'alta 2 1
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4. Treball en equip i relació interprofessional.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
4.1 Comunicar-se amb tots els membres de 
l'equip interdisciplinari, per suggerir, obtenir 
i/o  pactar  modificacions del  pla  terapèutic 
concordes amb l'estat del pacient.

Sap descriure l'estat del pacient i argumentar les propostes terapèutiques.
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Pacta/consensua  les  modificacions  del  pla  terapèutic  del  pacient  /  
família amb l'equip

4 2 10

S'adapta a la dinàmica de l'equip 2 1
Escolta i fa propostes a la resta de l'equip 4 2

4.2  Integrar-se en l'equip  de treball  de la 
unitat.

Es  mostra  cordial  amb  l'equip  de  treball  immediat,  oferint  disponibilitat  i 
col·laboració. 
S'interessa per  conèixer els  reptes i  els objectius que persegueix l'equip de 
treball. 
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

És disposat i sempre col·labora davant els requeriments de l'equip 2 1 10

Coneix i comparteix els reptes i els objectius que persegueix l'equip 2 1
Formula propostes per assolir millor els objectius de l'equip 2 1

 Afavoreix  un  ambient  agradable  de  treball,  bon  clima  i  esperit  de 
col·laboració

2 1

Té una participació activa i constructiva 2 1
4.3  Crear  cohesió  i  facilitar  el  treball  en 
equip  amb  diferents  professionals  de 
múltiples disciplines. 

Procura equilibrar la demanda i oferta d'ajuda. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sol·licita ajuda sempre que ho necessita 2 1 10

 Es mostra assertiu 2 1
 Transmet tranquil·litat en situacions d'estrès 2 1
 Canalitza els esforços cap a la consecució d'objectius comuns 2 1

Ofereix ajuda sempre que és necessari 2 1
4.4  Demostrar  habilitats  d'organització  i 
lideratge en el si de l'equip interdisciplinari.

Organitza  i  delega  (si  cal)  les  tasques,  i  coordina accions amb la  resta  de  
l'equip, d'acord amb el seu grau de competència.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sap delegar en altres components de l'equip quan això és necessari 3 1 10

 Te cura del funcionament de la unitat i del seu material 3 2
És capaç de prendre  decisions organitzatives per  aconseguir  el  bon 
funcionament de l'equip.

4 2

4.5  Participar  en  el  procés  d'acolliment  i 
aprenentatge dels nous membres de l'equip 
i dels alumnes en pràctiques 

Intervé en el  procés d'aprenentatge dels nous professionals tot ajudant-los a  
integrar-se
(Situació: Davant la incorporació de nous professionals a la unitat)

Comparteix el seu coneixement 3 2 10

 Reforça positivament l'aprenentatge durant tot el procés 2 1
 Reconeix les pròpies limitacions de coneixements i habilitats 2 1

Afavoreix l'integració ràpida de nous membres en l'equip 3 1

5. Compromís institucional (Participació, implicació, adaptació als canvis).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
5.1  Identificar  la  missió,  visió,  valors  i 
objectius  de  la  institució  i  de  la  Direcció 
Infermera.

S'implica en les línies estratègiques de la institució.
Col·labora en les accions de millora establertes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Coneix la visió, missió, valors i objectius de la Institució 2 1 10
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Argumenta les seves actuacions en base als principis de la Institució 2 1

 S'implica activament en la formació dels nous professionals, tutelant-los 
durant els primers dies de la seva incorporació

2 1

 Participa en projectes de recerca quan es demana la seva col·laboració 2 1
Col·labora en les accions de millora que es porten a terme 2 1

5.2 Mantenir  una actitud de disponibilitat i 
disposició  favorable  a  participar  en 
projectes de l'organització. 

S'implica activament en la posta en marxa de nous projectes de millora o canvis 
organitzatius.
Fomenta, gestiona i avalua la introducció d'innovacions i canvis en la pràctica 
professional i en la Institució.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Col·labora positivament davant els canvis proposats en el seu Servei 2 1 10

Fa aportacions positives davant propostes innovadores en el seu àmbit 
de treball

2 1

 Explica als companys menys experts, els objectius a assolir en el Servei 2 1
 Col·labora activament en grups de treball de manera voluntària i/o quan 

se li demana
2 1

Verbalitza el seu interès en participar en les comissions o comitès de la 
Institució

2 1

5.3 Gestionar els recursos adequadament. Aplica els principis d'eficàcia i eficiència. 
Coordina, utilitza i gestiona de forma eficaç i  eficient els recursos materials i 
humans.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Utilitza els recursos materials de manera responsable 2 1 10

Gestiona el seu temps amb efectivitat 3 2
 Proposa mesures d'eficiència en la gestió dels recursos 3 1

Participa en les proves pilot  de nous materials/processos i  valora la  
seva efectivitat

2 1

5.4 Identificar la importància de la recerca 
per a la consecució d'objectius de salut. 

Interpreta resultats i mitjançant treballs de recerca
Dirigeix i/o col·labora en treballs de recerca de grupal.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Identifica els problemes de salut del pacient i recull les dades 3 1 10

Analitza problemes pertinents del seu àmbit de competència i proposa 
estudis basats en l'evidència

2 1

 Genera propostes basades en treballs d'investigació 2 1
Dirigeix i/o participa en treballs de recerca grupals 3 2

Genèriques TERAPEUTA OCUPACIONAL.

1. Valors professionals, ètics i deontològics.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
1.1 Establir una relació terapèutica. Sap comprendre els problemes i necessitats del pacient, es mostra accessible i  

disponible sempre que és requerit
Realitza  la  relació/valoració  professional/pacient  amb  tracte  cordial  i  humà, 
dóna confiança i genera sentiments de benestar per al pacient.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

El pacient reconeix al professional pel seu nom 2 1 10

Evita emetre judicis de valor respecte del pacient 2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
 Es mostra accessible i disponible quan és requerit 3 2

Dona resposta a les necessitats que expressa el pacient 3 1
1.2  Adequar  les  actuacions  als  principis 
bioètics.

Procura el benestar: Beneficència.
No fa diferencies per motius d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats de la 
persona: Justícia
No perjudicar: No Maleficència.
Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Procura  el  benestar  del  pacient  inclús  en  situacions  complexes 
(Beneficència)  i  evita  situacions  que  el  puguin  perjudicar  (No 
maleficència)

2 1 10

Tracta a tots els pacients de manera equitativa, sense fer diferències 
per motius d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats de la persona 
(Justícia)

2 1

Implica al pacient en la presa de decisions (Autonomia) 2 1
 Respecta els drets del pacient 2 1
 ( Escolta  amb  amabilitat  i  comprensió  les  queixes  o  requeriments 

insatisfets dels pacients
2 1

1.3 Preservar la dignitat i la confidencialitat, 
malgrat  les  limitacions  estructurals  i 
organitzatives

Manté la privadesa de la informació personal i clínica
Actua protegint la privadesa física i emocional de la persona
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Manté la confidencialitat de les informacions que rep i en fa un bon ús 3 1 10

Les seves actuacions mostren sempre respecte envers el pacient i els 
seus acompanyants

3 2

Les seves actuacions van encaminades sempre a preservar la intimitat  
del pacient. (Ex. Truca a la porta, posa les cortines, tapa les parts del  
cos que no han se ser exposades durant el procediment)

4 2

1.4 Fomentar les pràctiques d'autocura que 
contribueixen a la salut i benestar.

Potencia la participació del pacient/família amb l'autocura.
Es sensible a les necessitats d'ajuda individuals.
Cuida, guia, ensenya i orienta les actuacions cap a l'autocura i la independència
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Demana al pacient la seva participació en el procés assistencial 2 1 10

Amb el permís del pacient, si s'escau, demana als acompanyants del 
mateix, la seva participació en el procés assistencial

2 1

Ensenya i orienta les actuacions envers l'autocura 2 1
 Actua de manera que el pacient pugui participar en la seva autocura. 

Ajuda a posar al malalt en situació d'acceptar o millorar la seva situació 
(l'anima a ser actiu)

2 1

Les  seves  actuacions  van  encaminades  a  potenciar  l'autonomia  del 
pacient

2 1

1.5  Transmetre  coneixements,  habilitats  i 
actituds  a  futurs  professionals  pre  i  post 
grau

Participa activament en la formació dels alumnes de pre i post grau
Ajuda a l'alumne a integrar la teoria – pràctica
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Realitza l'acollida de l'alumne a la seva arribada (Li mostra la unitat, li  
presenta la resta de components de l'equip…)

2 1 10

Col·labora activament en la formació d'alumnes 3 2
 Coneix els objectius d'aprenentatge de l'alumne en pràctiques i promou 

el seu assoliment.
2 1

Realitza /Col·labora en l'avaluació de l'alumne en pràctiques 3 1
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2. Procés d'atenció (Procediments/protocols. Prevenció i promoció de la salut).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.1  Valorar  l'estat  basal  de  la  persona  i 
planificar l'atenció.

Realitza la valoració inicial.
Identifica els problemes principals.
Pauta les intervencions pertinents.
(Situació: ingrés o primer contacte amb el pacient)

Realitza  i  enregistra  la  valoració  del  malalt  al  primer  contacte 
(interconsulta, consulta externa, etc)

3 2 10

Deixa  constància  escrita  dels  principals  problemes  de  salut  que 
presenta el pacient.

2 1

Enregistra les mesures pertinents 2 1
Identifica i registra els riscos que poden posar en perill la seguretat del 
malalt

3 1

2.2  Identificar  precoçment  senyals 
d'alarma: previsió de complicacions abans 
de que es confirmin

Identifica signes i símptomes inespecífics precoçment.
Actua amb rapidesa i seguretat de criteri.
(Situació: el pacient està en les fases inicials d'una complicació)

Identifica i registra signes i símptomes inespecífics de manera precoç 2 1 10

S'anticipa  a  algun  problema  que  pugui  presentar  el  pacient,  
incrementant la vigilància i deixant constància d'aquest fet

2 1

 Inicia accions correctores o preventives davant  senyals d'alarma del 
pacient i en deixa constància

2 1

 Pren decisions de manera ràpida davant  de situacions d'alarma del 
pacient

2 1

Informa al pacient dels símptomes d'alarma que ha de vigilar per tal  
que els comuniqui en cas d'aparició

2 1

2.3  Identificar  i  executar  correctament  i  a 
temps, actuacions en casos d'urgència amb 
risc per a la vida del  pacient o en el cas 
d'una crisi o complicació sobtada

Aplica el protocol d'actuació urgent adaptat al pacient. 
Actua coordinant-se amb la resta de professionals.
Inicia accions correctores i/o preventives
(Situació: complicació greu amb risc vital; situació d'emergència)

Avisa al professional referent en cas de detectar canvis en l'estat del  
pacient

2 1 10

Demana  ajuda  davant  de  situacions  que  impliquin  complicacions 
sobtades 

2 1

Aplica  acuradament  el  procediment  d'atenció  al  pacient  en  situació 
d'emergència

2 1

 En situacions d'urgència pel pacient, actua de manera coordinada amb 
la resta de professionals de l'equip

2 1

Davant  d'una  situació  d'emergència  del  pacient,  anticipa  l'aplicació 
d'alguna actuació del seu àmbit de competència

2 1

2.4 Conèixer i realitzar de forma adequada 
els procediments.

Aplica els protocols i procediments de la institució: 
PNT transversals i específics de la unitat.
Realitza correctament la tècnica o la intervenció terapèutica.
(Situació: En el moment de realitzar una tècnica al pacient o incloure'l  en un  
circuit protocol·litzat)

Informa al pacient del procediment que li ha de realitzar 3 2 10

Aplica els procediments del  seu àmbit  de responsabilitat  de manera 
acurada i precisa

3 1

Aplica i avalua adequadament les tècniques i/o intervencions del seu 
àmbit de responsabilitat

2 1

Verifica que el material de treball es manté en bon ús 2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.5  Promoure l'equilibri  entre  les diferents 
àrees ocupacionals (ABVD, AIVD, descans, 
son treball, educació i participació social).

Observa i  analitza  les destreses d'execució de la persona,  per  entendre els 
factors que recolzen o limiten el compromís amb les ocupacions i l'acompliment  
ocupacional. 
Valora les necessitats del pacient en funció del rol ocupacional
Analitza l'activitat, valora les demandes, les habilitats involucrades en la seva 
execució i els seus significats culturals.
Aplica tècniques i  promou activitats  de caràcter  ocupacional  per  potenciar  o  
suplir funcions físiques o psíquiques. I a orientar i estimular el desenvolupament 
d'aquestes funcions.
(Situació: Pacient amb mobilitat reduïda que vol incrementar la seva autonomia 
en la higiene diària))

Comprova l'acompliment ocupacional de la persona a través d'activitats 
d'estimulació cognitiva i física.

2 1 10

Analitza i avalua els rols ocupacionals 2 1
Adapta  l'activitat  de  teràpia  ocupacional  segons  les  potencialitats  o 
limitacions de la persona

2 1

Utilitza correctament els ajuts tècnics, eines, material, del seu àmbit de 
treball

2 1

Avalua  precoçment  l'aparició  de  possibles  efectes  adversos  en  la 
realització de l'activitat, els registra en la Ha Ca i els comunica.

2 1

2.6  Prevenir  accidents  i/o  abordar 
adequadament les respostes que posen en 
perill la seguretat del pacient o d'uns altres 
al seu al voltant.

Aplica les mesures de seguretat en funció dels riscos identificats.
Garanteix la integritat física i procura un entorn segur
Recondueix les alteracions emocionals.
(Situació:  alteracions de la  consciencia  o psicoemocionals per  encefalopatia, 
demència,  intoxicacions  farmacològiques,  abús  de  substancies,  tumors 
cerebrals… Dificultats d'adaptació, procés de dol. Situacions estressants)

Aplica  les  mesures  de seguretat  en base als  riscos detectats  en el  
pacient (Ex. Risc de caigudes: baranes)

2 1 10

Si  detecta  errors  de  medicació  comesos,  ho  comunica  d'acord  al 
procediment habitual

2 1

Coneix els recursos materials, humans i espirituals que el malalt pot 
necessitar 

2 1

 Aplica  l'escolta  activa  en  cas  de  estrès  emocional  del  pacient  / 
acompanyants

2 1

Procura un entorn segur pel pacient 2 1
2.7  Utilitzar  la  documentació  necessària  i 
emplenar adequadament els registres.

Fa ús correcte de la documentació clínica (Llei de Protecció de Dades).
Registra  l'activitat  i  l'evolució  de  l'estat  del  pacient  d'acord  a  les  normes 
d'emplenament  dels  registres  (llenguatge  clar,  llegible  i  contemplant  els 
aspectes ètics i legals) 
(Situació: Durant el procés de registre del procés assistencial del pacient)

Utilitza correctament la Ha Ca: preserva la informació oral i escrita del 
pacient/acompanyants

2 1 10

Enregistra amb un llenguatge entenedor i professional 2 1
  Els seus registres són clars, concrets i descriptius 2 1
  Sempre signa les dades que enregistra 2 1
 Els seus registres sempre contemplen els aspectes deontològics 2 1
2.8  Planificar,  organitzar  i  coordinar 
l'atenció  de  diversos  pacients 
simultàniament.

Processa  la  informació  rellevant  de  diferents  pacients,  sense  obviar  dades 
importants. Sap prioritzar la intervenció.
Planifica, organitza i prioritza de manera sistemàtica, analitzant individualment 
els problemes reals i potencials que el malalt pot presentar
(Situació: Moments d'augment de la càrrega assistencial)

Davant  una situació  en que més  d'un  pacient  requereix  de la  seva 
atenció, prioritza aquesta atenent a la situació individual de cada un 
d'ells.

3 1 10

En casos en què la càrrega de treball és elevada, és capaç d'organitzar 
el treball, seleccionant els aspectes més importants i urgents
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Garanteix  la continuïtat  de cures escollint  la informació rellevant per 
incorporar-la al part oral

3 2

2.9 Modificar els plans terapèutics segons 
l'estat del pacient i actuar en conseqüència.

Contrasta de manera continuada l'estat del pacient amb la planificació que es va 
a  executar,  retardant,  avançant,  suspenent  o  modificant  puntualment  els 
aspectes necessaris i comunica els canvis a l'equip responsable
(Situació: Aparició de canvis en l'estat/evolució del pacient)

Avalua la resposta del pacient i modifica el pla d'acció en funció dels  
canvis observats i argumenta las propostes terapèutiques 

5 3 10

Manté  una  bona  comunicació  amb  l'equip:  pacta  i  consensua  les 
modificacions de el pla d'acció

5 2

2.10  Valorar  l'estat  i  els  recursos  de  la 
persona per afrontar el procés.

Identifica la percepció que té la persona del seu estat de salut, tenint en compte  
les seves creences i valors.
(Situació: Pacient en situació de malaltia amb repercussions a l'alta)

Detecta les capacitats de la persona per afrontar la situació de malaltia 3 2 10

Identifica els aspectes de suport i les àrees de millora en l'entorn del  
pacient (família/cuidadors)

3 1

Avalua la capacitat del pacient / família per implicar-se en el procés 2 1
Utilitza els recursos personals i/o familiars per afavorir la recuperació 
i/o confort de la persona

2 1

2.11  Realitzar  adequadament  activitats 
educacionals per a potenciar la participació 
del  pacient/família  en  la  seva  autocura  i 
autonomia.

Promou la participació de la persona/família en l'educació sanitària.
Inclou al pacient /família en el pla de cures
Avalua la capacitat del pacient/família per implicar-se en la seva autonomia.
(Situació: Pacient en situació de malaltia amb repercussions a l'alta)

Ensenya al pacient a realitzar les activitats terapèutiques prescrites que 
pot portar a terme ell mateix

3 2 10

Amb el permís del pacient, convida al cuidador a portar a terme alguna 
de les accions de cures que haurà de continuar en el domicili

2 1

Verifica que el pacient/cuidador ha entès les explicacions donades 3 1
Enregistra en la Hª Cª les accions educatives portades a terme i  la 
resposta obtinguda

2 1

2.12 Realitzar accions d'educació sanitària i 
la  preparació  de  l'alta  amb  l'objectiu  de 
promoure l'autonomia de la persona.

Promou  l'autocura  i  la  preparació  per  a  l'alta  de  manera  primerenca  i 
continuada.
(Situació: A l'alta)

Du a terme accions d'educació sanitària, durant l'ingrés i la preparació 
de l'alta,

3 2 10

 Registra i avalua els resultats obtinguts de l'educació sanitària de cara 
a l'alta

2 1

 Explica  (i  entrega  informació  escrita  si  s'escau)  o  bé  reforça  la 
informació a l'alta al pacient/família per a garantir la continuïtat de cures 
i la promoció de la salut.

2 1

Realitza educació sanitària sobre els efectes terapèutics i indicacions 
per tal de garantir/potenciar l'adhesió al tractament

3 1

2.13 Aplica l'evidència científica Llegeix literatura científica relacionada amb la seva àrea de treball. 
Aplica les millors intervencions conegudes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Aplica  les  millors  pràctiques  d'acord  als  PNTs,  guies,  i  l'evidència 
científica

3 2 10

Fa propostes de millora argumentades bibliogràficament 4 2
Proposa temes d'interès científic per ser tractats en sessions clíniques 
transversals o del Servei

3 1
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3. Comunicació amb usuari o persones significatives i intraprofessió.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
3.1  Establir  una  comunicació  terapèutica 
amb l'usuari i/o família.

S'expressa de manera clara i  senzilla adaptant el seu llenguatge verbal i  no  
verbal, al tipus d'interlocutor. 
Proporciona informació adequada a les necessitats i capacitats de la persona.
Manté una escolta  assertiva.  Dóna suport  enfront  de problemes emocionals,  
socials, psicològics i espirituals i identifica i assessora al pacient i/o família. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Porta la identificació en un lloc visible per tal que es pugui identificar 2 1 10

Sempre es presenta, identifica i s'acomiada amb respecte 2 1
Identifica requeriments del pacient, els registra i ho comunica a altres  
membres  de  l'equip  que  poden  donar  resposta  (suport  social, 
espiritual…)

2 1

 Informa amb un llenguatge que entenedor pel pacient i/o acompanyants 2 1
Afavoreix l'expressió de les emocions sobre el procés de salut de la 
persona

2 1

3.2  Capacitat  per  treballar  de  manera 
individualitzada amb cada pacient

És tolerant,  no enjudicia, és sensible, assegura els drets, creences i desitjos 
dels diferents individus o grups perquè no es vegin compromesos.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Defensa els drets del pacient en nom d'aquest 2 1 10

 És tolerant i respectuós amb els valors de cada pacient / acompanyant 3 1
 Pregunta al  pacient pels seus desitjos, i  els comunica a la resta de 

l'equip
3 2

S'acomiada del pacient en el moment de l'alta 2 1

4. Treball en equip i relació interprofessional.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
4.1 Comunicar-se amb tots els membres de 
l'equip interdisciplinari, per suggerir, obtenir 
i/o  pactar  modificacions del  pla  terapèutic 
concordes amb l'estat del pacient.

Sap descriure l'estat del pacient i argumentar les propostes terapèutiques.
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Pacta/consensua  les  modificacions  del  pla  terapèutic  del  pacient  /  
família amb l'equip

4 2 10

S'adapta a la dinàmica de l'equip 2 1
Escolta i fa propostes a la resta de l'equip 4 2

4.2  Integrar-se en l'equip  de treball  de la 
unitat.

Es  mostra  cordial  amb  l'equip  de  treball  immediat,  oferint  disponibilitat  i 
col·laboració. 

És disposat i sempre col·labora davant els requeriments de l'equip 2 1 10

S'interessa per  conèixer els  reptes i  els objectius que persegueix l'equip de 
treball. 
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Coneix i comparteix els reptes i els objectius que persegueix l'equip 2 1

Formula propostes per assolir millor els objectius de l'equip 2 1
 Afavoreix  un  ambient  agradable  de  treball,  bon  clima  i  esperit  de 

col·laboració
2 1

Té una participació activa i constructiva 2 1
4.3  Crear  cohesió  i  facilitar  el  treball  en 
equip  amb  diferents  professionals  de 
múltiples disciplines. 

Procura equilibrar la demanda i oferta d'ajuda. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sol·licita ajuda sempre que ho necessita 2 1 10
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
 Es mostra assertiu 2 1
 Transmet tranquil·litat en situacions d'estrès 2 1
 Canalitza els esforços cap a la consecució d'objectius comuns 2 1

Ofereix ajuda sempre que és necessari 2 1
4.4  Demostrar  habilitats  d'organització  i 
lideratge en el si de l'equip interdisciplinari.

Organitza  i  delega  (si  cal)  les  tasques,  i  coordina accions amb la  resta  de 
l'equip, d'acord amb el seu grau de competència.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sap delegar en altres components de l'equip quan això és necessari 3 1 10

 Te cura del funcionament de la unitat i del seu material 3 2
És capaç de prendre decisions organitzatives per  aconseguir  el  bon 
funcionament de l'equip.

4 2

4.5  Participar  en  el  procés  d'acolliment  i 
aprenentatge dels nous membres de l'equip 
i dels alumnes en pràctiques 

Intervé en el  procés d'aprenentatge dels nous professionals tot ajudant-los a  
integrar-se
(Situació: Davant la incorporació de nous professionals a la unitat)

Comparteix el seu coneixement 3 2 10

 Reforça positivament l'aprenentatge durant tot el procés 2 1
 Reconeix les pròpies limitacions de coneixements i habilitats 2 1

Afavoreix l'integració ràpida de nous membres en l'equip 3 1

5. Compromís institucional (Participació, implicació, adaptació als canvis).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
5.1  Identificar  la  missió,  visió,  valors  i 
objectius  de  la  institució  i  de  la  Direcció 
Infermera. 

S'implica en les línies estratègiques de la institució.
Col·labora en les accions de millora establertes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Coneix la visió, missió, valors i objectius de la Institució 2 1 10

Argumenta les seves actuacions en base als principis de la Institució 2 1
 S'implica activament en la formació dels nous professionals, tutelant-los 

durant els primers dies de la seva incorporació
2 1

 Participa en projectes de recerca quan es demana la seva col·laboració 2 1
Col·labora en les accions de millora que es porten a terme 2 1

5.2 Mantenir  una actitud de disponibilitat i 
disposició  favorable  a  participar  en 
projectes de l'organització. 

S'implica activament en la posta en marxa de nous projectes de millora o canvis 
organitzatius.
Fomenta, gestiona i avalua la introducció d'innovacions i canvis en la pràctica 
professional i en la Institució.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Col·labora positivament davant els canvis proposats en el seu Servei 2 1 10

Fa aportacions positives davant propostes innovadores en el seu àmbit 
de treball

2 1

 Explica als companys menys experts, els objectius a assolir en el Servei 2 1
 Col·labora activament en grups de treball de manera voluntària i/o quan 

se li demana
2 1

Verbalitza el seu interès en participar en les comissions o comitès de la 
Institució

2 1

5.3 Gestionar els recursos adequadament. Aplica els principis d'eficàcia i eficiència. 
Coordina, utilitza i  gestiona de forma eficaç i  eficient els recursos materials i  
humans.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Utilitza els recursos materials de manera responsable 2 1 10

Gestiona el seu temps amb efectivitat 3 2
 Proposa mesures d'eficiència en la gestió dels recursos 3 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Participa en les  proves pilot  de nous materials/processos i  valora  la 
seva efectivitat

2 1

5.4 Identificar la importància de la recerca 
per a la consecució d'objectius de salut. 

Interpreta resultats i mitjançant treballs de recerca
Dirigeix i/o col·labora en treballs de recerca de grupal.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Identifica els problemes de salut del pacient i recull les dades 3 1 10

Analitza problemes pertinents del seu àmbit de competència i proposa 
estudis basats en l'evidència

2 1

 Genera propostes basades en treballs d'investigació 2 1
Dirigeix i/o participa en treballs de recerca grupals 3 2

Genèriques TREBALLADORA SOCIAL/TREBALLADOR SOCIAL.

1. Valors professionals, ètics i deontològics.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
1.1 Establir una relació terapèutica. Sap comprendre els problemes i necessitats del pacient, es mostra accessible i 

disponible sempre que és requerit
Realitza  la  relació/valoració  professional  /pacient  amb tracte  cordial  i  humà, 
dóna confiança i genera sentiments de benestar per al pacient.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

El pacient reconeix al professional pel seu nom 2 1 10

Evita emetre judicis de valor respecte del pacient 2 1
 Es mostra accessible i disponible quan és requerit 3 2

Dona resposta a les necessitats que expressa el pacient 3 1
1.2  Adequar  les  actuacions  als  principis 
bioètics.

Procura el benestar: Beneficència.
No fa diferencies per motius d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats de la 
persona: Justícia
No perjudicar: No Maleficència.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Procura  el  benestar  del  pacient  inclús  en  situacions  complexes 
(Beneficència)  i  evita  situacions  que  el  puguin  perjudicar  (No 
maleficència)

2 1 10

Tracta a tots els pacients de manera equitativa, sense fer diferències 
per motius d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats de la persona 
(Justícia)

2 1

Implica al pacient en la presa de decisions (Autonomia) 2 1
 Respecta els drets del pacient 2 1
 Escolta  amb  amabilitat  i  comprensió  les  queixes  o  requeriments 

insatisfets dels pacients
2 1

1.3 Preservar la dignitat i la confidencialitat, 
malgrat  les  limitacions  estructurals  i 
organitzatives

Manté la privadesa de la informació personal i clínica
Actua protegint la privadesa física i emocional de la persona
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Manté la confidencialitat de les informacions que rep i en fa un bon ús 3 1 10

Les seves actuacions mostren sempre respecte envers el pacient i els 
seus acompanyants

3 2

Les seves actuacions van encaminades sempre a preservar la intimitat 
del pacient. (Ex. Truca a la porta, posa les cortines, tapa les parts del  
cos que no han se ser exposades durant el procediment)

4 2
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
1.4 Responsabilitzar les persones i famílies 
en la resolució des problemes

Explora els problemes del malalt i el context social. Valora les necessitats i els 
riscos; sensibilitza i potencia les capacitats pròpies per afrontar els problemes. 
Informa i orienta recursos socials

Analitza la història vital del malalt i sistema y valora el impacte de la  
malaltia sobre aspectes personals, interpersonals, ambientals del malalt 
i família

2 1 10

Esbrina els recursos propis per assumir la situació 2 1
 Considera els problemes preexistents que poden impedir l'assumpció 

de la malaltia
2 1

Respon amb empatia als senyals d'angoixa acceptant els sentiments,  
mostrant respecte i recolzament

2 1

Ofereix la informació adequada sobre la disponibilitat de recursos 2 1
1.5  Transmetre  coneixements,  habilitats  i 
actituds  a  futurs  professionals  pre  i  post 
grau

Participa activament en la formació dels alumnes de pre i post grau
Ajuda a l'alumne a integrar la teoria – pràctica
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Realitza l'acollida de l'alumne a la seva arribada (Li mostra la unitat, li  
presenta la resta de components de l'equip…)

2 1 10

Col·labora activament en la formació d'alumnes 3 2
 Coneix els objectius d'aprenentatge de l'alumne en pràctiques i promou 

el seu assoliment.
2 1

Realitza/Col·labora en l'avaluació de l'alumne en pràctiques 3 1

2. Procés d'atenció (Procediments/protocols. Prevenció i promoció de la salut).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.1 Valorar la situació social de la persona i 
sistema  planificant  les  estratègies 
d'intervenció

Realitza la valoració inicial.
Identifica los problemes principals.
Estableix les accions que corresponen amb El suport necessari

Identifica la naturalesa dels problemes i necessitats 2 1 10

Recull  les  dades  rellevants  aportades  pel  pacient,  la  família  i  els  
professionals dins i fora de la institució

2 1

Enregistra les mesures pertinents 2 1
Estableix els objectius inicials a assolir 2 1
Considera  les  voluntats  del  pacient  i  treballa  sempre  en  aquesta 
direcció

2 1

2.2  Interactuar  amb  el  sistema  familiar  i 
social de la persona i recollir la informació

Coneix  la  situació  sociofamiliar  del  malalt;  realitza  l'estudi  i  genera  la  
documentació.
Reconeix les necessitats futures
Analitza les capacitats, suports, ajuts i recursos que hagi de menester
Implementa accions d'acord a la nova situació i pla de treball

2 1 10
2 1
2 1
2 1
2 1

2.3  Identificar  de  manera  precoç  tant 
situacions  problema  com necessitats 
rellevants.

Identifica les necessitats específiques i situacions de vulnerabilitat.
Explora les expectatives del malalt i sistema familiar. Recolza el malalt i curadors 
Determina si les demandes es corresponen amb la funció de l'organització
Mobilitza capacitats per

Reconeix  factors  associats  a  la  malaltia,  fent  visibles  els  factors 
psicosocials i culturals. Sensibilitza els professionals del servei.

2 1 10

Explora  els  factors  interpersonals  i  els  processos  de  relació  i 
comunicació i comparteix la informació amb els membres de la unitat.

2 1

Presenta  amb claredat  les  seves funcions i  el  rol  professional  dins 
l'equip assistencial 

2 1

Assessora sobre els recursos de la xarxa sanitària i social aplicables 2 1
Realitza  adequadament,  en  forma,  les  coordinacions  amb  altres 
recursos de la xarxa social i sanitària
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.4  Executar  en  temps  les  actuacions 
d'acord a la necessitat del malalt i el servei. 

Respon a situacions de risc planificant i desenvolupant accions preventives. Fa  servir  els  protocols  de  detecció  precoç  al  servei  davant  les 
situacions de 

2 1 10

Aplica els protocols d'actuació d'acord a la circumstància concreta i expectatives 
del malalt.

Avalua  els  factors  personals,  l'edat,  el  sexe;  les  capacitats,  status, 
suports; trets psicològics, socials i culturals

2 1

Actua en coordinació amb la  resta  de professionals dins  l'organització i  a la 
comú

Respon  d'acord  als  protocols  establerts  en  cada  cas  registrant  les 
actuacions que realitza

2 1

Coordina amb els recursos a la comunitat les informacions i les accions 
a prendre

2 1

Fa un traspàs clar  amb les  actuacions que caldrà  dur  a  terme  per 
garantir la continuïtat assistencial

2 1

2.5 Conèixer i realitzar de forma adequada 
els procediments

Aplica els protocols i procediments de la institució: PNT transversals i específics 
de  la  unitat.  Realitza  correctament  la  tècnica  o  la  intervenció  terapèutica.  
Situació: Entrevista, assessorament, coordinació, planificació alta, derivacions

Informa al pacient que actua d'acord a un procediment de consens 2 1 10

Aplica els procediments del seu àmbit de responsabilitat de manera 
acurada i precisa

2 1

Aplica i avalua adequadament les tècniques i/o cures del seu àmbit de 
responsabilitat

2 1

Desenvolupa el pla d'acció que guia el procés de planificació a l'alta  
d'acord  a  la  necessitat  del  pacient,  els  objectius  a  aconseguir,  les 
estratègies i tasques a realitzar 

2 1

S'ocupa de estar actualitzada en relació als nous procediments del seu 
àmbit de treball: Els busca en la Intranet, pregunta als companys i a la 
Coordinadora

2 1

2.6 Conèixer i elaborar el diagnòstic social. 
Aplicar els recursos en funció dels objectius

Interpreta la informació des d'una perspectiva ecològica. Explora el problema i el 
context social. Contempla les expectatives i reaccions del client i sistema. Actua 
amb coneixement  de  les  polítiques  socials,  legislació  aplicable,  organització,  
drets i pre

Interpreta els factors socials i culturals que influeixen en la percepció i 
capacitat per assumir la malaltia i el impacte d'aquesta sobre el pacient 
i la família

2 1 10

Reconeix  el  sistema  familiar,  la  estructura,  funcionament,  el 
desenvolupament, les necessitats capacitats i limitacions per enfrontar-
hi els problemes

2 1

Emprà  les  tècniques  pròpies  del  treball  social  per  tal  d'elaborar  el  
diagnòstic  social,  actuant  en tots  els casos amb coneixement  de la 
legislació en matèria de serveis socials

2 1

Assoleix  els  objectius  que  recull  al  seu  pla  d'intervenció  i  plasma 
documentalment els avenços de manera que puguin ser consultats si  
són requerits

2 1

Informa de la disponibilitat o no dels recursos socials i sanitaris davant 
les  problemàtiques  d'atenció,  dels  seus  compromisos,  vinculació, 
temporalitat, etc.

2 1

2.7  Utilitzar  la  documentació  necessària  i 
emplenar adequadament els registres.

Fa ús correcte de la documentació clínica (Llei de Protecció de Dades). 
Registra  l'activitat  i  l'evolució  de  l'estat  del  pacient  d'acord  a  les  normes 
d'emplenament dels registres (llenguatge clar, llegible i contemplant els aspectes 
ètics i legals) 
(Situació: Durant el procés de registre del procés assistencial del pacient)

Utilitza correctament la Ha Ca: preserva la informació oral i escrita del 
pacient / acompanyants

2 1 10

Enregistra amb un llenguatge entenedor i professional 2 1
  Els seus registres són clars, concrets i descriptius 2 1
  Sempre signa les dades que enregistra 2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
 Els seus registres sempre contemplen els aspectes deontològics 2 1
2.8  Planificar,  organitzar  i  coordinar 
l'atenció  de  diversos  pacients 
simultàniament.

Processa  la  informació  rellevant  de  diferents  pacients,  sense  obviar  dades 
importants. Sap prioritzar la intervenció.
Planifica, organitza i prioritza de manera sistemàtica, analitzant individualment 
els problemes reals i potencials que el malalt pot presentar
(Situació: Moments d'augment de la càrrega assistencial)

Davant  una situació en que més d'un pacient  requereix de la  seva 
atenció, prioritza aquesta atenent a la situació individual de cada un 
d'ells.

3 1 10

En  casos  en  què  la  càrrega  de  treball  és  elevada,  és  capaç 
d'organitzar  el  treball,  seleccionant  els  aspectes  més  importants  i 
urgents

4 2

Garanteix la continuïtat de cures escollint  la informació rellevant per 
incorporar-la al parte oral

3 2

2.9 Facilitar la resolució dels conflictes amb 
l'organització. 

Respon a les demandes i  reclamacions dels usuaris fent  ús  de la  mediació. 
Participa des del servei en l'atenció al client i atenció a les reclamacions. Actua 
com a" liaison" entre els professionals. Recondueix las alteracions emocionals.

S'implica  en  primer  lloc  en  l'atenció  a  les  reclamacions  i  els 
suggeriments que presenten els usuaris al servei

2 1 10

Atén les demandes dels usuaris donant resposta a les seves preguntes 
i inquietuds, intentant resoldre el conflicte de manera personalitzada

2 1

Facilita  l'exercici  dels  drets  dels  usuaris  així  com  l'expressió  de 
disconformitat 

2 1

Traspassa la informació als responsables assenyalant deficiències en 
l'organització

2 1

Utilitza la mediació com a estratègia de intervenció en la resolució dels 
conflictes

2 1

2.10  Valorar  l'estat  i  els  recursos  de  la 
persona per afrontar el procés.

Identifica la percepció que té la persona del seu estat de salut, tenint en compte 
les seves creences i valors.
(Situació: Pacient en situació de malaltia amb repercussions a l'alta)

Detecta les capacitats de la persona per afrontar la situació de malaltia 3 2 10

Identifica els aspectes de suport i les àrees de millora en l'entorn del  
pacient (família / cuidadors)

3 1

Avalua la capacitat del pacient / família per implicar-se en el procés 2 1
Utilitza els recursos personals i/o familiars per afavorir la recuperació 
i/o confort de la persona

2 1

2.11  Promoure  la  participació  i  la 
responsabilitat  del  client  en  la  resolució 
dels problemes

Promou la  participació  i  la  responsabilitat  reconeixent  la  valia  i  dignitat  dels 
clients. Reafirma les capacitats del client per resoldre problemes i conflictes

Respon a les  preguntes,  inquietuds del  client  sobre l'impacte  de la 
malaltia en l'economia, la cura d'altres membres, la feina i  qualsevol 
altra situació estressant

2 1 10

Propicia la interacció dels membres de la unitat familiar i el consens en 
les  actuacions  que  conduiran  a  l'alta  de  manera  que  tots  tinguin  
l'oportunitat de manifestar-se

2 1

Cerca compromisos en quant l'ús dels recursos assignats de manera 
que l'accés contempli la consecució d'objectius terapèutics

2 1

Planifica  l'alta  d'acord  amb  coneixements  professionals,  valors  i 
habilitats, considerant la utilitat dels diferents recursos

2 1

Enregistra els compromisos adquirits entre el professional i el client al 
pla de treball i avalua el resultat

2 1

2.12 Realitzar accions d'educació sanitària i 
la  preparació  de  l'alta  amb  l'objectiu  de 
promoure l'autonomia de la persona.

Promou la participació de la persona/família en l'educació sanitària Mobilitza  les  capacitats  del  pacient  i  família  durant  l'ingrés  i  en 
planificar l'alta

2 1 10
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Ensenya al pacient i/o família a realitzar les activitats que pugui dur a terme ell  
mateix.
Inclou al pacient /família en el pla de cures

Registra el impacte de la intervenció i la seva efectivitat 2 1

Genera la documentació necessària per fer efectiu el traspàs i informa 
al pacient i família de les característiques del recurs, referents i altres.

2 1

 Es  coordina  amb  els  recursos  comunitaris,  l'atenció  primària  i  els 
recursos d'atenció especialitzada. Avalua la resposta i disponibilitat del 
pacient per garantir el resultat

2 1

 Realitza l'informe de valoració social  i  complimenta la documentació 
pròpia i de trasllat del pacient

2 1

2.13 Aplica l'evidència científica Llegeix literatura científica relacionada amb la seva àrea de treball. 
Aplica les millors intervencions conegudes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Aplica  les  millors  pràctiques  d'acord  als  PNTs,  guies,  i  l'evidència 
científica

3 2 10

Fa propostes de millora argumentades bibliogràficament 4 2
Proposa temes d'interès científic per ser tractats en sessions clíniques 
transversals o del Servei

3 1

3. Comunicació amb usuari o persones significatives i intraprofessió.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
3.1  Establir  una  comunicació  terapèutica 
amb l'usuari i/o família.

S'expressa de manera clara i  senzilla adaptant  el  seu llenguatge verbal i  no 
verbal, al tipus d'interlocutor. 
Proporciona informació adequada a les necessitats i capacitats de la persona.
Manté una escolta assertiva.  Dóna suport  enfront  de problemes emocionals, 
socials, psicològics i espirituals i identifica i assessora al pacient i/o família. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Porta la identificació en un lloc visible per tal que es pugui identificar 2 1 10

Sempre es presenta, identifica i s'acomiada amb respecte 2 1
Identifica requeriments del pacient, els registra i ho comunica a altres 
membres  de  l'equip  que  poden  donar  resposta  (suport  social, 
espiritual…)

2 1

 Informa  amb  un  llenguatge  que  entenedor  pel  pacient  i/o 
acompanyants

2 1

Afavoreix l'expressió de les emocions sobre el procés de salut de la 
persona

2 1

3.2  Capacitat  per  treballar  de  manera 
individualitzada amb cada pacient

És tolerant,  no enjudicia, és sensible, assegura els drets, creences i  desitjos 
dels diferents individus o grups perquè no es vegin compromesos.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Defensa els drets del pacient en nom d'aquest 2 1 10

 És tolerant i respectuós amb els valors de cada pacient/acompanyant 3 1
 Pregunta al pacient pels seus desitjos, i  els comunica a la resta de 

l'equip
3 2

S'acomiada del pacient en el moment de l'alta 2 1
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4. Treball en equip i relació interprofessional.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
4.1 Comunicar-se amb tots els membres de 
l'equip interdisciplinari, per suggerir, obtenir 
i/o  pactar  modificacions  del  pla  terapèutic 
concordes amb l'estat del pacient.

Sap descriure l'estat del pacient i argumentar les propostes terapèutiques.
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Pacta/consensua  les  modificacions  del  pla  terapèutic  del  pacient  / 
família amb l'equip

4 2 10

S'adapta a la dinàmica de l'equip 2 1
Escolta i fa propostes a la resta de l'equip 4 2

4.2  Integrar-se  en  l'equip  de  treball  de  la 
unitat.

Es  mostra  cordial  amb  l'equip  de  treball  immediat,  oferint  disponibilitat  i 
col·laboració. 
S'interessa per conèixer els reptes i  els objectius que persegueix l'equip de 
treball. 
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

És disposat i sempre col·labora davant els requeriments de l'equip 2 1 10

Coneix i comparteix els reptes i els objectius que persegueix l'equip 2 1
Formula propostes per assolir millor els objectius de l'equip 2 1
Afavoreix  un  ambient  agradable  de  treball,  bon  clima  i  esperit  de 
col·laboració

2 1

Té una participació activa i constructiva 2 1
4.3  Crear  cohesió  i  facilitar  el  treball  en 
equip  amb  diferents  professionals  de 
múltiples disciplines. 

Procura equilibrar la demanda i oferta d'ajuda. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sol·licita ajuda sempre que ho necessita 2 1 10

 Es mostra assertiu 2 1
 Transmet tranquil·litat en situacions d'estrès 2 1
 Canalitza els esforços cap a la consecució d'objectius comuns 2 1

Ofereix ajuda sempre que és necessari 2 1
4.4  Demostrar  habilitats  d'organització  i 
lideratge en el si de l'equip interdisciplinari.

Organitza i  delega (si  cal)  les tasques,  i  coordina accions amb la resta  de  
l'equip, d'acord amb el seu grau de competència.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sap delegar en altres components de l'equip quan això és necessari 3 1 10

 Te cura del funcionament de la unitat i del seu material 3 2
És capaç de prendre decisions organitzatives per  aconseguir  el  bon 
funcionament de l'equip.

4 2

4.5  Participar  en  el  procés  d'acolliment  i 
aprenentatge dels nous membres de l'equip 
i dels alumnes en pràctiques 

Intervé en el procés d'aprenentatge dels nous professionals tot ajudant-los a 
integrar-se
(Situació: Davant la incorporació de nous professionals a la unitat)

Comparteix el seu coneixement 3 2 10

Reforça positivament l'aprenentatge durant tot el procés 2 1
Reconeix les pròpies limitacions de coneixements i habilitats 2 1
Afavoreix l'integració ràpida de nous membres en l'equip 3 1

5. Compromís institucional (Participació, implicació, adaptació als canvis).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
5.1  Identificar  la  missió,  visió,  valors  i 
objectius  de  la  institució  i  de  la  Direcció 
Infermera. 

S'implica en les línies estratègiques de la institució.
Col·labora en les accions de millora establertes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Coneix la visió, missió, valors i objectius de la Institució 2 1 10
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Argumenta les seves actuacions en base als principis de la Institució 2 1

 S'implica activament en la formació dels nous professionals, tutelant-
los durant els primers dies de la seva incorporació

2 1

 Participa en projectes de recerca quan es demana la seva col·laboració 2 1
Col·labora en les accions de millora que es porten a terme 2 1

5.2  Mantenir  una actitud  de disponibilitat  i 
disposició favorable a participar en projectes 
de l'organització. 

S'implica  activament  en la  posta  en  marxa  de  nous projectes  de millora  o 
canvis organitzatius.

Col·labora positivament davant els canvis proposats en el seu Servei 2 1 10

Fomenta, gestiona i avalua la introducció d'innovacions i canvis en la pràctica 
professional i en la Institució.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Fa aportacions positives davant propostes innovadores en el seu àmbit 
de treball

2 1

 Explica  als  companys  menys  experts,  els  objectius  a  assolir  en  el  
Servei

2 1

 Col·labora activament en grups de treball de manera voluntària i/o quan 
se li demana

2 1

Verbalitza el seu interès en participar en les comissions o comitès de la 
Institució

2 1

5.3 Gestionar els recursos adequadament. Aplica els principis d'eficàcia i eficiència. 
Coordina, utilitza i gestiona de forma eficaç i eficient els recursos materials i  
humans.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Utilitza els recursos materials de manera responsable 2 1 10

Gestiona el seu temps amb efectivitat 3 2
 Proposa mesures d'eficiència en la gestió dels recursos 3 1

Participa en les proves pilot  de nous materials/processos i  valora la 
seva efectivitat

2 1

5.4  Identificar  la importància de la recerca 
per a la consecució d'objectius de salut. 

Interpreta resultats i mitjançant treballs de recerca
Dirigeix i/o col·labora en treballs de recerca de grupal.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Identifica els problemes de salut del pacient i recull les dades 3 1 10

Analitza problemes pertinents del seu àmbit de competència i proposa 
estudis basats en l'evidència

2 1

 Genera propostes basades en treballs d'investigació 2 1
Dirigeix i/o participa en treballs de recerca grupals 3 2

Específiques TREBALLADORA SOCIAL/TREBALLADOR SOCIAL:

Urgències.

1. Valors professionals, ètics i deontològics.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
1.1 Establir una relació terapèutica. Sap comprendre els problemes i necessitats del pacient, es mostra accessible i 

disponible sempre que és requerit
El pacient reconeix al professional pel seu nom 2 1 10

Realitza  la  relació/valoració  professional/pacient  amb  tracte  cordial  i  humà, 
dóna confiança i genera sentiments de benestar per al pacient.

Evita emetre judicis de valor respecte del pacient 2 1

 Es mostra accessible i disponible quan és requerit 3 2
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient) Dona resposta a les necessitats que expressa el pacient 3 1

1.2  Adequar  les  actuacions  als  principis 
bioètics.

Procura el benestar: Beneficència. Procura  el  benestar  del  pacient  inclús  en  situacions  complexes 
(Beneficència)  i  evita  situacions  que  el  puguin  perjudicar  (No 
maleficència)

2 1 10

No fa diferencies per motius d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats de la 
persona: Justícia

Tracta a tots els pacients de manera equitativa, sense fer diferències  
per motius d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats de la persona 
(Justícia)

2 1

No perjudicar: No Maleficència. Implica al pacient en la presa de decisions (Autonomia) 2 1
 Respecta els drets del pacient 2 1
Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient) Escolta  amb  amabilitat  i  comprensió  les  queixes  o  requeriments 

insatisfets dels pacients
2 1

1.3 Preservar la dignitat i la confidencialitat, 
malgrat  les  limitacions  estructurals  i 
organitzatives

Manté la privadesa de la informació personal i clínica
Actua protegint la privadesa física i emocional de la persona
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Manté la confidencialitat de les informacions que rep i en fa un bon ús 3 1 10

Les seves actuacions mostren sempre respecte envers el pacient i els 
seus acompanyants

3 2

Les seves actuacions van encaminades sempre a preservar la intimitat 
del pacient. (Ex. Truca a la porta, posa les cortines, tapa les parts del 
cos que no han se ser exposades durant el procediment)

4 2

Analitza la història vital del malalt i sistema y valora el impacte de la 
malaltia sobre aspectes personals, interpersonals, ambientals del malalt 
i família

2 1

 Esbrina els recursos propis per assumir la situació 2 1
1.4 Responsabilitzar les persones i famílies 
en la resolució des problemes

Explora els problemes del malalt i el context social Considera els problemes preexistents que poden impedir l'assumpció 
de la malaltia

2 1 10

Valora les necessitats i els riscos; sensibilitza i potencia les capacitats pròpies 
per afrontar els problemes

Respon amb empatia als senyals d'angoixa acceptant els sentiments, 
mostrant respecte i recolzament

2 1

 Informa i orienta recursos socials Ofereix la informació adequada sobre la disponibilitat de recursos 2 1
1.5  Transmetre  coneixements,  habilitats  i 
actituds  a  futurs  professionals  pre  i  post 
grau

Participa activament en la formació dels alumnes de pre i post grau
Ajuda a l'alumne a integrar la teoria – pràctica
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Realitza l'acollida de l'alumne a la seva arribada (Li mostra la unitat, li 
presenta la resta de components de l'equip…)

2 1 10

Col·labora activament en la formació d'alumnes 3 2
 Coneix els objectius d'aprenentatge de l'alumne en pràctiques i promou 

el seu assoliment.
2 1

Realitza/Col·labora en l'avaluació de l'alumne en pràctiques 3 1

2. Procés d'atenció (Procediments/protocols. Prevenció i promoció de la salut).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.1 Valorar la situació social de la persona i 
sistema  planificant  les  estratègies 
d'intervenció

Realitza la valoració inicial.
Identifica los problemes principals.
Estableix les accions que corresponen amb El suport necessari

Identifica la naturalesa dels problemes i necessitats 2 4 10

Recull  les  dades  rellevants  aportades  pel  pacient,  la  família  i  els 
professionals dins i fora de la institució

2 1

Desenvolupa  hipòtesis  sobre  els  factors,  personals,  interpersonals, 
ambientals i derivats de la malaltia
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Estableix els objectius inicials a assolir 2 1
Considera les voluntats del pacient i treballa sempre en aquesta direcció 2 1

2.2  Interactuar  amb  el  sistema  familiar  i 
social de la persona i recollir la informació

Coneix  la  situació  socio-familiar  del  malalt;  realitza  l'estudi  i  genera  la 
documentació..  Reconeix  les  necessitats  futures.  Analitza  les  capacitats, 
suports, ajuts i recursos que hagi de menester. Implementa accions d'acord a la 
nova situació i pla de treball

Realitza el seguiment del malalt informant de la seva evolució 2 1 10

Elabora un pla d'intervenció i hi fa partícips el malalt i propers 2 1
Observa el nivell i grau d'afectació, ansietat, depressió, etc., percepció i 
acceptació de la malaltia

2 1

Ofereix suport emocional per tal d'alleujar els efectes invalidants 2 1
Modifica quan és necessari el pla d'intervenció i comparteix els objectius 
amb l'equip

2 1

2.3  Identificar  de  manera  precoç  tant 
situacions  problema  com  necessitats 
rellevants.

Identifica les necessitats específiques i situacions de vulnerabilitat. Explora les 
expectatives  del  malalt  i  sistema  familiar.  Recolza  el  malalt  i  curadors 
Determina si les demandes es corresponen amb la funció de l'organització.

Reconeix  factors  associats  a  la  malaltia,  fent  visibles  els  factors 
psicosocials i culturals. Sensibilitza els professionals del servei. 

2 1 10

Explora  els  factors  interpersonals  i  els  processos  de  relació  i 
comunicació i comparteix la informació amb els membres de la unitat.

2 1

Presenta  amb  claredat  les  seves  funcions  i  el  rol  professional  dins 
l'equip assistencial 

2 1

Assessora sobre els recursos de la xarxa sanitària i social aplicables 2 1
Realitza  adequadament,  en  forma,  les  coordinacions  amb  altres 
recursos de la xarxa social i sanitària

2 1

2.4  Executar  en  temps  les  actuacions 
d'acord a la necessitat del malalt i el servei. 

Respon a situacions de risc planificant i  desenvolupant  accions preventives. 
Aplica  els  protocols  d'actuació  d'acord  a  la  circumstància  concreta  i 
expectatives del malalt. Actua en coordinació amb la resta de professionals dins 
l'organització i a la comú

Fa servir els protocols de detecció precoç al servei davant les situacions 
de risc

2 1 10

Avalua  els  factors  personals,  l'edat,  el  sexe;  les  capacitats,  status,  
suports; trets psicològics, socials i i culturals

2 1

Respon  d'acord  als  protocols  establerts  en  cada  cas  registrant  les 
actuacions que realitza

2 1

Coordina amb els recursos a la comunitat les informacions i les accions 
a prendre

2 1

Fa  un  traspàs  clar  amb les  actuacions  que  caldrà  dur  a  terme  per 
garantir la continuïtat assistencial

2 1

2.5 Conèixer i realitzar de forma adequada 
los procediments

Aplica els protocols i procediments de la institució: PNT transversals i específics 
de  la  unitat.  Realitza  correctament  la  tècnica  o  la  intervenció  terapèutica. 
Situació: Entrevista, assessorament, coordinació, planificació alta, derivacions

Informa al pacient que actua d'acord a un procediment de consens 2 1 10

Aplica  els  procediments  del  seu àmbit  de  responsabilitat  de  manera 
acurada i precisa

2 1

Aplica i avalua adequadament les tècniques i/o cures del seu àmbit de 
responsabilitat

2 1

Desenvolupa el  pla d'acció que guia el procés de planificació a l'alta 
d'acord  a  la  necessitat  del  pacient,  els  objectius  a  aconseguir,  les 
estratègies i tasques a realitzar 

2 1

S'ocupa de estar actualitzada en relació als nous procediments del seu 
àmbit de treball: Els busca en la Intranet, pregunta als companys i a la  
Coordinadora
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
2.6 Conèixer i elaborar el diagnòstic social. 
Aplicar els recursos en funció dels objectius

Interpreta la informació des d'una perspectiva ecològica. Explora el problema i  
el  context social. Contempla les expectatives i reaccions del client i  sistema.  
Actua  amb  coneixement  de  les  polítiques  socials,  legislació  aplicable, 
organització, drets i pre

Interpreta els factors socials i culturals que influeixen en la percepció i  
capacitat per assumir la malaltia i el impacte d'aquesta sobre el pacient i  
la família

2 1 10

Reconeix  el  sistema  familiar,  la  estructura,  funcionament,  el 
desenvolupament, les necessitats capacitats i limitacions per enfrontar-
hi els problemes

2 1

Emprà  les  tècniques  pròpies  del  treball  social  per  tal  d'elaborar  el  
diagnòstic  social,  actuant  en  tots  els  casos  amb coneixement  de  la 
legislació en matèria de serveis socials

2 1

Assoleix  els  objectius  que  recull  al  seu  pla  d'intervenció  i  plasma 
documentalment els avenços de manera que puguin ser consultats si  
són requerits

2 1

Informa de la disponibilitat o no dels recursos socials i sanitaris davant 
les  problemàtiques  d'atenció,  dels  seus  compromisos,  vinculació, 
temporalitat, etc.

2 1

2.7 Facilitar la resolució dels conflictes amb 
l'organització. 

Respon a les demandes i reclamacions dels usuaris fent ús de la mediació.
Participa des del servei en l'atenció al client i atenció a les reclamacions.
Actua com a" liaison" entre els professionals 
Recondueix las alteracions emocionals.

S'implica  en  primer  lloc  en  l'atenció  a  les  reclamacions  i  els 
suggeriments que presenten els usuaris al servei

2 1 10

Atén les demandes dels usuaris donant resposta a les seves preguntes i 
inquietuds, intentant resoldre el conflicte de manera personalitzada

2 1

Facilita  l'exercici  dels  drets  dels  usuaris  així  com  l'expressió  de 
disconformitat 

2 1

Traspassa la informació als responsables assenyalant deficiències en 
l'organització

2 1

Utilitza la mediació com a estratègia de intervenció en la resolució dels  
conflictes

2 1

2.8  Utilitzar  la  documentació  necessària  i 
emplenar adequadament els registres.

Fa ús correcte de la documentació clínica (Llei de Protecció de Dades). 
Registra  l'activitat  i  l'evolució  de  l'estat  del  pacient  d'acord  a  les  normes 
d'emplenament  dels  registres  (llenguatge  clar,  llegible  i  contemplant  els 
aspectes ètics i legals) 
(Situació: Durant el procés de registre del procés assistencial del pacient)

Utilitza correctament la Ha Ca: preserva la informació oral i escrita del  
pacient / acompanyants

2 1 10

Enregistra amb un llenguatge entenedor i professional 2 1
Els seus registres són clars, concrets i descriptius 2 1
Sempre signa les dades que enregistra 2 1
Els seus registres sempre contemplen els aspectes deontològics 2 1

2.9 Planificar, organitzar i coordinar l'atenció 
de diversos pacients simultàniament.

És  capaç  de  processar  la  informació  rellevant  de  diferents  pacients,  sense 
obviar dades importants. Sap prioritzar l'atenció.
Planifica, organitza i prioritza de manera sistemàtica, analitzant individualment 
els problemes reals i potencials que el malalt pot presentar

Davant  una  situació  en  que  més  d'un  pacient  requereix  de  la  seva 
atenció,  prioritza  aquesta  atenent  a  la  situació  individual  de cada un 
d'ells.

2 1 10

Davant  una  situació  en  que  més  d'un  pacient  requereix  de  la  seva 
atenció, prioritza aquesta i explica a la resta que els atendrà en quant li  
sigui possible

2 1

En casos en què la càrrega de treball és elevada, és capaç d'organitzar  
el treball, seleccionant els aspectes més importants i urgents

2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
Garanteix la continuïtat de l'atenció escollint la informació rellevant per 
incorporar-la al part oral

2 1

Habitualment,  finalitza les activitats de cures que corresponen al  seu 
horari de treball

2 1

2.10 Coneix i  emprà els conceptes teòrics 
de l'atenció urgent i l'atenció en situació de 
crisi

Reconeix  l'estat  de  crisi  en  la  persona  o  el  sistema  com  a  part  del 
comportament humà

Identifica senyals d'alerta quan la informació és incerta i no és coneguda 
pel pacient o família oferint suport. 

2 1 10

Permet i encoratja els sentiments les emocions doloroses en els altres, 
compren el sofriment humà 

2 1

Actua  davant  episodis  emocionalment  difícils  mitjançant  una  relació 
terapèutica, d'acceptació, empatia i ajuda

2 1

Es mostra sempre confiat en la seva capacitat per ajudar les persones 
en crisi assumint les seves funcions

2 1

No finalitza  la  seva actuació fins  observar  un nivell  de funcionament 
social acceptable

2 1

2.11  Promoure  la  participació  i  la 
responsabilitat del client en la resolució dels 
problemes

Promou la participació i  la responsabilitat reconeixent la valia i  dignitat  dels  
clients
Reafirma las capacitats del client per resoldre problemes i conflictes

Respon  a  les  preguntes,  inquietuds  del  client  sobre  l'impacte  de  la 
malaltia en l'economia, la cura d'altres  membres,  la feina i  qualsevol 
altra situació estressant

2 1 10

Propicia la interacció dels membres de la unitat familiar i el consens en 
les  actuacions  que  conduiran  a  l'alta  de  manera  que  tots  tinguin 
l'oportunitat de manifestar-se

2 1

Cerca compromisos en quant l'ús dels recursos assignats de manera 
que l'accés contempli la consecució d'objectius terapèutics 

2 1

Planifica  l'alta  d'acord  amb  coneixements  professionals,  valors  i 
habilitats, considerant la utilitat dels diferents recursos

2 1

Enregistra els compromisos adquirits entre el professional i el client al 
pla de treball i avalua el resultat

2 1

2.12 Realitzar accions d'educació sanitària i 
la  preparació  de  l'alta  amb  l'objectiu  de 
promoure l'autonomia de la persona.

Promou la participació de la persona/família en l'educació sanitària.
Ensenya al pacient i/o família a realitzar les activitats que pugui dur a terme ell  
mateix. 
Inclou al pacient/família en el pla de cures

Mobilitza les capacitats del pacient i família durant l'ingrés i en planificar  
l'alta

2 1 10

Registra el impacte de la intervenció i la seva efectivitat 2 1
Genera la documentació necessària per fer efectiu el traspàs i informa al 
pacient i família de les característiques del recurs, referents i altres.

2 1

Es  coordina  amb  els  recursos  comunitaris,  l'atenció  primària  i  els 
recursos d'atenció especialitzada. Avalua la resposta i disponibilitat del 
pacient per garantir el resultat

2 1

Realitza  l'informe de  valoració  social  i  complimenta  la  documentació 
pròpia i de trasllat del pacient

2 1

2.13 Aplica l'evidència científica Llegeix literatura científica relacionada amb la seva àrea de treball. 
Aplica les millors intervencions conegudes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Aplica  les  millors  pràctiques  d'acord  als  PNTs,  guies,  i  l'evidència 
científica

3 2 10

Fa propostes de millora argumentades bibliogràficament 4 2
Proposa temes d'interès científic per ser tractats en sessions clíniques 
transversals o del Servei

3 1
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3. Comunicació amb usuari o persones significatives i intraprofessió.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
3.1 Establir  una  comunicació  terapèutica 
amb l'usuari i/o família.

S'expressa de manera clara i  senzilla adaptant el seu llenguatge verbal i  no 
verbal, al tipus d'interlocutor. 
Proporciona informació adequada a les necessitats i capacitats de la persona.
Manté una escolta  assertiva.  Dóna suport  enfront  de problemes emocionals, 
socials, psicològics i espirituals i identifica i assessora al pacient i/o família. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Porta la identificació en un lloc visible per tal que es pugui identificar 2 1 10

Sempre es presenta, identifica i s'acomiada amb respecte 2 1
Identifica requeriments del pacient, els registra i ho comunica a altres 
membres  de  l'equip  que  poden  donar  resposta  (suport  social, 
espiritual…)

2 1

 Informa amb un llenguatge que entenedor pel pacient i/o acompanyants 2 1
Afavoreix l'expressió de les emocions sobre el procés de salut de la 
persona

2 1

3.2  Capacitat  per  treballar  de  manera 
individualitzada amb cada pacient

És tolerant,  no enjudicia, és sensible, assegura els drets, creences i desitjos  
dels diferents individus o grups perquè no es vegin compromesos.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Defensa els drets del pacient en nom d'aquest 2 1 10

 És tolerant i respectuós amb els valors de cada pacient/acompanyant 3 1
 Pregunta al  pacient  pels  seus desitjos,  i  els  comunica a la resta  de 

l'equip
3 2

S'acomiada del pacient en el moment de l'alta 2 1

4. Treball en equip i relació interprofessional.

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
4.1 Comunicar-se amb tots els membres de 
l'equip interdisciplinari,  per suggerir,  obtenir 
i/o  pactar  modificacions  del  pla  terapèutic 
concordes amb l'estat del pacient.

Sap descriure l'estat del pacient i argumentar les propostes terapèutiques.
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Pacta/consensua  les  modificacions  del  pla  terapèutic  del  pacient  / 
família amb l'equip

4 2 10

S'adapta a la dinàmica de l'equip 2 1
Escolta i fa propostes a la resta de l'equip 4 2

4.2  Integrar-se  en  l'equip  de  treball  de  la 
unitat.

Es  mostra  cordial  amb  l'equip  de  treball  immediat,  oferint  disponibilitat  i 
col·laboració. 
S'interessa per conèixer  els reptes i  els  objectius  que persegueix  l'equip  de 
treball. 
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

És disposat i sempre col·labora davant els requeriments de l'equip 2 1 10

Coneix i comparteix els reptes i els objectius que persegueix l'equip 2 1
Formula propostes per assolir millor els objectius de l'equip 2 1
Afavoreix  un  ambient  agradable  de  treball,  bon  clima  i  esperit  de  
col·laboració

2 1

Té una participació activa i constructiva 2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
4.3  Crear  cohesió  i  facilitar  el  treball  en 
equip  amb  diferents  professionals  de 
múltiples disciplines. 

Procura equilibrar la demanda i oferta d'ajuda. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sol·licita ajuda sempre que ho necessita 2 1 10

 Es mostra assertiu 2 1
 Transmet tranquil·litat en situacions d'estrès 2 1
 Canalitza els esforços cap a la consecució d'objectius comuns 2 1

Ofereix ajuda sempre que és necessari 2 1
4.4 Demostrar  habilitats  d'organització  i 
lideratge en el si de l'equip interdisciplinari.

Organitza  i  delega (si  cal)  les  tasques,  i  coordina  accions  amb la  resta  de  
l'equip, d'acord amb el seu grau de competència.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sap delegar en altres components de l'equip quan això és necessari 3 1 10

 Te cura del funcionament de la unitat i del seu material 3 2
És capaç de prendre  decisions organitzatives per  aconseguir  el  bon 
funcionament de l'equip.

4 2

4.5 Participar  en  el  procés  d'acolliment  i 
aprenentatge dels nous membres de l'equip i 
dels alumnes en pràctiques 

Intervé en el procés d'aprenentatge dels nous professionals tot ajudant-los a 
integrar-se
(Situació: Davant la incorporació de nous professionals a la unitat)

Comparteix el seu coneixement 3 2 10

Reforça positivament l'aprenentatge durant tot el procés 2 1
Reconeix les pròpies limitacions de coneixements i habilitats 2 1
Afavoreix l'integració ràpida de nous membres en l'equip 3 1

5. Compromís institucional (Participació, implicació, adaptació als canvis).

Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
5.1  Identificar  la  missió,  visió,  valors  i 
objectius  de  la  institució  i  de  la  Direcció 
Infermera. 

S'implica en les línies estratègiques de la institució.
Col·labora en les accions de millora establertes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Coneix la visió, missió, valors i objectius de la Institució 2 1 10

Argumenta les seves actuacions en base als principis de la Institució 2 1
 S'implica activament en la formació dels nous professionals, tutelant-los 

durant els primers dies de la seva incorporació
2 1

 Participa en projectes de recerca quan es demana la seva col·laboració 2 1
Col·labora en les accions de millora que es porten a terme 2 1

5.2 Mantenir  una  actitud  de  disponibilitat  i 
disposició favorable a participar en projectes 
de l'organització. 

S'implica activament en la posta en marxa de nous projectes de millora o canvis 
organitzatius.
Fomenta, gestiona i avalua la introducció d'innovacions i canvis en la pràctica 
professional i en la Institució.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Col·labora positivament davant els canvis proposats en el seu Servei 2 1 10

Fa aportacions positives davant propostes innovadores en el seu àmbit 
de treball

2 1

 Explica  als  companys  menys  experts,  els  objectius  a  assolir  en  el 
Servei

2 1

 Col·labora activament en grups de treball de manera voluntària i/o quan  
se li demana

2 1

Verbalitza el seu interès en participar en les comissions o comitès de la  
Institució

2 1
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Element Competencial Criteris d'avaluació (Comportaments Observables) El Professional... Sí de Vegades Total
5.3 Gestionar els recursos adequadament. Aplica els principis d'eficàcia i eficiència. 

Coordina, utilitza i  gestiona de forma eficaç i  eficient els recursos materials i 
humans.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Utilitza els recursos materials de manera responsable 2 1 10

Gestiona el seu temps amb efectivitat 3 2
 Proposa mesures d'eficiència en la gestió dels recursos 3 1

Participa en les  proves pilot  de nous materials/processos i  valora la 
seva efectivitat

2 1

5.4 Identificar  la  importància  de  la  recerca 
per a la consecució d'objectius de salut. 

Interpreta resultats i mitjançant treballs de recerca
Dirigeix i/o col·labora en treballs de recerca de grupal.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Identifica els problemes de salut del pacient i recull les dades 3 1 10

Analitza problemes pertinents del seu àmbit de competència i proposa 
estudis basats en l'evidència

2 1

 Genera propostes basades en treballs d'investigació 2 1
Dirigeix i/o participa en treballs de recerca grupals 3 2

7.3: ACTIVITAT CURRICULAR.

1. Formació acreditada.

Doctorat: Ha d'estar relacionat amb la categoria.

Formació de postgrau:

- Màsters Universitaris (nº de crèdits: 25h/crèdit) ECT (titulació superior en crèdits Europeus pla de Bolonya) 25 hores de dedicació equival a un crèdit amb independència de si és  
Màster o Post Grau, va en funció del número d'hores, un Màster seria de 1.500 h. mínim i un Post Grau de 375 h.

- Altres Postgraus (núm. de crèdits: 10h/crèdit). 

Especialitats.

Especialitats no obligatòries:

Es valoren per al personal diplomat d'infermeria i ATS amb convalidació acadèmica a DUI, les especialitats que estableix el real decret 450/2005 de 22 d'abril. Són les següents:

- Infermeria obstètrico-ginecològica (llevadores).
- Infermeria pediàtrica.
- Infermeria de salut mental.
- Infermeria familiar i comunitària. C
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- Infermeria de cures medicoquirúrgiques.
- Infermeria geriàtrica.
- Infermeria del treball.

Aquells  professionals  diplomats d'infermeria  que disposin de titulacions  anteriors  que es puguin  convalidar  per  les 
noves, hauran de sol·licitar-ho segons estableix l'esmentat real decret.

A efectes de la seva acreditació per carrera i quan no es disposi del títol definitiu, també serà vàlid el comprovant que  
justifiqui que s'ha fet el tràmit de convalidació.

Especialitats en Fisioteràpia:

Segons el  nou Pla d'Estudis  de Professions Sanitàries,  els  alumnes del  nou grau de Fisioteràpia,  en funció de la 
configuració de la optativitat es graduaran en:

Menció en Actuació fisioterapèutica en patologia del tòrax.
Menció en Actuació fisioterapèutica Actuació en Pediatria.
Menció en Actuació fisioterapèutica Actuació en l'esport.
Menció en Actuació fisioterapèutica avançada Actuació en Aparell Locomotor.
Menció en Actuació fisioterapèutica avançada Actuació en Neurologia.

Assistència a cursos:

Assistència a seminaris, jornades de formació continuada.

En l'apartat de formació continuada es valoren, per a cada categoria, lloc de treball o grup professional, els cursos i 
tallers  de  caràcter  especialitzat  que  estan relacionats  amb les competències  professionals  que corresponen o són 
desitjables per a cada un d'ells. Cal distingir entre dos tipus de formació continuada: específica i transversal.

La formació específica, pròpia d'una categoria, lloc de treball o grup professional, la qual es valora sense més limitació 
que la puntuació màxima valorable del factor formació.

La formació transversal, que no és privativa d'una categoria, lloc o grup concrets, sinó que a través d'una sèrie de 
tècniques o coneixements generals, afavoreix un millor desenvolupament del professional. Es valora per a tots els grups 
professionals, però com a màxim pot constituir el 50% de la puntuació màxima valorable per al factor formació. Inclou 
les següents matèries:

- Prevenció de riscos laborals.
- Ofimàtica.
- Idiomes.
- Normativa bàsica i organització del sistema sanitari.
- Administració i gestió sanitàries.
- Comunicació.
- Qualitat.
- Millora personal/Desenvolupament personal.

Criteris de valoració:

Tipus de formació Crèdits
Presencial o videoconferència 1 hora = 0,08 crèdits 
A distància/on-line 1 hora = 0,06 crèdits
Presencial (quan no s'acreditin hores ni crèdits) 1 dia = 0,24 crèdits 
A distància (quan no s'acreditin hores ni crèdits) 1 dia = 0,18 crèdits
Semi presencial/On-line semi presencial Part presencial: 0,08 crèdits/hora

Part a distància: 0,06 crèdits/hora

Certificats en què només consten els crèdits:

1 crèdit = 10 hores.
1 hora = 0,08 crèdits. C
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Formació específica: Límit màxim de crèdits: puntuació màxima valorable del factor formació.

Formació transversal: Límit màxim de crèdits: 50% de la puntuació màxima valorable del factor formació.

2. Activitat docent.

Docència de Grau i/o postgrau.

Inclou les següents activitats de caràcter docent:

-  Cursos sanitaris  de  grau  o postgrau  autoritzats  i  organitzats  per  universitats,  escoles  universitàries  i  centres  de 
formació sanitària (branca sanitària).

-  Altres  activitats  docents  en  cursos  sanitaris  de  postgrau  organitzats  i/o  autoritzats  per:  Ministeri  de  Ciència  i 
Tecnologia, Departaments de la Generalitat de Catalunya, Entitats gestores d'Institucions Sanitàries de la Seguretat 
Social (ICS, ICASS...). Organismes autònoms docents dependents del Departament de Salut (IES).

S'assignaran crèdits per hores lectives impartides en cursos de grau quan el/la professional participi com a ponent en 
sessions dins de l'assignatura/curs, o bé com a professor/a universitari/ària titular o responsable de l'assignatura/curs.

Docència de Grau i Postgrau (cursos).

Nivell docència Rol docent Durada Crèdits
Grau/Especialitat Professor/a 10 hores 0,20
Postgrau Professor/a 10 hores 0,25

Docència Grau i Postgrau (pràctiques).

Nivell docència Rol docent Durada Crèdits
Grau/Diplomatura Professor/a/tutor/a pràctiques
Infermer/a de referència 1 promoció 1
Especialitat Tutor/a pràctiques
Infermer/a de referència 1 promoció 1
Pràctiques de Postgrau Professor/a pràctiques
Infermer/a de referència 10 hores 0,10

Formació continuada.

Rol docent Modalitat Durada (*) Crèdits
Professor/a Presencial 10 hores 0,25
Professor/a Semi presencial 10 hores 0,20
Tutor/a, coordinador/a On-line, a distància 10 hores 0,18

3. Activitat científica.

Les activitats de recerca hauran d'estar vinculades a l'àmbit sanitari i relacionades amb la categoria.

S'inclouen en aquest apartat les aportacions dels/de les professionals que compleixin els criteris establerts en relació a:

- Publicacions.
- Comunicacions i pòsters.
- Tesis doctorals dirigides.
- Projectes de recerca i assaigs clínics aprovats.
- Patents, models registrats i en explotació.
- Estades en centres de referència 0.25 crèdits per mes (nacional) i 0.5 (internacional).
- Participació en grups i xarxes acreditades.
- Revisió d'articles científics 0.5 (nacional) per any i 1 (internacional) per any.
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Llibres i articles.

Originals i articles de revisió Sense factor d'impacte (*) 0,20 a 1 crèdits per article
Amb factor d'impacte (FI) Entre 3 i 6 crèdits per article

Llibres i capítols de llibre Editor o coeditor 3 crèdits per llibre
Autor o coautor 4 crèdits per llibre
Autor de capítol Únic autor: 1 crèdit per capítol (Màxim 4 capítols)

Coautor 0,50 crèdits per capítol (Màxim 4 capítols)

(*) En funció de factor impacte Índex (local, autonòmica, nacional).

Ponències i comunicacions.

S'avaluaran les següents aportacions:

- Ponències: exposicions orals convidades a congressos i jornades en format de conferència, taula rodona, moderacions 
de taules o realització de taller.

- Comunicacions orals: exposicions orals acceptades pel Comitè Científic del congrés o jornada i exposades en les 
taules rodones corresponents, es valoraran els 6 primers noms dels autors.

- Pòsters: presentacions en format pòster als mateixos congressos i jornades científiques. Es valoraran els 6 primers 
noms dels autors del pòster.

Nacionals Internacionals
Ponències 0,5 crèdits 1 crèdits
Comunicacions orals 0,25 crèdits 0,5 crèdits
Pòsters 0,15 crèdits 0,25 crèdits
Membre comitè organitzador/científic 1 crèdits 1,5 crèdits
Moderador taula rodona 0,5 crèdits 1 crèdits
Assistència a Congressos, Jornades,... 0,1 crèdits 0,1 crèdits

Tesis doctorals.

Compartida Única
Núm. Crèdits Núm. Crèdits

Direcció 1 0,75 1 1
Tutoria/codirecció 1 0,5 1 0,75

Projectes de recerca/innovació no competitius (aprovats Comitè Ètica Investigació Clínica - CEIC).

Investigador/a principal: 3 crèdit per projecte de recerca.
Investigador/a col·laborador/a: 1 crèdits per projecte de recerca.

Participació en xarxes/grups de recerca.

Es valorarà la participació activa com a membre d'un grup de recerca consolidat o xarxes temàtiques consolidades en 
projectes de grup o xarxa (abans DURSI, ara DUIE: Departament d'Innovació, Universitat i Empresa).

L'assignació de crèdits per participació en grups i xarxes acreditades de recerca dependrà de la classificació d'aquests 
grups i xarxes, així com de si es participa com a investigador principal o col·laborador.

Investigador principal Investigador col·laborador
Xarxes internacionals competitives 6 crèdits 3 crèdits
Xarxes de Centres i Grups FIS (Fons d'Investigació Sanitària) 4 crèdits 2 crèdits
Grups i xarxes acreditades/finançades per l'AGAUR, COIB i altres agencies finançadores competitives 3 crèdits 1,5 crèdits

4. Altres mèrits valorables.

- Participació en estudis multicèntrics de societats científiques, centres sanitaris, col·legis professionals, administració 
pública... C
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COMPETÈNCIES PROFESSIONALS.

GENÈRIQUES
1. Valors professionals, ètics i deontològics 50 250
2. Procés d'atenció (Procediments/protocols, prevenció i promoció de la salut) 130 250
3. Comunicació amb usuari o persones significatives i relació intraprofessional 20 250
4. Treball en equip i relació interprofessional 50 250
TOTAL 250 250
ESPECÍFIQUES
A determinar A determinar 250
COMPROMÍS INSTITUCIONAL
Compromís Institucional (Participació, implicació, adaptació als canvis) 40 40
ASPECTES CURRICULARS
Requisits mínims fins Nivell V 120 (+ Doctorat) 120 (+ Doctorat)

ANNEX 6.2.

MODEL DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL DELS TÈCNICS SUPERIORS SANITARIS DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE 
BARCELONA.

1. INTRODUCCIÓ.

Per tal de poder valorar el treball i el desenvolupament professional tècnics superiors sanitaris (TSS), creiem convenient 
elaborar  un document  que reculli  com ha de  ser  aquesta valoració  per  a  la  seva promoció professional.  Aquesta 
promoció ha de contemplar oportunitats de creixement pels professionals, i ha d'incloure l'autoavaluació, avaluació de 
l'activitat assistencial, formació, valoració del talent i de l'experiència adquirida.

2. OBJECTIUS.

- Reconèixer el nivell de desenvolupament i fomentar la progressió dels TSS.
- Millorar la motivació.
- Orientar a les persones en el si de l'organització.
- Millorar les competències individuals.
- Contribuir de forma activa en la consecució dels objectius de la institució.

3. QUINES SÓN LES CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES D'UN MODEL DE PROMOCIÓ.

- Voluntària, tant l'accés a la promoció professional, com els canvis de nivell, tenen caràcter voluntari i per tant ha de ser 
sol·licitat personalment per la persona interessada.

- Universal, tots els treballadors/es amb contracte indefinit, que reuneixin els requisits establerts podran tenir accés a la 
SPP.(Sistema de promoció professional).

-  Retribuïda/reconeguda  econòmicament,  cada nivell  tindrà  una assignació  econòmica  que es  determini  en  el  seu 
moment.

- Consolidable, tots els nivells tenen caràcter no reversible.

- Estructurada en nivells, la promoció professional s'estructura en tres nivells que reconeguin la millora progressiva del 
professional.

-  Avaluable,  la participació en el  sistema de promoció serà avaluable periòdicament mitjançant un sistema objectiu 
d'avaluació de les competències professionals. Es constituirà un comitè d'avaluació.

4. QUÈ S'AVALUA.

Entenem que el model de promoció de l'Hospital  Clínic de Barcelona s'ha de basar en un sistema d'avaluació per 
competències.
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Les  competències  són  coneixements,  habilitats  i  actituds  professionals  que  es  manifesten  en  comportaments 
professionals  requerits  per  al  correcte  acompliment  professional  que  la  nostra  organització  pretén  desenvolupar  i 
reconèixer entre els seus professionals.

El domini d'aquestes s'adquireix al llarg del temps i a través de l'experiència (formativa i professional) que permetrà a la 
persona resoldre problemes específics, de forma autònoma i flexible.

1. Competències professionals generals.

1.1 Valors ètics.
1.2 Actituds.
1.3 Comunicació.
1.4 Treball en equip i relacions interprofessionals.
1.5 C.I. (participació, implicació, adaptació als canvis, etc.).

2. Competències professionals específiques.

2.1 Pràctica tècnica (aplicació de procediments i protocols).
2.2 Eficiència en la gestió de recursos.

3. Activitat curricular.

3.1 Formació acreditada/competència d'aprenentatge permanent.

3.2 Activitat docent.

3.3  Competència  de  recerca  i  innovació  (Activitat  científica:  publicacions,  participació  en  congressos,  treballs  de 
recerca).

5. NOMS, NIVELLS I EXPERIÈNCIA (ANYS MÍNIMS DE PERMANÈNCIA A CADA NIVELL).

Experiència prèvia:

Nivell 1 Tècnic: 6 anys.
Nivell 2 Tècnic Especialista: 13 anys.
Nivell 3 Tècnic Sènior: 20 anys.

PUNTUACIÓ PER NIVELLS 1 2 3
Competències generals (140) 80 70 60
Competències específiques (60) 20 30 40
Aspectes Curriculars 10 40 60
Total 110 140 160

6. DEFINICIÓ DE LES COMPETÈNCIES.

1. COMPETÈNCIES PROFESSIONALS GENERALS.

1.1 Habilitats associades amb valors professionals, ètics i deontològics.

Capacitat d'incorporar a la pràctica els principis ètics i legals que guien la professió.

1.2 Actitud.

Capacitat de raonament, resolució i anticipació de problemes, iniciativa, etc. del professional.

1.3 Comunicació amb l'usuari o persones significatives.

Capacitat d'aconseguir una comunicació efectiva amb altres persones, expressant clarament les idees, escoltant als 
altres i generant un clima positiu, especialment amb l'usuari o persones significatives.
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1.4 Treball en equip i relació inter i intraprofessional.

Capacitat  de  col·laborar  amb la  resta  de  professionals,  formant  part  d'un  grup  que  treballa  compartint  processos, 
tasques i objectius per donar una atenció integral i coordinada.

1.5 Compromís institucional.

Capacitat  de  conèixer  i  comprendre  les  característiques  específiques  de  l'hospital  i  d'alinear  les  seves  accions  i 
comportaments amb la visió, valors i objectius de la institució.

2. COMPETÈNCIES ESPECIFIQUES.

2.1 Pràctica tècnica.

Capacitat de aplicar els procediments i protocols establerts, tenim en compte el manteniment de la garantia de la qualitat 
i les mesures de prevenció de riscos laborals. (aplicació de procediments i protocols).

2.2 Eficiència en la gestió de recursos:

Capacitat de gestionar adequadament els recursos per aconseguir un treball de qualitat, proposant mesures d'eficiència.

3. ASPECTES CURRICULARS.

3.1 Competència d'aprenentatge permanent.

Capacitat d'iniciativa i participació en noves tecnologies, nous mètodes i activitats formatives i de reciclatge professional.

3.2 Competència de docència.

Capacitat de participar i transmetre amb qualitat coneixements cap a alumnes, personal de nova incorporació i altres 
professionals.

3.3 Competència de recerca i innovació (activitat científica).

Capacitat de realització d'activitats de recerca/innovació que permetin replantejament de les activitats professionals, per 
aconseguir una millor eficàcia, producció i difusió del coneixement. Participació/ col·laboració en projectes de recerca.

Els aspectes curriculars s'avaluen en base als crèdits oficials detallats en l'annex corresponent. Per cada nivell, aquests 
crèdits suposen el percentatge establert.

7. REQUISITS D'ACCÉS I PROMOCIÓ.

Els requisits d'accés a la Promoció Professional són:

- Tenir una vinculació contractual indefinida amb l'Hospital Clínic.
- Acomplir els criteris requerits per a cada nivell.

Les persones que optin a la promoció professional podran acreditar els períodes treballats a l'Hospital Clínic amb relació 
contractual temporal, que es computaran d'acord amb els criteris que es pactin sobre antiguitat i que quedaran recollits 
al Conveni Col·lectiu.

A efectes de còmput d'experiència, també es podran acreditar els anys de permanència com a personal de plantilla 
d'altres institucions, en la mateixa categoria.

Requisits necessaris per accedir a cada un dels nivells del Sistema de Promoció Professional.

NIVELL Experiència: Anys
previs al Nivell

Competències Generals
(Puntuació)

Competències específiques
(Puntuació)

Aspectes Curriculars (Descripció) NOM

1 6 80-140 20-60 Formació  continuada  interna  (Participació  en 
Sessions  Clíniques,  Col·laboració  pràctiques 
d'alumnes...)

Tècnic
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NIVELL Experiència: Anys
previs al Nivell

Competències Generals
(Puntuació)

Competències específiques
(Puntuació)

Aspectes Curriculars (Descripció) NOM

2 13 70-140 30-60 Formació continuada externa i interna(mínim 40 
crèdits), Creació/actualització de PNTs

Tècnic Júnior

Col·labora en la formació d'alumnes
Almenys  una  comunicació  o  pòster  a  un 
Congrés

3 20 60-140 40-60 Formació Especifica/Especialitat (60 crèdits) Tècnic Sènior
Almenys una comunicació o pòster o ponència a 
un Congrés com a primer signant.

8. REVISIONS DEL CONTINGUT DEL DOCUMENT.

Periòdiques: en base als acords recollits al conveni col·lectiu.

Extraordinàries:

- Quan es produeixi un canvi de titulació acadèmica.
- Quan hagi un canvi organitzatiu que ho requereixi.

Aquestes revisions es canalitzaran mitjançant el Comitè d'avaluació i hauran de ser aprovades per la majoria del Comitè 
d'Empresa i la Direcció de l'Hospital.

9. COM ARTICULAR LA COMBINACIÓ DE LA CARRERA DE GESTIÓ A LA PROMOCIÓ PROFESSIONAL.

Els Coordinadores Tècnics de grau superior que puntualment estan ocupant un lloc de treball en un àmbit de diferent 
responsabilitat.

La Carrera Professional s'aplicarà de la mateixa manera als comandaments i altres càrrecs específics, tenint en comte 
que l'avaluació de les seves Competències es farà en les especifiques del seu lloc de responsabilitat en aquell moment. 
Les àrees de Compromís Institucional i l'Activitat Curricular seguiran el model de la Promoció professional.

10.  COM  HA  DE  SER  EL  PROCÉS  D'AVALUACIÓ:  QUI  HA  DE  PARTICIPAR,  QUINES  EINES  I  AMB  QUINA 
PERIODICITAT.

El procés d'avaluació ha de contemplar diferents modalitats:

- Autoavaluació: Es l'avaluació que realitza el professional en primera instància i es materialitza en la presentació dels  
resultats  dels  indicadors  curriculars  i  l'avaluació  de  les  competències  mitjançant  l'instrument  d'avaluació  de  les 
competències.

- Avaluació vertical: És la realitzada pel comandament immediat, mitjançant l'instrument d'avaluació de les competències 
i amb la informació recollida pel mateix comandament.

Un cop realitzades les avaluacions (del comandament i la pròpia), cal que es posin en comú en una entrevista entre el 
comandament immediat i la persona avaluada. D'aquesta entrevista ha de sortir el document definitiu per presentar a la 
Comissió d'Avaluació.

- Comissió d'avaluació.

La responsabilitat màxima de dur a terme el procés d'avaluació dels candidats és de la Comissió d'Avaluació, que es 
reunirà en el Comitè d'Avaluació.

És competència d'aquesta la recollida de tota la informació pel procés d'avaluació, que inclou:

- La publicació de la convocatòria.
- Recollida de sol·licituds i processat de la informació.
- Avaluació.
- Resultat final d'assignació de nivells.

És responsabilitat també de la comissió d'avaluació definir el seu reglament intern de funcionament, el qual ha de ser 
explicitat i conegut. C
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Aquesta Comissió està formada per:

- Directora Infermera o persona en qui delegui.
- 2 membre elegit per la Direcció Infermera.
- 2 membres TSS a proposta del Comitè d'Empresa.
- 2 membre TSS del col·lectiu, que es presenti voluntàriament i elegits per sufragi universal.
- 1 persona de RRHH a petició de la Direcció Infermera.

Tenint en compte que hi ha d'haver un període de transició i implementació de la carrera, proposem una durada inicial 
de la primera Comissió d'Avaluació de 4 anys. A partir d'aquí es proposa una renovació cada dos anys del 50% dels 
membres de la comissió.

Es proposa així mateix un anomenat "comitè de garantia", format per dues persones designades per i de la pròpia 
comissió (amb caràcter anònim), per intervenir en els casos de no acord en els sistemes d'avaluació. Les seves normes 
de funcionament han de ser explicitades al reglament de funcionament de la comissió d'avaluació.

Les aprovacions realitzades per aquesta Comissió requeriran un mínim de 5 vots.

12. ANNEXOS.

12.1 Activitat Curricular.

1. Formació acreditada.

Assistència a cursos Assistència a seminaris, jornades de formació continuada.

En l'apartat de formació continuada es valoren, per a cada categoria, lloc de treball o grup professional, els cursos i 
tallers  de  caràcter  especialitzat  que  estan relacionats  amb les competències  professionals  que corresponen o són 
desitjables per a cada un d'ells. Cal distingir entre dos tipus de formació continuada: específica i transversal.

La formació específica, pròpia d'una categoria, lloc de treball o grup professional, la qual es valora sense més limitació 
que la puntuació màxima valorable del factor formació.

La formació transversal, que no és privativa d'una categoria, lloc o grup concrets, sinó que a través d'una sèrie de 
tècniques o coneixements generals, afavoreix un millor desenvolupament del professional. Es valora per a tots els grups 
professionals,  però  com a  màxim pot  constituir  el  30% de la  puntuació  màxima per  al  factor  formació.  Inclou les 
següents matèries:

- Prevenció de riscos laborals.
- Ofimàtica.
- Idiomes.
- Normativa bàsica i organització del sistema sanitari.
- Administració i gestió sanitàries.
- Comunicació.
- Qualitat.
- Millora personal / Desenvolupament personal.

Criteris de valoració.

Tipus de formació.

Presencial o videoconferència:

- 1 hora = 0,08 crèdits/punts.

A distància/on-line:

- 1 hora = 0,06 crèdits/punts.

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

62
01

50
00

13
9



162

Dilluns, 16 de febrer de 2015

Presencial (quan no s'acreditin hores ni crèdits):

- 1 dia = 0,24 crèdits/punts.

A distància (quan no s'acreditin hores ni crèdits):

- 1 dia = 0,18 crèdits/punts.

Semi presencial/On-line semi presencial:

- Part presencial: 0,08 crèdits/punts/hora.
- Part a distància: 0,06 crèdits/punts/hora.

Certificats en què només consten els crèdits:

- 1 crèdit/punt = 10 hores; 1 hora = 0,08 crèdits/punts.

Formació específica: Límit màxim de crèdits/punts: puntuació màxima valorable del factor formació.

Formació transversal: Límit màxim de crèdits/punts: 30% de la puntuació màxima valorable del factor formació.

Es consideren crèdits = punts.

2. Activitat docent.

Docència.

Inclou les següents activitats de caràcter docent:

- Cursos sanitaris organitzats i/o autoritzats per: Ministeri de Ciència i Tecnologia, Departaments de la Generalitat de 
Catalunya,  Entitats  gestores d'Institucions Sanitàries de la  Seguretat  Social  (ICS,  ICASS...).  Organismes autònoms 
docents dependents del Departament de Salut (IES).

Docència (cursos).

Nivell docència Rol docent Durada Crèdits/Punts
FP Professor/a 10 hores 0,20

Docència (pràctiques).

Nivell docència Rol docent Durada Crèdits/Punts
FP Tutor/col·laborador -a pràctiques tècnic de referència 1 promoció 1

Formació continuada.

Rol docent Modalitat Durada (*) Crèdits/Punts
Professor/a Presencial 10 hores 0,25
Professor/a Semi presencial 10 hores 0,20
Tutor/a, coordinador/a On-line, a distància 10 hores 0,18

3. Activitat científica.

Les activitats de recerca hauran d'estar vinculades a l'àmbit sanitari i relacionades amb la categoria.

S'inclouen en aquest apartat les aportacions dels / de les professionals que compleixin els criteris establerts en relació a:

- Publicacions.
- Comunicacions i pòsters.
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Ponències/comunicacions/publicacions.

S'avaluaran les següents aportacions:

- Ponències: exposicions orals convidades a congressos i jornades en format de conferència, taula rodona, moderacions 
de taules o realització de taller.

- Comunicacions orals: exposicions orals acceptades pel Comitè Científic del congrés o jornada i exposades en les 
taules rodones corresponents.

- Pòsters: presentacions en format pòster als mateixos congressos i jornades científiques. Es valoraran els 6 primers 
noms dels autors del pòster.

Nacionals Internacionals
Ponències 0,5 crèdits/punts 1 crèdits/punts
Comunicacions orals i pòsters 0,25 crèdits/punts 0,5 crèdits/punts
Pòsters 0'15 crèdits/punts 0'25 crèdits/punts
Membre comitè organitzador/ científic 1 crèdit/punt 1.5 crèdits/punts
Publicacions 1 crèdit/ punt 1.5 crèdits/punts
Moderador taula rodona 0,5 crèdits/punts 1 crèdits/punts

Continua en la pàgina següent
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12.2 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS.

COMPETÈNCIES GENERALS.

1.1. Valors ètics.

Element competencial Comportaments observables Puntuació Total
1.1.1  Preservar  la  confidencialitat,  privacitat  i  intimitat  malgrat  les 
limitacions estructurals i organitzatives

Manté la confidencialitat de les informacions que rep i en fa un bon ús. 2 10

Es preocupa per preservar la privacitat del pacient, tot i trobant-se en circumstàncies difícils 2
Les seves actuacions mostren sempre respecte en vers al pacient i als seus acompanyants 2
Les seves actuacions van encaminades sempre a preservar la intimitat del pacient (truca a la porta, posa les cortines, tapa les parts del  
cos que no han de ser exposades durant el procediment....)

2

Anima a altres professionals de l'equip quan detecta que es pot vulnerar el dret a la intimitat del pacient 2

1.2 Actitud.

Element competencial Comportaments observables Puntuació Total
1.2.1 Orientació al client. Respon oportunament en temps i qualitat a les peticions dels pacients 3 10

Ofereix una atenció cordial i efectiva als clients 3
Busca alternatives i ofereix solucions quan els requeriments plantejats pel pacient són difícils de satisfer 2
Escolta amb amabilitat i comprensió les queixes o requeriments insatisfets dels pacients 2

1.2.2. Flexibilitat i aprenentatge Està interessat i amb disposició per formar-se en noves tendències, nous enfocaments i noves formes de treballar 4 10
Proposa iniciatives de canvi o de millora que aporten valor afegit al seu acompliment 4
Experimenta les dificultats i el fracàs com una oportunitat d'aprenentatge. 2

1.2.3 Autocontrol i tolerància a la pressió Dóna i rep crítiques de manera constructiva, mantenint la calma 5 10
Accepta les diferències i conflictes a l'equip i tolera les dificultats que comporta 5

1.3 Comunicació.

Element competencial Comportaments observables Puntuació Total
1.3.1  Establir  una  comunicació  amb  l'usuari  i/o  família  de  manera 
correcta.

Porta la identificació en un lloc visible per tal que es pugui identificar. 3 10

Sempre es presenta, identifica i s'acomiada amb respecte. 3
Identifica requeriments del pacient, els registra i ho comunica a altres membres de l'equip que poden donar resposta. 2
Informa amb un llenguatge que es troba a l'abast del pacient i acompanyants 2

1.3.2 Capacitat per treballar de manera independent. Es dirigeix al pacient pel seu nom. 3 10
És respectuós amb els pacient / acompanyant. 3
Pregunta al pacient pels seus desitjos, i els comunica a la resta de l'equip. 2
S'acomiada del pacient en el moment de l'alta. 2

1.3.3 Comunicar-se amb tots els membres de l'equip interdisciplinari, per 
suggerir, obtenir i/o pactar modificacions.

Demostra habilitats de comunicació i relaxació. 2 10

Sap descriure l'estat del pacient. 2
Pacta/consensua les modificacions del pla d'acció amb l'equip. 3
Sap transmetre informació rellevant del seu lloc de treball. 3 C
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1.4 Treball en equip i relació inter i intraprofessional.

Element competencial Comportaments observables Puntuació Total
1.4.1 Integrar-se en l'equip de treball de la unitat Es mostra cordial amb l'equip de treball immediat, oferint disponibilitat i col·laboració. 1 10

S'adapta a la dinàmica de grup. 2
S'interessa per conèixer els reptes i els objectius que persegueix l'equip de treball. 1
Formula propostes per aconseguir millor els objectius de l'equip. 1
Realitza els requeriments i demandes de l'equip encara que siguin complicats i/o no li agradin. 1
Afavoreix un ambient agradable de treball, bon clima i esperit de cooperació. 2
Té una participació activa i constructiva. 2

1.4.2 Crea cohesió i facilitar la feina en equip amb diferents professionals 
de múltiples disciplines

Procura equilibrar la demanda i oferta d'ajuda. 3 10

Es mostra assertiu. 2
Transmet tranquil·litat en situacions d'estres. 2
Canalitza els esforços propis i els dels altres cap a la consecució d'objectius comuns. 3

1.4.3  Demostrar  habilitats  d'organització  i  lideratge en el  si  de l'equip 
interdisciplinari

Organitza i delega les tasques i coordina accions amb la resta de l'equip, d'acord amb el seu grau de competència. 10 10

1.4.4 Participar en el procés d'acollida i aprenentatge dels nous membres 
de l'equip i dels alumnes en pràctiques.

S'expressa clarament, adequant-se al interlocutor. 2 10

Comparteix el seu coneixement. 3
Reforça positivament l'aprenentatge durant tot el procés. 3
Reconeix les pròpies limitacions de coneixements o habilitats. 2

1.5 Compromís institucional.

Element competencial Comportaments observables Puntuació Total
1.5.1 Identificar la missió, visió, valors i objectius de la institució i de la 
Direcció Infermera.

Coneix la missió, visió, valors i objectius de la Institució. 2 10

Argumenta les seves actuacions en base als principis de la institució. 2
S'implica activament en la formació dels nous professionals, tutelant-los durant els primers dies de la seva incorporació. 2
Participa en projectes de recerca quan es demana la seva col·laboració. 2
Col·labora en les accions de millora que es porten a terme 2

1.5.2  Mantenir  una  actitud  de  disponibilitat  i  disposició  favorable  a 
participar en projectes de la organització.

Col·labora davant els canvis proposats en el seu Servei. 2 10

Fa aportacions davant propostes innovadores en el seu àmbit de treball. 2
Explica als companys menys experts, els objectius a assolir en el Servei. 2
Col·labora activament en grups de treball quan se li demana. 2
Expressa el seu interès en participar en les Comissions o comitès de la Institució. 2

1.5.3 Participa en Grups de Treball, Comissions i  Comitès de caràcter 
intern de l ‘Hospital 

Participa en GT, de l'Hospital (50%) 5 10

Forma part de Comissions/Comitès de l'Hospital (50%) 5
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Competències específiques: CDI.

2.1 Aplicació de procediments i protocols.

Element competencial Comportaments observables Puntuació Total
2.1.1 Identificar canvis significatius en l'estat de la persona i  actuar en 
conseqüència 

Coneix l'estat del pacient 3 10

Reconeix noves manifestacions 2
Detecta els canvis en l'estat del pacient. 2
Avisa a la infermera corresponent en cas de detectar canvis en l'estat del pacient 3

2.1.2 Identificar i executar correctament i a temps, actuacions en casos 
d'urgència amb risc per a la vida del malalt  o en el caso d'una crisi  o  
complicació sobtada.

Valora i identifica la gravetat de les complicacions del pacient. 3 10

Demana ajuda davant de situacions que impliquin complicacions sobtades. 2
Aplica acuradament el procediment d'atenció al pacient en situació d'emergència. 2
En situacions d'urgència pel pacient, actua de manera coordinada amb la resta de professionals de l'equip 3

2.1.3 Conèixer i realitzar de forma adequada els procediments Informa al pacient del procediment que li ha de realitzar 2 10
Aplica els procediments del seu àmbit de responsabilitat de manera acurada i precisa 3
Aplica i avalua adequadament les tècniques i/o cures del seu àmbit de responsabilitat. 2
Verifica que el material de treball es manté en bon ús 3

2.1.4  Prevenir  accidents  i/o  abordar  adequadament  les  respostes  que 
posen en perill la seguretat

Aplica les mesures de seguretat en base als riscos detectats 3 10

Si detecta errors, ho notifica immediatament 2
Coneix els recursos materials que es necessiten 2
Procura un entorn segur 3

2.2 Eficiència en la gestió de recursos.

Element competencial Comportaments observables Puntuació Total
2.2.1. Ordenar i distribuir els recursos disponibles en funció dels objectius 
establerts, efectuant la supervisió sobre la seva utilització i rendiment per 
garantir la eficiència i aprofitament dels recursos

Estableix  indicadors  per  l'avaluació  sistemàtica  del  rendiment  i  la  eficiència  dels  recursos  empleats,  identifiquen  i  desenvolupen  
actuacions orientades a la seva optimització

4 10

Determina i selecciona els mètodes i formes de realització de les tasques, considerant les repercussions que en termes de consum de  
recursos, poden tenir les diferents alternatives

3

Distribueix i prioritza correctament els recursos de que disposa per respondre a objectius o activitats assignades 3
2.2.2 Gestionar els recursos adequadament Utilitza els recursos materials de manera responsable. 3 10

Gestiona el seu temps amb efectivitat 3
Proposa mesures d'eficiència en la gestió dels recursos. 4
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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES: CDB.

2.1 Aplicació de procediments i protocols.

Element competencial Comportaments observables Puntuació Total
2.1.1. Conèixer i realitzar de forma adequada els procediments Aplica els procediments del seu àmbit de responsabilitat de manera adequada i precisa 4 10

Aplica i avalua adequadament les tècniques del seu àmbit de responsabilitat 2
Verifica que el material de treball es manté en bon ús 4

2.1.2  Prevenir  accidents  i/o  abordar  adequadament  les  respostes  que 
posen en perill la seguretat

Aplica les mesures de seguretat en base als riscos detectats 3 10

Si detecta errors, ho notifica immediatament 3
Coneix els recursos materials que es necessiten 2
Procura un entorn segur 2

2.1.3 Planifica i prioritza l'atenció de diferents tasques simultàniament Davant una situació compromesa, la prioritza en funció del grau d'importància 3 10
Davant una situació compromesa, prioritza i realitza un pla d'acció 3
En casos en què la càrrega de treball és elevada, és capaç d'organitzar el treball, seleccionant els aspectes més importants i urgents 2
Finalitza les activitats que corresponen al seu horari de treball 2

2.1.4 Grau de domini dels coneixements, tècniques i eines pròpies de la 
disciplina professional

Analitza i utilitza adequadament la informació facilitada per l'organització per al desenvolupament de l'activitat 2 10

Disposa d'un coneixement actualitzat de les tècniques i eines pròpies de la disciplina professionals, així com un adequat domini dels  
equips i recursos tècnics emprats en el desenvolupament de la seva activitat

2

Compliment amb precisió i rigor la documentació establerta en el seu àmbit assegurant la seva fiabilitat 2
Resol adequadament les incidències que sorgeixen 2
Desenvolupa l'activitat en funció dels procediments establerts 2

2.1. Aplicació de procediments i protocols.

Element competencial Comportaments observables Puntuació Total
2.2.1 Ordenar i distribuir els recursos disponibles en funció dels objectius 
establerts, efectuant la supervisió sobre la seva utilització i rendiment per 
garantir l'eficiència i aprofitament de recursos

Estableix  indicadors  per  a  l'avaluació  sistemàtica  del  rendiment  i  l'eficàcia  dels  recursos  emprats,  identifiquen  i  desenvolupen  
actuacions orientades a la seva optimització

3 10

Determina i selecciona els mètodes i formes de realització de tasques, considerant les repercussions que en termes de consum de  
recursos poden tenir les diferents alternatives

3

Distribueix i prioritza correctament els recursos de què disposa per respondre a objectius i activitats assignades 2
Manté i utilitza adequadament els materials i equips propis de la seva activitat 2

2.2.2 Gestionar els recursos adequadament Utilitza els recursos materials de manera responsable 3 10
Gestiona el seu temps amb efectivitat 3
Proposa mesures d'eficiència en la gestió dels recursos 4
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ANNEX 6.3.

PROPOSTA DE MODEL DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL DE LES AUXILIARS D'INFERMERIA DE L'HOSPITAL 
CLÍNIC DE BARCELONA.

1. INTRODUCCIÓ.

Entenem per promoció professional, el dret del professional a que li sigui reconeguda la seva progressió en el seu àmbit 
competencial.

Per  tal  de  poder  valorar  el  treball  i  el  desenvolupament  professional  dels  auxiliars  d'infermeria,  creiem convenient 
elaborar  un document  que reculli  com ha de  ser  aquesta valoració  per  a  la  seva promoció professional.  Aquesta 
promoció ha de contemplar oportunitats de creixement per als professionals i ha d'incloure l'autoavaluació, avaluació de 
l'activitat assistencial, formació, valoració del talent i de l'experiència adquirida.

2. OBJECTIUS.

- Un sistema de promoció professional per als Auxiliars d'infermeria que afavoreixi la millora de l'eficàcia, l'eficiència i la 
qualitat en la prestació de serveis dins de l'organització d'aquest col·lectiu.

- Millorar la motivació.

- Orientar a les persones en el si de l'organització.

- Millorar les competències individuals.

- Contribuir de forma activa en la consecució dels objectius de la institució.

3. QUÈ AVALUEM.

Entenem que el model de promoció de l'Hospital  Clínic de Barcelona s'ha de basar en un sistema d'avaluació per 
competències.

Les competències són coneixements, habilitats i actituds professionals que es manifesten en comportaments requerits 
per al correcte acompliment de la tasca de treball assignada.

El domini d'aquestes s'adquireix al llarg del temps i a través de l'experiència (formativa i professional) que permetrà a la 
persona resoldre problemes específics de forma autònoma i flexible.

La participació en aquesta avaluació ha de ser:

- Voluntària, tant l'accés a la promoció professional, com els canvis de nivell, tenen caràcter voluntari i per tant ha de ser 
sol·licitat personalment per la persona interessada.

- Universal, tots els treballadors/es amb contracte indefinit, que reuneixin els requisits establerts podran tenir accés a la 
Promoció Professional.

-  Retribuïda/reconeguda  econòmicament,  cada nivell  tindrà  una assignació  econòmica  que es  determini  en  el  seu 
moment.

- Consolidable, tots els nivells tenen caràcter no reversible.

- Estructurada en nivells, la promoció professional s'estructura en 2 nivells que reconeguin la millora progressiva del  
professional a partir del nivell mínim exigit.

-  Avaluable,  la participació en el  sistema de promoció serà avaluable periòdicament mitjançant un sistema objectiu 
d'avaluació de les competències professionals. Es constituirà un comitè d'avaluació.
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1. Competències professionals genèriques.

1.1 Valors ètics.
1.2 Actituds.
1.3 Procés de cures.
1.4 Comunicació amb l'usuari.
1.5 Treball en equip i relacions interpersonals.

2. Compromís Institucional.

2.1 Identificació amb la missió de l'Hospital.
2.2 Participació en projectes de l'Hospital.
2.3 Eficiència en la gestió de recursos.
2.4 Participació en grups de treball, comissions etc.

3. Coneixements i activitat curricular.

3.1 Formació acreditada / competència d'aprenentatge permanent.
3.2 Activitat docent.
3.3 Altres.

Percentatges 1 2
Competències generals 80% 80%
Compromís Institucional 10% 10%
Aspectes Curriculars 10% 10%
Total % 100% 100%

1. Competències generals: s'avaluarà amb un qüestionari. Aquesta avaluació representa el 80% del global.
2. Compromís Institucional: s'avaluarà amb un qüestionari. Aquesta avaluació representa el 10% del global.
3. Aspectes curriculars: s'avaluarà si ha fet o no formació*. Aquesta avaluació representa el 10% del global.

* Qualsevol tipus de formació que aporti un valor afegit al seu lloc de treball.

Noms, nivells i experiència (anys mínims de permanència a cada nivell).

 Experiència prèvia
Nivell A Auxiliar d'infermeria "A" 6 anys
Nivell B Auxiliar d'infermeria "B" 13 anys

Puntuació màxima.

Competències genèriques: 8.
Compromís Institucional: 1.
Aspectes Curriculars (Docència i formació): 1.
Total: 10.

Per a la superació d'un nivell cal que la puntuació total del resultat de l'avaluació del qüestionari sigui igual o superior a 7.

Definició de competències:

1) Competències Professionals Genèriques.

1.1 Habilitats associades a valors professionals, ètics i deontològics.

Capacitat d'incorporar a la pràctica els principis ètics i legals que guien la professió.

1.2 Actituds.

La actitud és un sentiment interior expressat en forma de conducta". John C. Maxwell.
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Una actitud és una organització apresa i relativament duradora de creences en relació a un objecte o d'una situació, que 
predisposa a un individu en favor d'una resposta preferida" Rokeach.

Es posa de manifest quan algú mostra interès en cooperar positivament amb l'equip,  recolza les decisions que es 
prenen i realitza la part de feina que li és assignada.

1.3 Procés de cures.

Proporcionar cures integrals i individualitzades des de la perspectiva humanista, que donin resposta a les necessitats 
del  malalt,  en el  marc de les pròpies competències i  actuant seguint  els procediments i  protocols establers per  la 
Institució.

1.4 Comunicació amb l'usuari o persones significatives.

Capacitat d'aconseguir una comunicació efectiva amb altres persones, expressant clarament les idees, escoltant als 
altres i generant un clima positiu, especialment amb l'usuari o persones significatives.

1.5 Treball en equip i relació inter i intraprofessional.

Capacitat  de  col·laborar  amb la  resta  de  professionals,  formant  part  d'un  grup  que  treballa  compartint  processos, 
tasques i objectius per donar una atenció integral i coordinada.

2) Compromís Institucional.

Capacitat  de  conèixer  i  comprendre  les  característiques  específiques  de  l'Hospital  i  d'alinear  les  seves  accions  i 
comportaments amb la visió, valors i objectius de la institució.

3) Aspectes Curriculars.

3.1 Competència d'aprenentatge permanent.

Capacitat d'iniciativa i participació en activitats formatives i de reciclatge professional.

3.2 Competència de docència.

Capacitat de participar i transmetre amb qualitat coneixements al personal de nova incorporació i altres professionals.

5. REQUISITS D'ACCÉS I PROMOCIÓ.

Els requisits d'accés a la Promoció Professional són:

- Tenir una vinculació contractual indefinida amb L'Hospital Clínic.
- Acomplir els criteris requerits per a cada nivell.

Les persones que optin a la promoció professional podran acreditar els períodes treballats a l'Hospital Clínic amb relació 
contractual temporal, que es computaran d'acord amb els criteris que es pactin sobre antiguitat i que quedaran recollits 
al Conveni Col·lectiu.

A efectes de còmput d'experiència, també es podran acreditar els anys de permanència com a personal de plantilla 
d'altres institucions en la mateixa categoria.

Requisits necessaris per accedir a cada un dels nivells de promoció professional.

Nivell Experiència: anys previs al Nivell Aspectes Curriculars (Descripció) Etapes Nom
1 6 Formació continuada interna en PRL Nivell 1 AI (A)
2 13 Actualització curs PRL (si escau) Nivell 2 AI (B)

Nivell 1. Requisit imprescindible: 6 anys amb relació laboral indefinida i haver fet el curs de prevenció de riscos laborals 
vigent.
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Nivell 2: Requisit imprescindible: 13 anys amb relació laboral indefinida i haver fet el curs de prevenció de riscos laborals 
vigent.

6. REVISIONS DEL CONTINGUT DEL DOCUMENT.

Periòdiques: en base als acords recollits al conveni col·lectiu.

Extraordinàries:

- Quan es produeixi un canvi de titulació acadèmica.
- Quan hagi un canvi organitzatiu que ho requereixi.

Aquestes revisions es canalitzaran mitjançant el Comitè d'avaluació i hauran de ser aprovades per la majoria del Comitè 
d'Empresa i la Direcció de l'Hospital.

7. PROCÉS D'AVALUACIÓ.

El procés d'avaluació ha de contemplar diferents modalitats:

Autoavaluació:

Es l'avaluació que realitza el professional en primera instància i es materialitza en la presentació dels resultats dels 
indicadors curriculars i l'avaluació de les competències mitjançant l'instrument d'avaluació de les competències.

Avaluació vertical:

És la realitzada pel comandament immediat, mitjançant l'instrument d'avaluació de les competències i amb la informació 
recollida pel mateix comandament.

Un cop realitzades les avaluacions (del comandament i la pròpia), cal que es posin en comú en una entrevista entre el 
comandament immediat i la persona avaluada. D'aquesta entrevista ha de sortir el document definitiu per presentar a la 
Comissió d'Avaluació.

Comissió d'avaluació:

La responsabilitat màxima de dur a terme el procés d'avaluació dels candidats és de la Comissió d'Avaluació, que es 
reunirà en el Comitè d'Avaluació.

És competència d'aquesta la recollida de tota la informació pel procés d'avaluació, que inclou:

- La publicació de la convocatòria.
- Recollida de sol·licituds i processat de la informació.
- Avaluació.
- Resultat final d'assignació de nivells.

És responsabilitat també de la comissió d'avaluació definir el seu reglament intern de funcionament, el qual ha de ser 
explicitat i conegut.

Aquesta Comissió està formada per:

- Directora Infermera o persona en qui delegui.
- 2 membres elegits per la Direcció Infermera.
- 2 membres d'auxiliars d'infermeria a proposta del Comitè d'Empresa.
- 2 membres d'auxiliars d'infermeria del col·lectiu, que es presenti voluntàriament i elegits per sufragi universal.
- 1 persona de RRHH a petició de la Direcció Infermera.

La durada de la primera Comissió d'Avaluació serà de 4 anys. A partir d'aquí es renovarà cada dos anys el 50% dels  
membres de la comissió.
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Existirà també un "comitè de garantia", format per dues persones designades per i de la pròpia comissió (amb caràcter anònim), per intervenir en els casos de no acord en els  
sistemes d'avaluació. Les seves normes de funcionament han de ser explicitades al reglament de funcionament de la comissió d'avaluació.

Les aprovacions realitzades per aquesta Comissió requeriran un mínim de 5 vots.

8. COMPORTAMENTS OBSERVABLES.

A) Competències Genèriques (80%).

1. Valors ètics (20%).

Element competencial Criteris d'avaluació Comportaments observables Puntuació %
1.2 Preservar la dignitat, la confidencialitat, 
privacitat i intimitat malgrat les limitacions 
estructurals i organitzatives.

Manté  la  privacitat  de  la  informació  personal  i  clínica 
(verbal i escrita). Discreció.
Actua protegint la privacitat física i emocional de la persona
Mostra respecte amb la situació del malalt. 

Manté la confidencialitat de les informacions que rep i en fa un bon ús. 1 5

Es preocupa per preservar la privacitat del pacient, tot i trobar-se en circumstàncies difícils. 1
Les seves actuacions mostren sempre respecte envers el pacient i els seus acompanyants. 1
Les seves actuacions van encaminades sempre a preservar la intimitat del pacient. (truca a 
la porta, posa les cortines, tapa les parts del cos que no han de ser exposades durant el  
procediment...

1

Anima a altres professionals de l'equip quan detecta que es pot vulnerar el dret a la intimitat  
del pacient.

1

1.3  Fomentar  les  practiques  d'autocura 
que contribueixen a la salut i benestar.

Potencia la participació del pacient/família en l'autocura
És sensible a las necessitats d'ajuda individuals.
Té  cura,  guia,  ensenya  i  orienta  les  actuacions  vers 
l'autocura i la independència.(30%)

Demana al pacient la seva participació en el procés assistencial. 1 5

Ensenya i orienta les actuacions envers l'autocura 1
Actua de manera que el pacient pugui participar en la seva autocura. 1
Ajuda a posar al malalt en situació d'acceptar o millorar la seva situació (l'anima a ser actiu) 1
Les seves actuacions van encaminades a potenciar l'autonomia del pacient 1

Total 10 20% (del 80% del 
total apartat 1)

2. Actituds (20%).

Element competencial Criteris d'avaluació Puntuació Puntuació total
1.1 Orientació al client. Respon oportunament en temps i qualitat a les peticions dels pacients. Escolta amb amabilitat i comprensió les queixes o requeriments insatisfets dels  

pacients.
2 4

Busca alternatives i ofereix solucions quan els requeriments plantejats pel pacient són difícils de satisfer.
Definició:  Capacitat de conèixer  i  satisfer  atenta  i  oportunament  les necessitats  dels clients:  interns (companys als quals ofereix un servei  dins de  
l'hospital) i/o externs (pacients i familiars).

2

1.2. Flexibilitat i aprenentatge Es flexible davant de situacions imprevistes. 2 4
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Element competencial Criteris d'avaluació Puntuació Puntuació total
Proposa iniciatives de canvi o de millora que aporten valor afegit al seu acompliment.
Definició: Capacitat d'aprendre, de gestionar activament el seu propi desenvolupament i adaptar-se a situacions noves.

2

1.3. Autocontrol i tolerància a la pressió Accepta les diferències i conflictes a l'equip i tolera les dificultats que comporten. Experimenta les dificultats i el fracàs com una oportunitat d'aprenentatge.
Definició: Capacitat de mantenir sota control les emocions, evitant reaccions negatives davant provocacions o oposicions per part d'altres en situacions  
d'estrès.

2 2

Total 10 20% (del 80% del 
total apartat 1)

3. Procés de cures (Procediments/protocols, Prevenció i promoció de la salut) (20%).

Element competencial Criteris d'avaluació Comportaments observables Puntuació Puntuació total
3.1 Identificar canvis significatius en l'estat 
de la persona i actuar en conseqüència.

Coneix l'estat del pacient.
Reconeix noves manifestacions. 
Actua o planifica l'actuació en concordança amb la nova situació.
Situació: evolució, el pacient presenta signes o símptomes nous

Detecta els canvis en l'estat del pacient. 0,5 1

Avisa  a  la  infermera  corresponent  en cas  de detectar  canvis  en 
l'estat del pacient

0,5

3.2 Identificar i  executar correctament  i  a 
temps,  actuacions  en  casos  d'urgència 
amb risc per a la vida del  malalt  o en el 
caso d'una crisi o complicació sobtada.

Valora i identifica la gravetat de la complicació
Aplica el protocol d'actuació urgent adaptat al pacient. 
Actua coordinant-se amb la resta de professionals.
Situació: complicació greu amb risc vital; situació d'emergència.

Valora i identifica la gravetat de les complicacions del pacient. 0,5 2

Demana  ajuda  davant  de  situacions  que  impliquin  complicacions 
sobtades.

0,5

Aplica acuradament el procediment d'atenció al pacient en situació 
d'emergència.

0,5

En situacions d'urgència pel pacient, actua de manera coordinada 
amb la resta de professionals de l'equip

0,5

3.3 Conèixer i realitzar de forma adequada 
els procediments

Aplica  correctament  els  protocols  i  procediments  de  la  institució  (100%)  PNT 
transversals i específics de la unitat
Situació:  Catèters.  Prevenció  i  tractament  UPP.  Rentat  de  mans.  Higiene  del 
pacient.  Caigudes.  Transferències  i  mobilització  del  pacient.  Cura  de  ferides. 
Aïllament. etc.

Informa al pacient del procediment que li ha de realitzar 0,5 2,5

Aplica els procediments del seu àmbit de responsabilitat de manera 
acurada i precisa.

0,5

Aplica i avalua adequadament les tècniques i/o cures del seu àmbit 
de responsabilitat.

0,5

. Verifica que el material de treball es manté en bon ús. 0,5
S'ocupa d'estar actualitzada i sap on cercar la informació. 0,5

3.4  Prevenir  accidents  i/o  abordar 
adequadament les respostes que posen en 
perill  la seguretat del pacient o d'altres al 
seu voltant.

Aplica les mesures de seguretat en funció dels riscos identificats
Garanteix la integritat física. 
Procura un entorno segur. 
Recondueix les alteracions emocionals.
Situació:  alteracions  de  la  consciència  o  psicoemocionals  per  encefalopatia, 
demència,  intoxicacions  farmacològiques,  abuso  de  substàncies,  tumors 
cerebrals… Dificultades d'adaptació, procés de dol. Situacions estressants

Aplica les mesures de seguretat en base als riscos detectats en el 
pacient (ex.: risc de caigudes, baranes)

0,5 2

Si detecta errors, ho notifica a la infermera. 0,5
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Element competencial Criteris d'avaluació Comportaments observables Puntuació Puntuació total
Coneix  els  recursos  materials  i  espirituals  que  el  malalt  pot 
necessitar.

0,5

Procura un entorn segur pel malalt. 0,5
3.5  Utilitzar  la documentació necessària i 
emplenar  adequadament  els  registres 
infermers.

Fa  un  ús  correcte  de  la  documentació  clínica  (Llei  de  Protecció  de  Dades)  i  
enregistra l'activitat que realitza (variables clíniques, diüresi etc).

0,5 0,5

3.6 Planifica i prioritza l'atenció de diferents 
pacients simultàniament.

És capaç de processar  la informació  rellevant  de diferents  pacients,  sin  obviar 
dades importants. Sap prioritzar les cures. (100%)

Davant una situació en que més d'un pacient requereix de la seva 
atenció,  prioritza  aquesta  i  explica a la resta  que els atendrà en 
quant li sigui possible

0,5 2

En  casos  en  què  la  càrrega  de  treball  és  elevada,  és  capaç 
d'organitzar  el  treball,  seleccionant  els aspectes més importants  i 
urgents.

0,5

Garanteix la continuïtat de cures escollint la informació rellevant per 
incorporar-la al parte oral.

0,5

Finalitza les activitats de cures que corresponen al seu horari  de 
treball

0,5

Total 10 20% (del 80% del 
total apartat 1)

4. Comunicació amb l'usuari o persones significatives i intra professional (20%).

Element competencial Criteris d'avaluació Comportaments observables Puntuació Puntuació total
4.1  Establir  una  comunicació  funcional 
amb l'usuari i/o família.

Porta sempre la tarja d'identificació personal de forma llegible.
Es presenta, identifica, dirigeix i acomiada amb respecte.
S'expressa de manera clara i senzilla adaptant el seu llenguatge verbal i no verbal, 
al tipus d'interlocutor.
Proporciona informació adequada a les necessitats i capacitats de la persona

Porta  la  identificació  en  un  lloc  visible  per  tal  que  es  pugui 
identificar.

1 5

Sempre es presenta, identifica i s'acomiada amb respecte. 1
Identifica  requeriments  del  pacient,  els  registra  i  ho  comunica  a 
altres membres de l'equip que poden donar resposta (suport social, 
espiritual…).

1

Informa  amb  un  llenguatge  que  es  troba  a  l'abast  del  pacient  i  
acompanyants

1

Afavoreix l'expressió dels sentiments sobre el procés de salut de la 
persona.

1

4.2  Capacitat  per  treballar  de  manera 
individualitzada en cada pacient.

No fa judicis, és sensible, assegura els drets, creences i  desitjos dels diferents  
individus o grups per a que no es vegin compromesos

Es dirigeix al pacient pel seu nom. 1 5

Truca a la porta abans d'entrar a l'habitació. 1
És respectuós amb els valors de cada pacient/Acompanyant. 1
Pregunta al pacient pels seus desitjos, i els comunica a la resta de 
l'equip.

1

S'acomiada del pacient en el moment de l'alta 1
Total 10 20% (del 80% del 

total apartat 1) C
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5. Treball en equip i relacions interprofessional (20%).

Element competencial Criteris d'avaluació Comportaments observables Puntuació Puntuació total
5.1  Integrar-se  en  l'equip  de  treball 
d'infermeria de la unitat.

Es  mostra  cordial  amb  l'equip  de  treball  immediat,  oferint  disponibilitat  i  
col·laboració. S'adapta a la dinàmica de grup. 
S'interessa per conèixer els reptes i els objectius que persegueix l'equip de treball. 
-Formula propostes per assolir millor els objectius de l'equip.
Realitza  els  requeriments  i  demandes  de  l'equip  encara  que  aquests  siguin  
complicats i/o li desagradin.
Afavoreix un ambient agradable de treball, bon clima i esperit de cooperació. Té 
una participació activa i constructiva.

És disposat i sempre col·labora davant els requeriments de l'equip. 1 6

Coneix els reptes i els objectius que ha d'assolir l'equip. 1
Formula propostes per assolir millor els objectius de l'equip. 1
Afavoreix un ambient agradable de treball,  bon clima i esperit de 
col·laboració.

1

Té una participació activa i constructiva. 1
5.2  Crear  cohesió  i  facilita  el  treball  en 
equipo  amb  diferents  professionals  de 
múltiples disciplines. 

Es mostra assertiu
Transmet tranquil·litat en situacions d'estrès
Canalitza  els  esforços  propis  i  els  dels  demés  vers  la  consecució  d'objectius 
comuns

Sol·licita ajuda sempre que ho necessita 1 4

Es mostra assertiu. 1
Transmet tranquil·litat en situacions d'estrès. 1
Ofereix ajuda sempre que és necessari. 1

Total 10 20% (del 80% del 
total apartat 1)

B) Compromís Institucional (Participació, i aplicació, adaptació als canvis) (10%).

Element competencial Criteris d'avaluació Comportaments observables Puntuació Puntuació total
6.1  Identificar  la  missió,  visió,  valores  i 
objectius de la institució i  de la Direcció 
Infermera.

Assumeix  la  missió,  visió,  valors  i  objectius  de  la  institució  com a  propis  i  els  
converteix en arguments vàlids per recolzar les seves actuacions. (30%)
S'implica en les línies estratègiques de la institució.(30%)
Col·labora en las acciones de millora establides.(40%)

Coneix la Missió, visió, valors i objectius de la Institució. 1 3

S'implica  activament  en  la  formació  dels  nous  professionals, 
tutelant-los durant els primers dies de la seva incorporació.

1

Col·labora en les accions de millora que es porten a terme 1
6.2 Mantenir una actitud de disponibilitat i 
disposició  favorable  a  participar  en 
projectes de la organització.

S'implica activament en la posta en marxa de nous projectes de millora o canvis  
organitzatius.(50%)
Fomenta,  gestiona  i  avalua  la  introducció  d'innovacions  i  canvis  en  la  pràctica  
professional i en la institució.(50%)

Fa aportacions davant propostes innovadores en el seu àmbit de 
treball

1 3

Explica als companys menys experts, els objectius a assolir en el  
Servei.

1

Col·labora activament en grups de treball quan se li demana. 1
6.3 Gestionar els recursos adequadament. Aplica els principis d'eficàcia i eficiència. (50%)

Coordina, utilitza i gestiona de forma eficaç i eficient els recursos materials. (50%)
Utilitza els recursos materials de manera responsable. 1,5 4

Gestiona el seu temps amb efectivitat. 1,5
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Element competencial Criteris d'avaluació Comportaments observables Puntuació Puntuació total
Col·labora en les proves pilot de nous materials i  valora la seva 
efectivitat.

1

Total 10 (del 10% del total 
apartat 1)

C) Coneixements (10%).

Nivell Experiència: anys previs al nivell Aspectes curriculars (descripció) Crèdits mínims Nom
1 5 Formació continuada interna de caràcter obligatori. Participació en Sessions. Tutoria d'alumnes 0 Auxiliar 1
2 11 Formació continuada interna/externa (mínim 30 crèdits). Tutoria d'alumnes i d'altres col·legues 30 Auxiliar 2

9. ACTIVITAT CURRICULAR.

1. Formació acreditada.

Assistència a cursos Assistència a seminaris, jornades de formació continuada.

En l'apartat de formació continuada es valoren, per a cada categoria, lloc de treball o grup professional, els cursos i tallers de caràcter especialitzat que estan relacionats amb les  
competències professionals que corresponen o són desitjables per a cada un d'ells. Cal distingir entre dos tipus de formació continuada: específica i transversal.

La formació específica, pròpia d'una categoria, lloc de treball o grup professional, la qual es valora sense més limitació que la puntuació màxima valorable del factor formació.

La formació transversal,  que no és privativa d'una  categoria,  lloc  o grup  concrets,  sinó que a través d'una sèrie  de tècniques o coneixements  generals,  afavoreix  un millor 
desenvolupament del professional. Es valora per a tots els grups professionals, però com a màxim pot constituir el 50% de la puntuació màxima valorable per al factor formació. 
Inclou les següents matèries:

- Prevenció de riscos laborals.
- Millora personal/Desenvolupament personal.

ANNEX 6.3.

PROPOSTA DE MODEL DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL DE LES AUXILIARS D'INFERMERIA DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA.

1. INTRODUCCIÓ.

Entenem per promoció professional, el dret del professional a que li sigui reconeguda la seva progressió en el seu àmbit competencial. C
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Per tal  de  poder  valorar  el  treball  i  el  desenvolupament  professional  dels  auxiliars  d'infermeria,  creiem convenient 
elaborar  un document  que reculli  com ha de  ser  aquesta valoració  per  a  la  seva promoció professional.  Aquesta 
promoció ha de contemplar oportunitats de creixement per als professionals i ha d'incloure l'autoavaluació, avaluació de 
l'activitat assistencial, formació, valoració del talent i de l'experiència adquirida.

2. OBJECTIUS.

- Un sistema de promoció professional per als Auxiliars d'infermeria que afavoreixi la millora de l'eficàcia, l'eficiència i la 
qualitat en la prestació de serveis dins de l'organització d'aquest col·lectiu.

- Millorar la motivació.

- Orientar a les persones en el si de l'organització.

- Millorar les competències individuals.

- Contribuir de forma activa en la consecució dels objectius de la institució.

3. QUÈ AVALUEM.

Entenem que el model de promoció de l'Hospital  Clínic de Barcelona s'ha de basar en un sistema d'avaluació per 
competències.

Les competències són coneixements, habilitats i actituds professionals que es manifesten en comportaments requerits 
per al correcte acompliment de la tasca de treball assignada.

El domini d'aquestes s'adquireix al llarg del temps i a través de l'experiència (formativa i professional) que permetrà a la 
persona resoldre problemes específics de forma autònoma i flexible.

La participació en aquesta avaluació ha de ser:

- Voluntària, tant l'accés a la promoció professional, com els canvis de nivell, tenen caràcter voluntari i per tant ha de ser 
sol·licitat personalment per la persona interessada.

- Universal, tots els treballadors/es amb contracte indefinit, que reuneixin els requisits establerts podran tenir accés a la 
Promoció Professional.

-  Retribuïda/reconeguda  econòmicament,  cada nivell  tindrà  una assignació  econòmica  que es  determini  en  el  seu 
moment.

- Consolidable, tots els nivells tenen caràcter no reversible.

- Estructurada en nivells, la promoció professional s'estructura en 2 nivells que reconeguin la millora progressiva del  
professional a partir del nivell mínim exigit.

-  Avaluable,  la participació en el  sistema de promoció serà avaluable periòdicament mitjançant un sistema objectiu 
d'avaluació de les competències professionals. Es constituirà un comitè d'avaluació.

1. Competències professionals genèriques.

1.1 Valors ètics.
1.2 Actituds.
1.3 Procés de cures.
1.4 Comunicació amb l'usuari.
1.5 Treball en equip i relacions interpersonals.

2. Compromís Institucional.

2.1 Identificació amb la missió de l'Hospital.
2.2 Participació en projectes de l'Hospital.
2.3 Eficiència en la gestió de recursos.
2.4 Participació en grups de treball, comissions etc. C
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3. Coneixements i activitat curricular.

3.1 Formació acreditada / competència d'aprenentatge permanent.
3.2 Activitat docent.
3.3 Altres.

Percentatges 1 2
Competències generals 80% 80%
Compromís Institucional 10% 10%
Aspectes Curriculars 10% 10%
Total % 100% 100%

1. Competències generals: s'avaluarà amb un qüestionari. Aquesta avaluació representa el 80% del global.
2. Compromís Institucional: s'avaluarà amb un qüestionari. Aquesta avaluació representa el 10% del global.
3. Aspectes curriculars: s'avaluarà si ha fet o no formació*. Aquesta avaluació representa el 10% del global.

* Qualsevol tipus de formació que aporti un valor afegit al seu lloc de treball.

Noms, nivells i experiència (anys mínims de permanència a cada nivell).

 Experiència prèvia
Nivell A Auxiliar d'infermeria "A" 6 anys
Nivell B Auxiliar d'infermeria "B" 13 anys

Puntuació màxima.

Competències genèriques: 8.
Compromís Institucional: 1.
Aspectes Curriculars (Docència i formació): 1.
Total: 10.

Per a la superació d'un nivell cal que la puntuació total del resultat de l'avaluació del qüestionari sigui igual o superior a 7.

Definició de competències:

1) Competències Professionals Genèriques.

1.1 Habilitats associades a valors professionals, ètics i deontològics.

Capacitat d'incorporar a la pràctica els principis ètics i legals que guien la professió.

1.2 Actituds.

La actitud és un sentiment interior expressat en forma de conducta". John C. Maxwell.

Una actitud és una organització apresa i relativament duradora de creences en relació a un objecte o d'una situació, que 
predisposa a un individu en favor d'una resposta preferida" Rokeach.

Es posa de manifest quan algú mostra interès en cooperar positivament amb l'equip,  recolza les decisions que es 
prenen i realitza la part de feina que li és assignada.

1.3 Procés de cures.

Proporcionar cures integrals i individualitzades des de la perspectiva humanista, que donin resposta a les necessitats 
del  malalt,  en el  marc de les pròpies competències i  actuant seguint  els procediments i  protocols establers per  la 
Institució.

1.4 Comunicació amb l'usuari o persones significatives.

Capacitat d'aconseguir una comunicació efectiva amb altres persones, expressant clarament les idees, escoltant als 
altres i generant un clima positiu, especialment amb l'usuari o persones significatives. C
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1.5 Treball en equip i relació inter i intraprofessional.

Capacitat  de  col·laborar  amb la  resta  de  professionals,  formant  part  d'un  grup  que  treballa  compartint  processos, 
tasques i objectius per donar una atenció integral i coordinada.

2) Compromís Institucional.

Capacitat  de  conèixer  i  comprendre  les  característiques  específiques  de  l'Hospital  i  d'alinear  les  seves  accions  i 
comportaments amb la visió, valors i objectius de la institució.

3) Aspectes Curriculars.

3.1 Competència d'aprenentatge permanent.

Capacitat d'iniciativa i participació en activitats formatives i de reciclatge professional.

3.2 Competència de docència.

Capacitat de participar i transmetre amb qualitat coneixements al personal de nova incorporació i altres professionals.

5. REQUISITS D'ACCÉS I PROMOCIÓ.

Els requisits d'accés a la Promoció Professional són:

- Tenir una vinculació contractual indefinida amb L'Hospital Clínic.
- Acomplir els criteris requerits per a cada nivell.

Les persones que optin a la promoció professional podran acreditar els períodes treballats a l'Hospital Clínic amb relació 
contractual temporal, que es computaran d'acord amb els criteris que es pactin sobre antiguitat i que quedaran recollits 
al Conveni Col·lectiu.

A efectes de còmput d'experiència, també es podran acreditar els anys de permanència com a personal de plantilla 
d'altres institucions en la mateixa categoria.

Requisits necessaris per accedir a cada un dels nivells de promoció professional.

Nivell Experiència: anys previs al Nivell Aspectes Curriculars (Descripció) Etapes Nom
1 6 Formació continuada interna en PRL Nivell 1 AI (A)
2 13 Actualització curs PRL (si escau) Nivell 2 AI (B)

Nivell 1. Requisit imprescindible: 6 anys amb relació laboral indefinida i haver fet el curs de prevenció de riscos laborals 
vigent.

Nivell 2: Requisit imprescindible: 13 anys amb relació laboral indefinida i haver fet el curs de prevenció de riscos laborals 
vigent.

6. REVISIONS DEL CONTINGUT DEL DOCUMENT.

Periòdiques: en base als acords recollits al conveni col·lectiu.

Extraordinàries:

- Quan es produeixi un canvi de titulació acadèmica.
- Quan hagi un canvi organitzatiu que ho requereixi.

Aquestes revisions es canalitzaran mitjançant el Comitè d'avaluació i hauran de ser aprovades per la majoria del Comitè 
d'Empresa i la Direcció de l'Hospital. C
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7. PROCÉS D'AVALUACIÓ.

El procés d'avaluació ha de contemplar diferents modalitats:

Autoavaluació:

Es l'avaluació que realitza el professional en primera instància i es materialitza en la presentació dels resultats dels 
indicadors curriculars i l'avaluació de les competències mitjançant l'instrument d'avaluació de les competències.

Avaluació vertical:

És la realitzada pel comandament immediat, mitjançant l'instrument d'avaluació de les competències i amb la informació 
recollida pel mateix comandament.

Un cop realitzades les avaluacions (del comandament i la pròpia), cal que es posin en comú en una entrevista entre el 
comandament immediat i la persona avaluada. D'aquesta entrevista ha de sortir el document definitiu per presentar a la 
Comissió d'Avaluació.

Comissió d'avaluació:

La responsabilitat màxima de dur a terme el procés d'avaluació dels candidats és de la Comissió d'Avaluació, que es 
reunirà en el Comitè d'Avaluació.

És competència d'aquesta la recollida de tota la informació pel procés d'avaluació, que inclou:

- La publicació de la convocatòria.
- Recollida de sol·licituds i processat de la informació.
- Avaluació.
- Resultat final d'assignació de nivells.

És responsabilitat també de la comissió d'avaluació definir el seu reglament intern de funcionament, el qual ha de ser 
explicitat i conegut.

Aquesta Comissió està formada per:

- Directora Infermera o persona en qui delegui.
- 2 membres elegits per la Direcció Infermera.
- 2 membres d'auxiliars d'infermeria a proposta del Comitè d'Empresa.
- 2 membres d'auxiliars d'infermeria del col·lectiu, que es presenti voluntàriament i elegits per sufragi universal.
- 1 persona de RRHH a petició de la Direcció Infermera.

La durada de la primera Comissió d'Avaluació serà de 4 anys. A partir d'aquí es renovarà cada dos anys el 50% dels  
membres de la comissió.

Existirà també un "comitè de garantia", format per dues persones designades per i de la pròpia comissió (amb caràcter 
anònim), per intervenir en els casos de no acord en els sistemes d'avaluació. Les seves normes de funcionament han de 
ser explicitades al reglament de funcionament de la comissió d'avaluació.

Les aprovacions realitzades per aquesta Comissió requeriran un mínim de 5 vots.
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8. COMPORTAMENTS OBSERVABLES.

A) Competències Genèriques (80%).

1. Valors ètics (20%).

Element competencial Criteris d'avaluació Comportaments observables Puntuació %
1.2  Preservar  la  dignitat,  la  confidencialitat, 
privacitat  i  intimitat  malgrat  les  limitacions 
estructurals i organitzatives.

Manté la privacitat de la informació personal i clínica (verbal i escrita).  
Discreció.
Actua protegint la privacitat física i emocional de la persona
Mostra respecte amb la situació del malalt. 

Manté la confidencialitat de les informacions que rep i en fa un bon ús. 1 5

Es  preocupa  per  preservar  la  privacitat  del  pacient,  tot  i  trobar-se  en 
circumstàncies difícils.

1

Les seves actuacions mostren sempre respecte envers el pacient i els seus 
acompanyants.

1

Les seves actuacions van encaminades sempre a preservar la intimitat  del 
pacient. (truca a la porta, posa les cortines, tapa les parts del cos que no han 
de ser exposades durant el procediment...

1

Anima a altres professionals de l'equip quan detecta que es pot vulnerar el  
dret a la intimitat del pacient.

1

1.3  Fomentar  les  practiques d'autocura  que 
contribueixen a la salut i benestar.

Potencia la participació del pacient/família en l'autocura
És sensible a las necessitats d'ajuda individuals.
Té cura, guia, ensenya i  orienta les actuacions vers l'autocura i  la 
independència.(30%)

Demana al pacient la seva participació en el procés assistencial. 1 5

Ensenya i orienta les actuacions envers l'autocura 1
Actua de manera que el pacient pugui participar en la seva autocura. 1
Ajuda  a  posar  al  malalt  en  situació  d'acceptar  o  millorar  la  seva  situació 
(l'anima a ser actiu).

1

Les seves actuacions van encaminades a potenciar l'autonomia del pacient 1
Total 10 20% (del 80% del 

total apartat 1)

2. Actituds (20%).

Element competencial Criteris d'avaluació Puntuació Puntuació total
1.1 Orientació al client. Respon oportunament en temps i qualitat a les peticions dels pacients. Escolta amb amabilitat i comprensió les queixes o requeriments insatisfets dels  

pacients.
2 4

Busca alternatives i ofereix solucions quan els requeriments plantejats pel pacient són difícils de satisfer.
Definició: Capacitat de conèixer i satisfer atenta i oportunament les necessitats dels clients: interns (companys als quals ofereix un servei dins de  
l'hospital) i/o externs (pacients i familiars).

2

1.2. Flexibilitat i aprenentatge Es flexible davant de situacions imprevistes. 2 4
Proposa iniciatives de canvi o de millora que aporten valor afegit al seu acompliment.
Definició: Capacitat d'aprendre, de gestionar activament el seu propi desenvolupament i adaptar-se a situacions noves.

2
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Element competencial Criteris d'avaluació Puntuació Puntuació total
1.3. Autocontrol i tolerància a la pressió Accepta  les  diferències  i  conflictes  a  l'equip  i  tolera  les  dificultats  que  comporten.  Experimenta  les  dificultats  i  el  fracàs  com una  oportunitat  

d'aprenentatge.
Definició: Capacitat de mantenir sota control les emocions, evitant reaccions negatives davant provocacions o oposicions per part d'altres en situacions  
d'estrès.

2 2

Total 10 20% (del 80% del 
total apartat 1)

3. Procés de cures (Procediments/protocols, Prevenció i promoció de la salut) (20%).

Element competencial Criteris d'avaluació Comportaments observables Puntuació Puntuació total
3.1 Identificar canvis significatius en l'estat de 
la persona i actuar en conseqüència.

Coneix l'estat del pacient.
Reconeix noves manifestacions. 
Actua o planifica l'actuació en concordança amb la nova situació.
Situació: evolució, el pacient presenta signes o símptomes nous

Detecta els canvis en l'estat del pacient. 0,5 1

Avisa a la infermera corresponent en cas de detectar canvis en l'estat del  
pacient

0,5

3.2  Identificar  i  executar  correctament  i  a 
temps, actuacions en casos d'urgència amb 
risc per a la vida del malalt o en el caso d'una 
crisi o complicació sobtada.

Valora i identifica la gravetat de la complicació
Aplica el protocol d'actuació urgent adaptat al pacient. 
Actua coordinant-se amb la resta de professionals.
Situació: complicació greu amb risc vital; situació d'emergència.

Valora i identifica la gravetat de les complicacions del pacient. 0,5 2

Demana ajuda davant de situacions que impliquin complicacions sobtades. 0,5
Aplica  acuradament  el  procediment  d'atenció  al  pacient  en  situació 
d'emergència.

0,5

En situacions d'urgència pel pacient, actua de manera coordinada amb la  
resta de professionals de l'equip

0,5

3.3  Conèixer  i  realitzar  de forma  adequada 
els procediments

Aplica correctament els protocols i procediments de la institució (100%) 
PNT transversals i específics de la unitat
Situació:  Catèters.  Prevenció  i  tractament  UPP.  Rentat  de  mans. 
Higiene del pacient. Caigudes. Transferències i mobilització del pacient. 
Cura de ferides. Aïllament. etc.

Informa al pacient del procediment que li ha de realitzar 0,5 2,5

Aplica  els  procediments  del  seu  àmbit  de  responsabilitat  de  manera 
acurada i precisa.

0,5

Aplica  i  avalua adequadament  les  tècniques i/o  cures del  seu àmbit  de 
responsabilitat.

0,5

. Verifica que el material de treball es manté en bon ús. 0,5
S'ocupa d'estar actualitzada i sap on cercar la informació. 0,5

3.4  Prevenir  accidents  i/o  abordar 
adequadament les respostes que posen en 
perill la seguretat del pacient o d'altres al seu 
voltant.

Aplica les mesures de seguretat en funció dels riscos identificats
Garanteix la integritat física. 
Procura un entorno segur. 
Recondueix les alteracions emocionals.
Situació:  alteracions  de  la  consciència  o  psicoemocionals  per 
encefalopatia,  demència,  intoxicacions  farmacològiques,  abuso  de 
substàncies, tumors cerebrals… Dificultades d'adaptació, procés de dol. 
Situacions estressants

Aplica les mesures de seguretat en base als riscos detectats en el pacient 
(ex.: risc de caigudes, baranes)

0,5 2

Si detecta errors, ho notifica a la infermera. 0,5
Coneix els recursos materials i espirituals que el malalt pot necessitar. 0,5
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Element competencial Criteris d'avaluació Comportaments observables Puntuació Puntuació total
Procura un entorn segur pel malalt. 0,5

3.5  Utilitzar  la  documentació  necessària  i 
emplenar  adequadament  els  registres 
infermers.

Fa  un  ús  correcte  de  la  documentació  clínica  (Llei  de  Protecció  de 
Dades)  i  enregistra  l'activitat  que realitza  (variables clíniques,  diüresi 
etc.).

0,5 0,5

3.6 Planifica i prioritza l'atenció de diferents 
pacients simultàniament.

És capaç  de  processar  la  informació  rellevant  de diferents  pacients, 
sense obviar dades importants. Sap prioritzar les cures. (100%)

Davant una situació en que més d'un pacient requereix de la seva atenció, 
prioritza  aquesta  i  explica  a  la  resta  que  els  atendrà  en  quant  li  sigui  
possible

0,5 2

En casos en què la càrrega de treball és elevada, és capaç d'organitzar el  
treball, seleccionant els aspectes més importants i urgents.

0,5

Garanteix  la  continuïtat  de  cures  escollint  la  informació  rellevant  per 
incorporar-la al parte oral.

0,5

Finalitza les activitats de cures que corresponen al seu horari de treball 0,5
Total 10 20% (del 80% del 

total apartat 1)

4. Comunicació amb l'usuari o persones significatives i intra professional (20%).

Element competencial Criteris d'avaluació Comportaments observables Puntuació Puntuació total
4.1 Establir  una comunicació funcional amb 
l'usuari i/o família.

Porta sempre la tarja d'identificació personal de forma llegible.
Es presenta, identifica, dirigeix i acomiada amb respecte.
S'expressa de manera clara i senzilla adaptant el seu llenguatge verbal i 
no verbal, al tipus d'interlocutor.
Proporciona informació  adequada a les necessitats  i  capacitats  de la 
persona

Porta la identificació en un lloc visible per tal que es pugui identificar. 1 5

Sempre es presenta, identifica i s'acomiada amb respecte. 1
Identifica  requeriments  del  pacient,  els  registra  i  ho  comunica  a  altres 
membres de l'equip que poden donar resposta (suport social, espiritual…).

1

Informa  amb  un  llenguatge  que  es  troba  a  l'abast  del  pacient  i  
acompanyants

1

Afavoreix  l'expressió  dels  sentiments  sobre  el  procés  de  salut  de  la 
persona.

1

4.2  Capacitat  per  treballar  de  manera 
individualitzada en cada pacient.

No fa judicis, és sensible, assegura els drets, creences i desitjos dels 
diferents individus o grups per a que no es vegin compromesos

Es dirigeix al pacient pel seu nom. 1 5

Truca a la porta abans d'entrar a l'habitació. 1
És respectuós amb els valors de cada pacient/Acompanyant. 1
Pregunta al pacient pels seus desitjos, i els comunica a la resta de l'equip. 1
S'acomiada del pacient en el moment de l'alta 1

Total 10 20% (del 80% del 
total apartat 1)
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5. Treball en equip i relacions interprofessional (20%).

Element competencial Criteris d'avaluació Comportaments observables Puntuació Puntuació total
5.1  Integrar-se  en  l'equip  de  treball 
d'infermeria de la unitat.

Es mostra cordial amb l'equip de treball immediat, oferint disponibilitat i  
col·laboració. S'adapta a la dinàmica de grup. 
S'interessa per conèixer els reptes i els objectius que persegueix l'equip 
de treball. -Formula propostes per assolir millor els objectius de l'equip.
Realitza els requeriments  i  demandes de l'equip encara que aquests 
siguin complicats i/o li desagradin.
Afavoreix  un  ambient  agradable  de  treball,  bon  clima  i  esperit  de 
cooperació. Té una participació activa i constructiva.

És disposat i sempre col·labora davant els requeriments de l'equip. 1 6

Coneix els reptes i els objectius que ha d'assolir l'equip. 1
Formula propostes per assolir millor els objectius de l'equip. 1
Afavoreix  un  ambient  agradable  de  treball,  bon  clima  i  esperit  de 
col·laboració.

1

Té una participació activa i constructiva. 1
5.2 Crear cohesió i facilita el treball en equipo 
amb  diferents  professionals  de  múltiples 
disciplines. 

Es mostra assertiu
Transmet tranquil·litat en situacions d'estrès
Canalitza  els  esforços  propis  i  els  dels  demés  vers  la  consecució 
d'objectius comuns

Sol·licita ajuda sempre que ho necessita 1 4

Es mostra assertiu. 1
Transmet tranquil·litat en situacions d'estrès. 1
Ofereix ajuda sempre que és necessari. 1

Total 10 20% (del 80% del 
total apartat 1)

B) Compromís Institucional (Participació, i aplicació, adaptació als canvis) (10%).

Element competencial Criteris d'avaluació Comportaments observables Puntuació Puntuació total
6.1  Identificar  la  missió,  visió,  valores  i 
objectius  de  la  institució  i  de  la  Direcció 
Infermera.

Assumeix la missió, visió, valors i objectius de la institució com a propis 
i els converteix en arguments vàlids per recolzar les seves actuacions.  
(30%)
S'implica en les línies estratègiques de la institució.(30%)
Col·labora en las acciones de millora establides.(40%)

Coneix la Missió, visió, valors i objectius de la Institució. 1 3

S'implica  activament  en  la  formació  dels  nous  professionals,  tutelant-los 
durant els primers dies de la seva incorporació.

1

Col·labora en les accions de millora que es porten a terme 1
6.2  Mantenir  una  actitud  de  disponibilitat  i 
disposició favorable a participar en projectes 
de la organització.

S'implica activament en la posta en marxa de nous projectes de millora 
o canvis organitzatius.(50%)
Fomenta, gestiona i avalua la introducció d'innovacions i canvis en la  
pràctica professional i en la institució.(50%)

Fa aportacions davant propostes innovadores en el seu àmbit de treball 1 3

Explica als companys menys experts, els objectius a assolir en el Servei. 1
Col·labora activament en grups de treball quan se li demana. 1

6.3 Gestionar els recursos adequadament. Aplica els principis d'eficàcia i eficiència. (50%)
Coordina,  utilitza  i  gestiona  de  forma  eficaç  i  eficient  els  recursos 
materials. (50%)

Utilitza els recursos materials de manera responsable. 1,5 4
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Element competencial Criteris d'avaluació Comportaments observables Puntuació Puntuació total
Gestiona el seu temps amb efectivitat. 1,5
Col·labora en les proves pilot de nous materials i valora la seva efectivitat. 1

Total 10 (del 10% del total 
apartat 1)

C) Coneixements (10%).

Nivell Experiència: anys previs al nivell Aspectes curriculars (descripció) Crèdits mínims Nom
1 5 Formació continuada interna de caràcter obligatori. Participació en Sessions. Tutoria d'alumnes 0 Auxiliar 1
2 11 Formació continuada interna/externa (mínim 30 crèdits). Tutoria d'alumnes i d'altres col·legues 30 Auxiliar 2

9. ACTIVITAT CURRICULAR.

1. Formació acreditada.

Assistència a cursos Assistència a seminaris, jornades de formació continuada.

En l'apartat de formació continuada es valoren, per a cada categoria, lloc de treball o grup professional, els cursos i tallers de caràcter especialitzat que estan relacionats amb les  
competències professionals que corresponen o són desitjables per a cada un d'ells. Cal distingir entre dos tipus de formació continuada: específica i transversal.

La formació específica, pròpia d'una categoria, lloc de treball o grup professional, la qual es valora sense més limitació que la puntuació màxima valorable del factor formació.

La formació transversal,  que no és privativa d'una  categoria,  lloc  o grup  concrets,  sinó que a través d'una sèrie  de tècniques o coneixements  generals,  afavoreix  un millor 
desenvolupament del professional. Es valora per a tots els grups professionals, però com a màxim pot constituir el 50% de la puntuació màxima valorable per al factor formació. 
Inclou les següents matèries:

- Prevenció de riscos laborals.
- Millora personal/Desenvolupament personal.

MODEL DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL DELS AUXILIARS SANITARIS DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA.

1. INTRODUCCIÓ.

Entenem per promoció professional, el dret del professional a que li sigui reconeguda la seva progressió en el seu àmbit competencial.
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Per tal de poder valorar el treball i el desenvolupament professional dels auxiliars sanitaris, creiem convenient elaborar 
un document que reculli com ha de ser aquesta valoració per a la seva promoció professional. Aquesta promoció ha de 
contemplar  oportunitats  de  creixement  per  als  professionals  i  ha  d'incloure  l'autoavaluació,  avaluació  de  l'activitat 
assistencial, formació, valoració del talent i de l'experiència adquirida.

2. OBJECTIUS.

- Un sistema de promoció professional per als Auxiliars Sanitaris que afavoreixi la millora de l'eficàcia, l'eficiència i la 
qualitat en la prestació de serveis dins de l'organització d'aquest col·lectiu.

- Millorar la motivació.

- Orientar a les persones en el si de l'organització.

- Millorar les competències individuals.

- Contribuir de forma activa en la consecució dels objectius de la institució.

3. QUÈ AVALUEM.

Entenem que el model de promoció de l'Hospital  Clínic de Barcelona s'ha de basar en un sistema d'avaluació per 
competències.

Les competències són coneixements, habilitats i actituds professionals que es manifesten en comportaments requerits 
per al correcte acompliment de la tasca de treball assignada.

El domini d'aquestes s'adquireix al llarg del temps i a través de l'experiència (formativa i professional) que permetrà a la 
persona resoldre problemes específics de forma autònoma i flexible.

La participació en aquesta avaluació ha de ser:

- Voluntària, tant l'accés a la promoció professional, com els canvis de nivell, tenen caràcter voluntari i per tant ha de ser 
sol·licitat personalment per la persona interessada.

- Universal, tots els treballadors/es amb contracte indefinit, que reuneixin els requisits establerts podran tenir accés a la 
Promoció Professional.

-  Retribuïda/reconeguda  econòmicament,  cada nivell  tindrà  una assignació  econòmica  que es  determini  en  el  seu 
moment.

- Consolidable, tots els nivells tenen caràcter no reversible.

- Estructurada en nivells, la promoció professional s'estructura en un nivell d'entrada i 2 nivells que reconeguin la millora 
progressiva del professional a partir del nivell mínim exigit.

-  Avaluable,  la participació en el  sistema de promoció serà avaluable periòdicament mitjançant un sistema objectiu 
d'avaluació de les competències professionals. Es constituirà un comitè d'avaluació.

1. Competències professionals genèriques.

1.1 Valors ètics.
1.2 Actituds.
1.3 Comunicació.
1.4 Treball en equip i relacions interprofessionals.
1.5 Compromís Institucional (participació, implicació, adaptació als canvis, etc.).

2. Competències professionals específiques.

2.1 Pràctica tècnica (aplicació de procediments i protocols).
2.2 Eficiència en la gestió de recursos. C
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3. Coneixements i Activitat curricular.

3.1 Formació acreditada / competència d'aprenentatge permanent.
3.2 Activitat formativa relacionada amb el personal de nova incorporació.
3.3 Altres.

Percentatges 1 2
Competències generals 80% 80%
Competències professionals específiques 10% 10%
Aspectes Curriculars 10% 10%
Total % 100% 100%

1. Competències generals: s'avaluarà amb un qüestionari. Aquesta avaluació representa el 80% del global.

2. Competències específiques: s'avaluarà amb un qüestionari. Aquesta avaluació representa el 10% del global.

3. Aspectes curriculars: s'avaluarà si ha fet o no formació (Qualsevol tipus de formació que aporti un valor afegit al seu 
lloc de treball). Aquesta avaluació representa el 10% del global.

4. NOMS, NIVELLS I EXPERIÈNCIA (ANYS MÍNIMS DE PERMANÈNCIA A CADA NIVELL).

Experiència prèvia.

Nivell A: 6 anys.
Nivell B: 13 anys.

Puntuació màxima.

Competències generals i Compromís Institucional: 8.
Competències específiques: 1.
Aspectes Curriculars (Docència i formació): 1.
Total: 10.

Per a la superació d'un nivell cal que la puntuació total del resultat de l'avaluació del qüestionari sigui igual o superior a 7.

Definició de les competències.

1. Competències professionals genèriques.

1.1 Habilitats associades amb valors professionals, ètics i deontològics.

Capacitat d'incorporar a la pràctica els principis ètics i legals que guien la professió.

1.2 Actitud: La actitud és un sentiment interior expressat en forma de conducta John C. Maxwell.

Una actitud és una organització apresa i relativament duradora de creences en relació a un objecte o d'una situació, que 
predisposa a un individu en favor d'una resposta preferida Rokeach.

Es posa de manifest quan algú mostra interès en cooperar positivament amb l'equip,  recolza les decisions que es 
prenen i realitza la part de feina que li és assignada.

1.3 Comunicació amb l'usuari o persones significatives.

Capacitat d'aconseguir una comunicació efectiva amb altres persones, expressant clarament les idees, escoltant als 
altres i generant un clima positiu, especialment amb l'usuari o persones significatives.

1.4 Treball en equip i relació inter i intraprofessional.

Capacitat  de  col·laborar  amb la  resta  de  professionals,  formant  part  d'un  grup  que  treballa  compartint  processos, 
tasques i objectius per donar una atenció integral i coordinada.
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1.5 Compromís institucional.

Capacitat  de  conèixer  i  comprendre  les  característiques  específiques  de  l'Hospital  i  d'alinear  les  seves  accions  i 
comportaments amb la visió, valors i objectius de la institució.

2. Competències específiques.

2.1 Pràctica tècnica.

Capacitat d'aplicar els procediments i protocols establerts, tenint en compte el manteniment de la garantia de la qualitat i 
les mesures de prevenció de riscos laborals (aplicació de procediments i protocols).

2.2 Eficiència en la gestió de recursos: Revisió i bon ús dels materials emprats en la seva tasca diària.

3. Aspectes curriculars.

3.1 Competència d'aprenentatge permanent.

Capacitat d'iniciativa i participació en activitats formatives i de reciclatge professional.

3.2 Competència de docència.

Capacitat de participar i transmetre amb qualitat coneixements al personal de nova incorporació i altres professionals.

5. REQUISITS D'ACCÉS I PROMOCIÓ.

Els requisits d'accés a la Promoció Professional són:

- Tenir una vinculació contractual indefinida amb L'Hospital Clínic.
- Acomplir els criteris requerits per a cada nivell.

Les persones que optin a la promoció professional podran acreditar els períodes treballats a l'Hospital Clínic amb relació 
contractual temporal, que es computaran d'acord amb els criteris que es pactin sobre antiguitat i que quedaran recollits 
al Conveni Col·lectiu.

A efectes de còmput d'experiència, també es podran acreditar els anys de permanència com a personal de plantilla 
d'altres institucions en la mateixa categoria.

Requisits necessaris per accedir a cada un dels nivells de promoció professional.

Nivell Experiència: anys previs al Nivell Aspectes Curriculars (Descripció) Etapes Nom
A 6 Formació continuada interna en PRL Nivell 1 AS A
B 13 Actualització curs PRL (si escau) Nivell 2 AS B

Nivell A. Requisit imprescindible: 6 anys amb relació laboral indefinida i haver fet el curs de prevenció de riscos laborals 
vigent.

Nivell  B:  Requisit  imprescindible:  11 anys amb relació laboral  indefinida i  haver fet  el  curs de prevenció de riscos 
laborals vigent.

6. REVISIONS DEL CONTINGUT DEL DOCUMENT.

a) Periòdiques: en base als acords recollits al conveni col·lectiu.

b) Extraordinàries:

- Quan es produeixi un canvi de titulació acadèmica.
- Quan hagi un canvi organitzatiu que ho requereixi.
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Aquestes revisions es canalitzaran mitjançant el Comitè d'avaluació i hauran de ser aprovades per la majoria del Comitè 
d'Empresa i la Direcció de l'Hospital.

7. PROCÉS D'AVALUACIÓ.

El procés d'avaluació ha de contemplar diferents modalitats:

Autoavaluació: Es l'avaluació que realitza el professional en primera instància i es materialitza en la presentació dels 
resultats  dels  indicadors  curriculars  i  l'avaluació  de  les  competències  mitjançant  l'instrument  d'avaluació  de  les 
competències.

Avaluació vertical: És la realitzada pel comandament immediat, mitjançant l'instrument d'avaluació de les competències i 
amb la informació recollida pel mateix comandament.

Un cop realitzades les avaluacions (del comandament i la pròpia), cal que es posin en comú en una entrevista entre el 
comandament immediat i la persona avaluada. D'aquesta entrevista ha de sortir el document definitiu per presentar a la 
Comissió d'Avaluació.

Comissió d'avaluació.

La responsabilitat màxima de dur a terme el procés d'avaluació dels candidats és de la Comissió d'Avaluació, que es 
reunirà en el Comitè d'Avaluació.

És competència d'aquesta la recollida de tota la informació pel procés d'avaluació, que inclou:

- La publicació de la convocatòria.
- Recollida de sol·licituds i processat de la informació.
- Avaluació.
- Resultat final d'assignació de nivells.

És responsabilitat també de la comissió d'avaluació definir el seu reglament intern de funcionament, el qual ha de ser 
explicitat i conegut.

Aquesta Comissió està formada per:

- Directora Infermera o persona en qui delegui.
- 2 membres elegits per la Direcció Infermera.
- 2 membres d'auxiliars d'infermeria a proposta del Comitè d'Empresa.
- 2 membres d'auxiliars d'infermeria del col·lectiu, que es presenti voluntàriament i elegits per sufragi universal.
- 1 persona de RRHH a petició de la Direcció Infermera.

La durada de la primera Comissió d'Avaluació serà de 4 anys. A partir d'aquí es renovarà cada dos anys el 50% dels  
membres de la comissió.

Existirà també un "comitè de garantia", format per dues persones designades per i de la pròpia comissió (amb caràcter 
anònim), per intervenir en els casos de no acord en els sistemes d'avaluació. Les seves normes de funcionament han de 
ser explicitades al reglament de funcionament de la comissió d'avaluació.

Les aprovacions realitzades per aquesta Comissió requeriran un mínim de 5 vots.

8. QÜESTIONARI AVALUADOR PER A LA PROMOCIÓ DELS AUXILIARS SANITARIS.

Dades de l'avaluador.

1. Dades de l'avaluat.

a. Nom.
b. Institut o centre.
c. Sol·licita nivell 1 o 2.
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2. Instruccions i distribució dels percentatges: competències a avaluar.

a. Competències professionals genèriques.
b. Competències professionals específiques.
c. Activitat curricular.

QÜESTIONARI.

3.a Competències professionals genèriques (80% de l'avaluació).

1. Planifica la seva feina amb la finalitat d'aconseguir els millors resultats?

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.

2. No perd el temps en activitats innecessàries o sense valor.

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
-.Sempre.

3. Es mostra responsable amb les tasques que se li assignen?

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.

4. S'implica personalment per obtenir els resultats esperats a la seva feina?

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.

5. Identifica la missió, visió, valors i objectius de l'Hospital?

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.

6. Participa en crear un ambient agradable de treball?

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.

7. Respon de manera diligent a les demandes de l'equip, tot i que aquestes no li agradin?

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.
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8. Ofereix una atenció cordial i afectiva als clients?

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.

9. Proposa iniciatives de canvi o de millora que aporten valor afegit al seu acompliment?

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.

10. Accepta les diferències i conflictes a l'equip i mostra un nivell alt de tolerància?

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.

3.b Competències professionals específiques (10% de l'avaluació).

1. Verifica la identitat del pacient que ha de ser traslladat?

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.

2. S'assegura del lloc exacte de trasllat d'origen i destí del pacient?

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.

3. Coneix les dificultats de mobilitat del pacient i les té en compte durant el trasllat?

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.

4. S'assegura de la comoditat i el confort del pacient durant el trasllat?

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.

5. Té cura del material de trasllat (lliteres, cadira de rodes, pals de sèrum, etc.).

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.

3.c Activitat curricular (10% de l'avaluació).

Acredita haver realitzat cursos de valor afegit al seu treball?

- Sí.
- No. C
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9. ACTIVITAT CURRICULAR.

1. Formació acreditada valorable.

Assistència a cursos Assistència a seminaris, jornades de formació continuada.

En l'apartat de formació continuada es valoren, per a cada categoria, lloc de treball o grup professional, els cursos i 
tallers relacionats amb les competències professionals que corresponen o són desitjables per a cada un d'ells.  Cal 
distingir entre dos tipus de formació continuada: específica i transversal.

La formació específica, pròpia d'una categoria, lloc de treball o grup professional, la qual es valora sense més limitació 
que la puntuació màxima valorable del factor formació.

- La formació transversal, que no és privativa d'una categoria, lloc o grup concrets, sinó que a través d'una sèrie de 
tècniques o coneixements generals, afavoreix un millor desenvolupament del professional. Es valora per a tots els grups 
professionals, però com a màxim pot constituir el 50% de la puntuació màxima valorable per al factor formació.

ANNEX 6.4.

MODEL DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL DELS AUXILIARS SANITARIS DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA.

1. INTRODUCCIÓ.

Entenem per promoció professional, el dret del professional a que li sigui reconeguda la seva progressió en el seu àmbit 
competencial.

Per tal de poder valorar el treball i el desenvolupament professional dels auxiliars sanitaris, creiem convenient elaborar 
un document que reculli com ha de ser aquesta valoració per a la seva promoció professional. Aquesta promoció ha de 
contemplar  oportunitats  de  creixement  per  als  professionals  i  ha  d'incloure  l'autoavaluació,  avaluació  de  l'activitat 
assistencial, formació, valoració del talent i de l'experiència adquirida.

2. OBJECTIUS.

- Un sistema de promoció professional per als Auxiliars Sanitaris que afavoreixi la millora de l'eficàcia, l'eficiència i la 
qualitat en la prestació de serveis dins de l'organització d'aquest col·lectiu.

- Millorar la motivació.

- Orientar a les persones en el si de l'organització.

- Millorar les competències individuals.

- Contribuir de forma activa en la consecució dels objectius de la institució.

3. QUÈ AVALUEM.

Entenem que el model de promoció de l'Hospital  Clínic de Barcelona s'ha de basar en un sistema d'avaluació per 
competències.

Les competències són coneixements, habilitats i actituds professionals que es manifesten en comportaments requerits 
per al correcte acompliment de la tasca de treball assignada.

El domini d'aquestes s'adquireix al llarg del temps i a través de l'experiència (formativa i professional) que permetrà a la 
persona resoldre problemes específics de forma autònoma i flexible.

La participació en aquesta avaluació ha de ser:

- Voluntària, tant l'accés a la promoció professional, com els canvis de nivell, tenen caràcter voluntari i per tant ha de ser 
sol·licitat personalment per la persona interessada.
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- Universal, tots els treballadors/es amb contracte indefinit, que reuneixin els requisits establerts podran tenir accés a la 
Promoció Professional.

-  Retribuïda/reconeguda  econòmicament,  cada nivell  tindrà  una assignació  econòmica  que es  determini  en  el  seu 
moment.

- Consolidable, tots els nivells tenen caràcter no reversible.

- Estructurada en nivells, la promoció professional s'estructura en un nivell d'entrada i 2 nivells que reconeguin la millora 
progressiva del professional a partir del nivell mínim exigit.

-  Avaluable,  la participació en el  sistema de promoció serà avaluable periòdicament mitjançant un sistema objectiu 
d'avaluació de les competències professionals. Es constituirà un comitè d'avaluació.

1. Competències professionals genèriques.

1.1 Valors ètics.
1.2 Actituds.
1.3 Comunicació.
1.4 Treball en equip i relacions interprofessionals.
1.5 Compromís Institucional (participació, implicació, adaptació als canvis, etc.).

2. Competències professionals específiques.

2.1 Pràctica tècnica (aplicació de procediments i protocols).
2.2 Eficiència en la gestió de recursos.

3. Coneixements i Activitat curricular.

3.1 Formació acreditada / competència d'aprenentatge permanent.
3.2 Activitat formativa relacionada amb el personal de nova incorporació.
3.3 Altres.

Percentatges 1 2
Competències generals 80% 80%
Competències professionals específiques 10% 10%
Aspectes Curriculars 10% 10%
Total % 100% 100%

1. Competències generals: s'avaluarà amb un qüestionari. Aquesta avaluació representa el 80% del global.

2. Competències específiques: s'avaluarà amb un qüestionari. Aquesta avaluació representa el 10% del global.

3. Aspectes curriculars: s'avaluarà si ha fet o no formació (Qualsevol tipus de formació que aporti un valor afegit al seu 
lloc de treball). Aquesta avaluació representa el 10% del global.

4. NOMS, NIVELLS I EXPERIÈNCIA (ANYS MÍNIMS DE PERMANÈNCIA A CADA NIVELL).

Experiència prèvia.

Nivell A: 6 anys.
Nivell B: 13 anys.

Puntuació màxima.

Competències generals i Compromís Institucional: 8.
Competències específiques: 1.
Aspectes Curriculars (Docència i formació): 1.
Total: 10.
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Per a la superació d'un nivell cal que la puntuació total del resultat de l'avaluació del qüestionari sigui igual o superior a 7.

Definició de les competències.

1. Competències professionals genèriques.

1.1 Habilitats associades amb valors professionals, ètics i deontològics.

Capacitat d'incorporar a la pràctica els principis ètics i legals que guien la professió.

1.2 Actitud: La actitud és un sentiment interior expressat en forma de conducta John C. Maxwell.

Una actitud és una organització apresa i relativament duradora de creences en relació a un objecte o d'una situació, que 
predisposa a un individu en favor d'una resposta preferida Rokeach.

Es posa de manifest quan algú mostra interès en cooperar positivament amb l'equip,  recolza les decisions que es 
prenen i realitza la part de feina que li és assignada.

1.3 Comunicació amb l'usuari o persones significatives.

Capacitat d'aconseguir una comunicació efectiva amb altres persones, expressant clarament les idees, escoltant als 
altres i generant un clima positiu, especialment amb l'usuari o persones significatives.

1.4 Treball en equip i relació inter i intraprofessional.

Capacitat  de  col·laborar  amb la  resta  de  professionals,  formant  part  d'un  grup  que  treballa  compartint  processos, 
tasques i objectius per donar una atenció integral i coordinada.

1.5 Compromís institucional.

Capacitat  de  conèixer  i  comprendre  les  característiques  específiques  de  l'Hospital  i  d'alinear  les  seves  accions  i 
comportaments amb la visió, valors i objectius de la institució.

2. Competències específiques.

2.1 Pràctica tècnica.

Capacitat d'aplicar els procediments i protocols establerts, tenint en compte el manteniment de la garantia de la qualitat i 
les mesures de prevenció de riscos laborals (aplicació de procediments i protocols).

2.2 Eficiència en la gestió de recursos: Revisió i bon ús dels materials emprats en la seva tasca diària.

3. Aspectes curriculars.

3.1 Competència d'aprenentatge permanent.

Capacitat d'iniciativa i participació en activitats formatives i de reciclatge professional.

3.2 Competència de docència.

Capacitat de participar i transmetre amb qualitat coneixements al personal de nova incorporació i altres professionals.

5. REQUISITS D'ACCÉS I PROMOCIÓ.

Els requisits d'accés a la Promoció Professional són:

- Tenir una vinculació contractual indefinida amb L'Hospital Clínic.
- Acomplir els criteris requerits per a cada nivell.
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Les persones que optin a la promoció professional podran acreditar els períodes treballats a l'Hospital Clínic amb relació 
contractual temporal, que es computaran d'acord amb els criteris que es pactin sobre antiguitat i que quedaran recollits 
al Conveni Col·lectiu.

A efectes de còmput d'experiència, també es podran acreditar els anys de permanència com a personal de plantilla 
d'altres institucions en la mateixa categoria.

Requisits necessaris per accedir a cada un dels nivells de promoció professional.

Nivell Experiència: anys previs al Nivell Aspectes Curriculars (Descripció) Etapes Nom
A 6 Formació continuada interna en PRL Nivell 1 AS A
B 13 Actualització curs PRL (si escau) Nivell 2 AS B

Nivell A. Requisit imprescindible: 6 anys amb relació laboral indefinida i haver fet el curs de prevenció de riscos laborals 
vigent.

Nivell  B:  Requisit  imprescindible:  11 anys amb relació laboral  indefinida i  haver fet  el  curs de prevenció de riscos 
laborals vigent.

6. REVISIONS DEL CONTINGUT DEL DOCUMENT.

a) Periòdiques: en base als acords recollits al conveni col·lectiu.

b) Extraordinàries:

- Quan es produeixi un canvi de titulació acadèmica.
- Quan hagi un canvi organitzatiu que ho requereixi.

Aquestes revisions es canalitzaran mitjançant el Comitè d'avaluació i hauran de ser aprovades per la majoria del Comitè 
d'Empresa i la Direcció de l'Hospital.

7. PROCÉS D'AVALUACIÓ.

El procés d'avaluació ha de contemplar diferents modalitats:

Autoavaluació: Es l'avaluació que realitza el professional en primera instància i es materialitza en la presentació dels 
resultats  dels  indicadors  curriculars  i  l'avaluació  de  les  competències  mitjançant  l'instrument  d'avaluació  de  les 
competències.

Avaluació vertical: És la realitzada pel comandament immediat, mitjançant l'instrument d'avaluació de les competències i 
amb la informació recollida pel mateix comandament.

Un cop realitzades les avaluacions (del comandament i la pròpia), cal que es posin en comú en una entrevista entre el 
comandament immediat i la persona avaluada. D'aquesta entrevista ha de sortir el document definitiu per presentar a la 
Comissió d'Avaluació.

Comissió d'avaluació:

La responsabilitat màxima de dur a terme el procés d'avaluació dels candidats és de la Comissió d'Avaluació, que es 
reunirà en el Comitè d'Avaluació.

És competència d'aquesta la recollida de tota la informació pel procés d'avaluació, que inclou:

- La publicació de la convocatòria.
- Recollida de sol·licituds i processat de la informació.
- Avaluació.
- Resultat final d'assignació de nivells.

És responsabilitat també de la comissió d'avaluació definir el seu reglament intern de funcionament, el qual ha de ser 
explicitat i conegut.
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Aquesta Comissió està formada per:

- Directora Infermera o persona en qui delegui.
- 2 membres elegits per la Direcció Infermera.
- 2 membres d'auxiliars d'infermeria a proposta del Comitè d'Empresa.
- 2 membres d'auxiliars d'infermeria del col·lectiu, que es presenti voluntàriament i elegits per sufragi universal.
- 1 persona de RRHH a petició de la Direcció Infermera.

La durada de la primera Comissió d'Avaluació serà de 4 anys. A partir d'aquí es renovarà cada dos anys el 50% dels  
membres de la comissió.

Existirà també un "comitè de garantia", format per dues persones designades per i de la pròpia comissió (amb caràcter 
anònim), per intervenir en els casos de no acord en els sistemes d'avaluació. Les seves normes de funcionament han de 
ser explicitades al reglament de funcionament de la comissió d'avaluació.

Les aprovacions realitzades per aquesta Comissió requeriran un mínim de 5 vots.

8. QÜESTIONARI AVALUADOR PER A LA PROMOCIÓ DELS AUXILIARS SANITARIS.

Dades de l'avaluador.

1. Dades de l'avaluat.

a. Nom.
b. Institut o centre.
c. Sol·licita nivell 1 o 2.

2. Instruccions i distribució dels percentatges: competències a avaluar.

a. Competències professionals genèriques.
b. Competències professionals específiques.
c. Activitat curricular.

QÜESTIONARI.

3.a Competències professionals genèriques (80% de l'avaluació).

1. Planifica la seva feina amb la finalitat d'aconseguir els millors resultats?

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.

2. No perd el temps en activitats innecessàries o sense valor.

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
-.Sempre.

3. Es mostra responsable amb les tasques que se li assignen?

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.

4. S'implica personalment per obtenir els resultats esperats a la seva feina?

- Mai.
- Algunes vegades.
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- Amb freqüència.
- Sempre.

5. Identifica la missió, visió, valors i objectius de l'Hospital?

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.

6. Participa en crear un ambient agradable de treball?

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.

7. Respon de manera diligent a les demandes de l'equip, tot i que aquestes no li agradin?

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.

8. Ofereix una atenció cordial i afectiva als clients?

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.

9. Proposa iniciatives de canvi o de millora que aporten valor afegit al seu acompliment?

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.

10. Accepta les diferències i conflictes a l'equip i mostra un nivell alt de tolerància?

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.

3.b Competències professionals específiques (10% de l'avaluació).

1. Verifica la identitat del pacient que ha de ser traslladat?

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.

2. S'assegura del lloc exacte de trasllat d'origen i destí del pacient?

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.
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3. Coneix les dificultats de mobilitat del pacient i les té en compte durant el trasllat?

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.

4. S'assegura de la comoditat i el confort del pacient durant el trasllat?

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.

5. Té cura del material de trasllat (lliteres, cadira de rodes, pals de sèrum, etc.).

- Mai.
- Algunes vegades.
- Amb freqüència.
- Sempre.

3.c Activitat curricular (10% de l'avaluació).

Acredita haver realitzat cursos de valor afegit al seu treball?

- Sí.
- No.

9. ACTIVITAT CURRICULAR.

1. Formació acreditada valorable.

Assistència a cursos Assistència a seminaris, jornades de formació continuada.

En l'apartat de formació continuada es valoren, per a cada categoria, lloc de treball o grup professional, els cursos i 
tallers relacionats amb les competències professionals que corresponen o són desitjables per a cada un d'ells.  Cal 
distingir entre dos tipus de formació continuada: específica i transversal.

La formació específica, pròpia d'una categoria, lloc de treball o grup professional, la qual es valora sense més limitació 
que la puntuació màxima valorable del factor formació.

- La formació transversal, que no és privativa d'una categoria, lloc o grup concrets, sinó que a través d'una sèrie de 
tècniques o coneixements generals, afavoreix un millor desenvolupament del professional. Es valora per a tots els grups 
professionals, però com a màxim pot constituir el 50% de la puntuació màxima valorable per al factor formació.

ANNEX 6.5.

MODEL DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL DELS TITULATS/ADES NO ASSISTENCIALS DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE 
BARCELONA.

1. INTRODUCCIÓ.

Després de revisar la literatura oportuna, es creu convenient elaborar un document que reculli com hauria de ser el 
Sistema de Promoció Professional pels Titulats/ades no assistencials. Aquest Sistema de Promoció Professional ha de 
contemplar  oportunitats  de  creixement  pels  professionals,  i  ha  d'incloure  l'autoavaluació,  avaluació  de  l'activitat 
professional, formació, valoració del talent i de l'experiència adquirida.

2. JUSTIFICACIÓ.

- Potencia el desenvolupament del talent.
- Fomenta la igualtat d'oportunitats. C
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- Millora la productivitat dels Titulats/ades no assistencials.
- Millora la satisfacció dels mateixos.
- Millora el nivell competencial de l'organització.
- Fomenta l'adquisició de noves competències professionals, evitant l'obsolet.
- Promou la pràctica basada en l'evidència.
- Proporciona als Titulats/ades no assistencials oportunitats de creixement professional, de canvi i d'alternatives.

3. DEFINICIÓ I OBJECTIUS.

És el sistema de reconeixement individualitzat exprés i públic, del desenvolupament assolit per un Titulat no assistencial 
en quant a coneixements i a l'experiència professional, docent i de recerca, i a la progressió que es va assolint al llarg 
de la vida professional.

Els objectius són:

- Reconèixer el nivell de desenvolupament i fomentar la progressió dels i les Titulats/ades no assistencials.
- Millorar la motivació dels professionals.
- Orientar a les persones en el sí de l'organització.
- Millorar les competències individuals dels titulats/ades no assistencials.
- Contribuir de forma activa en la consecució dels objectius de la institució.

4.  QUINES  SÓN  LES  CARACTERÍSTIQUES  BÀSIQUES  D'UN  MODEL  DE  SISTEMA  DE  PROMOCIÓ 
PROFESSIONAL.

- Voluntària, tant l'accés al Sistema de Promoció Professional, com els canvis de nivell, tenen caràcter voluntari i per tant 
ha de ser sol·licitat personalment per la persona interessada.

- Universal, tots els treballadors/es amb contracte indefinit, que reuneixin els requisits establerts, poden tenir accés al 
Sistema de Promoció Professional.

- Retribuïda/reconeguda econòmicament, cada nivell tindrà l'assignació econòmica que es determini en el seu moment.

- Consolidable, tots els nivells tenen caràcter no reversible.

-  Estructurada en nivells,  el  Sistema de  Promoció  Professional  s'estructura  en 5 nivells  que  reconeguin  la  millora 
progressiva del professional a partir del nivell mínim exigit.

- Avaluable, la participació en el Sistema de Promoció Professional és avaluable periòdicament mitjançant un sistema 
objectiu d'avaluació de les competències professionals. Es requereix d'un comitè d'avaluació.

5. QUÈ S'AVALUA EN EL MODEL DE SISTEMA DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL.

Entenem que el model de Sistema de Promoció Professional de l'Hospital Clínic de Barcelona s'ha de basar en un 
sistema d'avaluació per competències.

Les  competències  són  aquell  conjunt  de  coneixements,  habilitats  i  actituds  professionals  que  es  manifesten  en 
comportaments  professionals  requerits  per  al  correcte  acompliment  professional  que  la  nostra  organització  pretén 
desenvolupar i reconèixer entre els seus professionals.

El domini d'aquestes s'adquireix al llarg del temps i a través de l'experiència (formativa i professional) que permetrà a la 
persona resoldre problemes específics, de forma autònoma i flexible.

Competències professionals genèriques i Compromís institucional.

1. Habilitats associades amb valors professionals i ètics.
2. Actituds.
3. Comunicació.
4. Treball en equip i relació interprofessional.
5. Compromís institucional (participació, implicació, adaptació als canvis).
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Competències professionals específiques.

6. Planificació i organització.
7. Orientació a resultats.
8. Coneixement tècnic i aprenentatge continu.
9. Gestió de projectes.
10. Comunicació: elaboració de documents i realització de presentacions.

Activitat curricular.

11. Formació.
12. Activitat docent.
13. Activitat científica.

Puntuació en crèdits per nivells 1 2 3 4 5
Competències Generals + Compromís Institucional 72 78 78 84 84
Competències Específiques 50 60 70 75 80
Aspectes curriculars 5 21 37 53 68

Proposta de definició de les competències professionals genèriques i específiques.

1. Habilitats associades amb valors professionals i ètics.

Capacitat d'incorporar a la pràctica els principis ètics i legals que guien la professió.

2. Actituds.

Capacitat de raonament, resolució i anticipació de problemes, iniciativa, etc. Els ítems que es valoren són orientació al  
client, flexibilitat i aprenentatge, autocontrol i prevenció d'accidents.

3. Comunicació amb client intern, extern o proveïdor.

Capacitat d'aconseguir una comunicació/relació efectiva amb altres persones, expressant clarament les idees, escoltant 
als altres i generant un clima positiu, especialment amb el client intern, extern o proveïdor.

4. Treball en equip i relació inter i intraprofessional.

Capacitat  de  col·laborar  amb la  resta  de  professionals,  formant  part  d'un  grup  que  treballa  compartint  processos, 
tasques i objectius per donar una atenció integral i coordinada.

5. Compromís institucional.

Capacitat  de  conèixer  i  comprendre  les  característiques  específiques  de  l'hospital  i  d'alinear  les  seves  accions  i 
comportaments amb la visió, missió valors i objectius de la institució.

Tant les competències professionals com el compromís institucional, s'avaluen en base als elements competencials i als 
criteris d'avaluació descrits en l'annex corresponent.

6. Planificació i organització.

Capacitat de prioritzar eficaçment i en tot moment les activitats a desenvolupar, prenent decisions adequades en funció 
dels recursos disponibles i gestionant els riscos imprevistos.

7. Orientació a resultats.

Capacitat de presentar els resultats de l'activitat en temps i forma, acomplint els procediments comuns i específics.

8. Coneixement tècnic i aprenentatge continu.

Aplicar  les  tècniques  o  coneixements  tècnics  adequats  a  l'activitat  a  desenvolupar.  Identificar  les  habilitats  i 
competències associades a l'activitat que realitza. C
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9. Gestió de projectes.

Capacitat  de  definir  objectius,  planificar  i  controlar  la  implementació  de  projectes  establint  un  sistema periòdic  de 
seguiment. Aquests projectes podent disposar d'un equip de treball i pressupostos associats.

10. Comunicació: elaboració de documents i realització de presentacions.

Capacitat  realitzar documents amb una redacció precisa i  clara,  tenint  en compte el  interlocutor i  els objectius del 
document. Realitzar presentacions en públic de forma clara, ordenada i orientada al interlocutor.

Aspectes curriculars.

11. Formació.

Iniciativa, esforç i motivació per a assolir els continguts de les activitats formatives i de reciclatge professional.

12. Activitat Docent.

Capacitat de participar i transmetre amb qualitat coneixements cap a alumnes, personal de nova incorporació i altres 
professionals.

13. Activitat científica.

Capacitat de realització d'activitats de recerca/innovació que permetin replantejament de les activitats professionals, per 
aconseguir una millor eficàcia, producció i difusió del coneixement.

Els aspectes curriculars s'avaluen en base als crèdits detallats en l'annex corresponent.

L'avanç en el Sistema de Promoció Professional implica el reconeixement de la trajectòria del professional.

Aquest fet, ha de permetre que la Institució conti amb la seva col·laboració com a expert en un moment determinat i  
depenent de les necessitats.

6. REQUISITS D'ACCÉS I PROMOCIÓ.

Els requisits d'accés al Sistema de Promoció Professional són dos:

Tenir una vinculació contractual indefinida amb l'Hospital Clínic.

Acomplir els criteris requerits per a cada nivell.

Les persones amb contractació indefinida que optin al Sistema de Promoció Professional podran acreditar els períodes 
treballats a l'Hospital Clínic de Barcelona amb relació contractual temporal.

Es efectes de còmput d'experiència, també es podran acreditar els anys de permanència com a personal de plantilla tant 
fix com suplent en altres institucions.

Continua en la pàgina següent
C
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Requisits necessaris per accedir a cada un dels nivells de la carrera professional.

Nivell Experiència: Anys previs
al Nivell

Competències Generals +
Compromís institucional

Competències
Específiques

Criteris curriculars necessaris Crèdits Mínims
(veure peu quadre)

Nom

1 5 72-120 50-100 Formació, activitat docent o activitat científica 5 Titulat no assistencial 1
2 5 78-120 60-100 Formació, activitat docent o activitat científica 21 Titulat no assistencial 2
3 5 78-120 70-100 Formació, activitat docent o activitat científica 37 Titulat no assistencial 3
4 5 84-120 75-100 Formació de postgrau relacionada amb l'àmbit professional (mínim 300 hores) i presentar 

una de les següents opcions: 
Una publicació d'un article en una revista de reconegut prestigi de l'àmbit professional com 
primer o darrer autor
Un capítol de llibre de l'àmbit professional
Docència en matèries de l'àmbit professional
Participació en un comitè extern d'experts com representant de l'hospital

53 Titulat no assistencial 4

5 5 84-120 80-100 Doctorat i tenir al menys un projecte propi d'investigació (IP) Doctorat +IP Titulat no assistencial Expert

Aspectes rellevants per calcular el creditatge:

a) En els nivells 3, 4 i 5 una part dels crèdits només es podran computar per la realització d'activitat docent o activitat científica:

Nivell 3: 2 crèdits mínim per la realització d'activitat docent o científica.
Nivell 4: 10 crèdits mínim per la realització d'activitat docent o científica.
Nivell 5: 10 crèdits mínim per la realització d'activitat docent.

7. REVISIONS DEL CONTINGUT DEL DOCUMENT.

Periòdiques: en base als acords recollits al conveni col·lectiu.

Extraordinàries:

- Quan es produeixi un canvi de titulació acadèmica.
- Quan hagi un canvi organitzatiu que ho requereixi.

Aquestes revisions es canalitzaran mitjançant el Comitè d'Avaluació i hauran de ser aprovades per la majoria del Comitè d'Empresa i la Direcció de l'Hospital.

8. TRANSICIÓ AL MODEL DE SISTEMA DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL.

Els professionals inclosos en aquest grup no havien estat adscrits a la Carrera Professional, per tant, es realitzarà una assignació inicial descrita en l'annex a l'acord del Model de  
Sistema de Promoció Professional de l'HCB de data 14/02/2013. C

V
E

-N
úm

. d
e 

re
gi

st
re

: 0
62

01
50

00
13

9



203

Dilluns, 16 de febrer de 2015

Només durant el període de transició:

En relació a l'Activitat Curricular:

1) Es computaran els crèdits en base al valor real que tenien en el moment de la seva consecució.  Els Màsters i 
Postgraus, per tant, es computaran en base a les hores de durada d'aquest, d'acord a l'equivalència 10 hores = 1 crèdit.

2) En el nivell 3 i 4, els crèdits mínims per a la realització d'activitat docent o científica són: Nivell 3: 1 crèdit. Nivell 4: 5 
crèdits.

En relació al Procés d'Avaluació:

Autoavaluació:

Es l'avaluació que realitza el professional en primera instància i es materialitza en la presentació dels resultats dels 
indicadors curriculars i l'avaluació de les competències.

- Qüestionari d'avaluació de competències complimentat pel professional.
- Currículum Vitae junt amb el document que reculli aquesta activitat.

Avaluació vertical:

És la realitzada pel comandament immediat, mitjançant l'instrument d'avaluació de les competències.

Un cop realitzades les avaluacions (del comandament i la pròpia), cal que es posin en comú en una entrevista entre el 
comandament immediat i el professional avaluat. D'aquesta entrevista ha de sortir el document definitiu per presentar a 
la Comissió d'Avaluació. En cas de desacord es presenten tots dos documents a la Comissió d'Avaluació.

9.  COM  HA  DE  SER  EL  PROCÉS  D'AVALUACIÓ:  QUI  HA  DE  PARTICIPAR,  QUINES  EINES  I  AMB  QUINA 
PERIODICITAT.

Avaluació:

Competències professionals genèriques i compromís institucional i competències específiques mitjançant:

Autoavaluació:

És l'avaluació que realitza el professional en primera instància i es materialitza en la presentació dels resultats dels 
indicadors curriculars i l'avaluació de les competències.

- Qüestionari d'avaluació de competències complimentat pel professional.

Avaluació vertical:

És la realitzada pel comandament immediat, mitjançant l'instrument d'avaluació de les competències, i el contrast del  
portafoli amb la informació recollida pel comandament a través d'entrevistes amb membres de l'equip interdisciplinari.

Avaluació horitzontal:

Un company/a de l'equip a determinar pel Comitè d'Avaluació.

Només s'avaluaran aquells aspectes dels quals es tingui la informació suficient per emetre un judici pertinent. Quan no 
hi hagi suficient informació, no s'ha d'avaluar.

Un cop realitzades les avaluacions (del comandament i la pròpia), i un cop el comandament ha recollit l'avaluació del 
membre de l'equip designat per omplir el qüestionari, cal que es posin en comú en una entrevista entre el comandament 
immediat i el professional avaluat. D'aquesta entrevista ha de sortir el document definitiu per presentar a la Comitè 
d'avaluació. En cas de desacord es presenten tots tres documents a la Comitè d'avaluació.

- Activitat Curricular.
- Altres documents. C
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Comitè d'avaluació:

La responsabilitat màxima de dur a terme el procés d'avaluació dels candidat/es és del Comitè d'Avaluació.

És competència d'aquesta la recollida de tota la informació pel procés d'avaluació, que inclou:

- La publicació de la convocatòria.
- Recollida de sol·licituds i processat de la informació.
- Avaluació.
- Resultat final d'assignació de nivells.

És responsabilitat també del Comitè d'avaluació definir el seu reglament intern de funcionament,  el qual ha de ser 
explicitat i conegut.

Aquest Comitè està format per:

- Director/a no assistencial o persona en qui delegui.
- Director/a de Recursos Humans o persona en qui delegui.
- 2 membres titulats/ades no assistencials elegits per la Direcció.
- 2 membres titulats/ades no assistencials a proposta del Comitè d'Empresa.
- 2 membres titulats/ades no assistencials del col·lectiu, que es presentin voluntàriament i elegits per sufragi universal.

Les aprovacions realitzades per aquesta Comitè requeriran un mínim de 5 vots.

La durada del  primer  Comitè d'avaluació  serà de 4 anys.  A partir  d'aquí  es renovarà cada dos anys el  50% dels 
membres del Comitè.

Existirà també un "Comitè de garantia", format per dues persones designades per i del propi Comitè (amb caràcter 
anònim), per intervenir en els casos de no acord en els sistemes d'avaluació. Les seves normes de funcionament han de 
ser explicitades al reglament de funcionament del Comitè d'avaluació.

10.  COM  ARTICULAR  LA  COMBINACIÓ  DE  L'ACTIVITAT  DE  GESTIÓ  AL  SISTEMA  DE  PROMOCIÓ 
PROFESSIONAL.

Els comandaments i altres càrrecs específics són professionals que puntualment estan ocupant un lloc de treball en un 
àmbit de diferent responsabilitat.

El Sistema de Promoció Professional s'aplicarà de la mateixa manera als comandaments i altres càrrecs específics, 
tenint en compte que l'avaluació de les seves competències es farà en les especifiques del seu lloc de responsabilitat en 
aquell moment. L'activitat Curricular seguirà el model de la Sistema de Promoció Professional.

Continua en la pàgina següent
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11: ANNEXOS.

11.1: Competències professionals.

A) Competències professionals genèriques i compromís institucional.

1. Habilitats associades amb valors professionals i ètics.

Element competencial Comportaments observables Criteris de avaluació Puntuació
directa

Puntuació
parcial

No procedeix Puntuació 
total

1.1. Preservar  la  confidencialitat, 
privacitat i intimitat.

Manté la confidencialitat de les informacions que rep i en fa un bon ús.
Les  seves  actuacions  mostren  sempre  respecte  envers  els  clients 
interns/externs o proveïdors.
Les seves actuacions van encaminades sempre a preservar la intimitat client 
intern o extern.

Manté  la  privacitat  de la  informació  (verbal  i  escrita). 
Discreció. 

0 a 10 5 NP 10

Mostra respecte amb la situació de les persones. Actua 
protegint la privacitat física i emocional de la persona. 

0 a 10 5 NP

2. Actituds.

Element competencial Comportaments
observables

Criteris d'avaluació Puntuació
directa

Puntuació
parcial

No procedeix Puntuació 
total

2.1. Orientació al client intern/extern o usuari.  Es dirigeix al client intern i extern pel seu nom. 0 a 10 2 NP 15
Respon oportunament en temps i qualitat a les peticions dels clients interns i externs. 0 a 10 3 NP
Ofereix una atenció cordial i efectiva als clients interns i externs. 0 a 10 4 NP
Busca  alternatives  i  ofereix  solucions  quan  els  requeriments  plantejats  són  difícils  de 
satisfer.

0 a 10 3 NP

Escolta  amb amabilitat  i  comprensió les  queixes o  requeriments  insatisfets  dels clients 
interns o externs.

0 a 10 3 NP

2.2. Flexibilitat i aprenentatge  Està interessat/da i amb disposició per formar-se en noves tendències, nous enfocaments i 
noves formes de treballar.

0 a 10 5 NP 10

Proposa iniciatives de canvi o de millora que aporten valor afegit al seu acompliment. 0 a 10 5 NP
2.3. Autocontrol i tolerància a la pressió.  Dóna i rep crítiques de manera constructiva, mantenint la calma. 0 a 10 5 NP 10

Accepta les diferències i conflictes a l'equip i tolera les dificultats que comporta. 0 a 10 5 NP
2.4. Prevenir  accidents  i/o  abordar  adequadament  les 
situacions que posen en perill la seguretat pròpia o d'altres al  
seu voltant.

 Aplica les mesures de seguretat en funció dels riscos identificats. 0 a 10 10 NP 10
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3. Comunicació.

Element competencial Comportaments observables Criteris d'avaluació Puntuació
directa

Puntuació
parcial

No procedeix Puntuació 
total

3.1. Establir  una  comunicació 
funcional  amb  el  client  intern, 
client extern o proveïdor.

Porta la identificació en un lloc visible per tal que es pugui identificar.
Sempre es presenta, identifica i es acomiada amb respecte.
S'expressa  de  manera  clara  i  senzilla  adaptant  el  seu  llenguatge 
verbal i no verbal, al tipus d'interlocutor. 
Informa  amb  un  llenguatge  que  es  troba  a  l'abast  del  pacient  i 
acompanyants o client intern.

Porta sempre la tarja d'identificació personal de forma llegible. 0 a 10 2,5 NP 10

Es presenta, identifica, dirigeix i acomiada amb respecte. 0 a 10 2,5 NP
S'expressa de manera clara i  senzilla adaptant el seu llenguatge 
verbal i no verbal, al tipus d'interlocutor. 

0 a 10 2,5 NP

Proporciona informació adequada a les necessitats i capacitats de 
la persona.

0 a 10 2,5 NP

4. Treball en equip i relació interprofessional.

Element competencial Comportaments
observables

Criteris d'avaluació Puntuació
directa

Puntuació
parcial

No procedeix Puntuació 
total

4.1. Integrar-se  en  l'equip  de  treball  de  la 
unitat/ departament

 Es comunica amb tots els membres de l'equip interdisciplinari per suggerir, obtenir o pactar modificacions 0 a 10 1 NP 10

Es mostra cordial amb l'equip de treball immediat, oferint disponibilitat i col·laboració 0 a 10 1 NP
S'adapta a la dinàmica de grup. 0 a 10 1 NP
S'interessa per conèixer els reptes i els objectius que persegueix l'equip de treball. 0 a 10 1 NP
Formula propostes per a assolir millor els objectius de l'equip. 0 a 10 1 NP
Realitza els requeriments i demandes de l'equip encara que siguin complexes o li desagradin. 0 a 10 1 NP
Afavoreix un ambient agradable de treball, bon clima i esperit de cooperació. 0 a 10 2 NP
Té una participació activa i constructiva. 0 a 10 2 NP

4.2. Crear cohesió i facilitar el treball en equip 
amb  diferents  professionals  de  múltiples 
disciplines.

 Participa en el grup, dona suport a les decisions d'aquest i realitza la part que li correspon. 0 a 10 2,5 NP 10

Es mostra assertiu/IVA. 0 a 10 2,5 NP
Transmet tranquil·litat en les situacions d'estrès. 0 a 10 2,5 NP
Canalitza els esforços propis i els dels demés cap a una consecució dels objectius comuns. 0 a 10 2,5 NP

4.3. Participar  en  el  procés  d'acollida  i 
aprenentatge dels nous membres de l'equip i 
dels alumnes en pràctiques. 

 S'expressa clarament, adequant-se al interlocutor. 0 a 10 2 NP 10

Comparteix el seu coneixement. 0 a 10 2 NP
Reforça positivament l'aprenentatge durant tot el procés. 0 a 10 4 NP
Reconeix les pròpies limitacions dels coneixements o habilitats. 0 a 10 2 NP
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5. Compromís institucional.

Element competencial Comportaments observables Criteris de avaluació Puntuació
directa

Puntuació
parcial

No procedeix Puntuació 
total

5.1.  Identificar  la  missió,  visió, 
valors i objectius de la institució

Coneix la Missió, visió, valors i objectius de la Institució.
Argumenta les seves actuacions en base als principis de la institució.

Assumeix la missió, visió, valors i objectius de la institució com a 
propis i els converteix en arguments vàlids per recolzar les seves 
actuacions.

0 a 10 3 NP 10

Incorpora les línies prioritàries de la institució a la seva pràctica 
professional.

0 a 10 3 NP

Col·labora en las acciones de millora establertes. 0 a 10 4 NP
5.2. Mantenir  una  actitud  de 
disponibilitat  i  disposició 
favorable  a  participar  en 
projectes de la organització.

Col·labora positivament davant els canvis proposats en el seu Servei/  
Unitat/ Direcció/ Àrea.
Fa aportacions positives davant propostes innovadores en el seu àmbit 
de treball
Explica als companys menys experts, el objectius a assolir en el Servei/ 
Unitat/ Direcció/ Àrea.

S'implica activament en la posta en marxa de nous projectes de 
millora o canvis organitzatius.

No aplica/
0 a 10

5 NP 15

Participa de manera activa la introducció d'innovacions i canvis a 
la pràctica professional i a la institució.

0 a 10 5 NP

Participa  en  Grups  de  Treball  a  la  unitat/departament  o  amb 
altres unitats/ departaments.

0 a 10 5 NP

B) COMPETÈNCIES PROFESSIONALS ESPECÍFIQUES.

Element competencial Comportaments observables Criteris de avaluació Puntuació
directa

Puntuació
parcial

No procedeix Puntuació 
total

6. Planificació i organització Prioritza eficaçment i en tot moment les activitats que desenvolupa.
Pren decisions adequades en funció dels recursos disponibles.
Gestiona riscos imprevistos, tenint en compte la planificació.

Programa les activitats en les que participa 0 al 10 5 NP 15

Gestiona i administra els recursos en relació a la tasca o projecte 
que realitza

0 al 10 5 NP

Realitza el seguiment i avalua els plans d'acció 0 al 10 5 NP
7. Orientació a resultats Presenta els resultats de la seva activitat en temps i forma.

Acompleix els procediments comuns i específics.
Elabora propostes,  procediments,  memòries de la  seva activitat  amb 
l'objectiu de l'anàlisi i la millora.
Elabora  informes  on  s'inclouen  mesures  i  índex  de  l'activitat  i 
procediments.
Fixa objectius que assoleixen canvis per a la millora dels resultats.
Realitza accions de benchmarking amb altres organitzacions.
Crea i proposa nous estàndards de treball.
Segueix els procediments establerts de qualitat.
Vetlla per la legalitat de totes les accions que comporta la seva activitat

Vetlla pel treball realitzat és conforme els estàndards de qualitat 
establerts.

0 al 10 5 NP 35

Vetlla pel treball realitzat és conforme el temps establert. 0 al 10 5 NP
Documenta l'activitat realitzada i en reporta les dades. 0 al 10 5 NP
Optimitza els recursos disponibles. 0 al 10 5 NP
Proposa nous escenaris amb procediments creatius i assolibles. 0 al 10 5 NP
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Element competencial Comportaments observables Criteris de avaluació Puntuació
directa

Puntuació
parcial

No procedeix Puntuació 
total

Mesura els resultats per tal d'analitzar-los. 0 al 10 5 NP
Vetlla  pel  seu  àmbit  tenint  en  compte  els  altres 
departaments/unitats de la organització.

0 al 10 5 NP

8.  Coneixement  tècnic  i 
aprenentatge continu

Aplica  les  tècniques/coneixements  i  conceptes  teòrics  adequats  a 
l'activitat a desenvolupar.
Identifica  les  habilitats  i  competències  associades  a  l'activitat  que 
realitza.
S'actualitza a través de benchmarking, informació a la xarxa, revistes 
reconegudes, jornades o xerrades, entre altres exemples.
Identifica els coneixements necessaris per a realitzar una activitat.

S'actualitza en el seu àmbit i en altres àmbits de treball d'altres  
disciplines associades directament a l'àmbit de treball.

0 al 10 5 NP 10

Coneix i utilitza els conceptes teòrics de la seva activitat com a 
base per a la pressa de decisions a la pràctica.

0 al 10 5 NP

9. Gestió de projectes Defineix i concreta objectius, planifica i controla la implementació dels 
projectes en els que participa o és líder.
Estableix un sistema periòdic del desenvolupament del projecte a través 
de reunions i indicadors o altres eines.
Lidera  el  projecte  amb  empreses  externes  i  recursos  interns  en  el  
desenvolupament del projecte.
Controla el pressupost associat al projecte.
Coordina les persones, internes o externes, associades al projecte.

Realitza els projectes en el termini acordat 0 al 10 7,5 NP 30

Realitza reunions de seguiment del projecte 0 al 10 7,5 NP
Treballa conjuntament amb persones internes o externes 0 al 10 7,5 NP
Optimitza els recursos associats al projecte 0 al 10 7,5 NP

10. Comunicació: elaboració de 
documents  i  realització  de 
presentacions

Els documents contenen una redacció precisa i clara.
Els documents es presenten tenint en compte l'interlocutor/a al qual van 
dirigits i als objectius del document.
En  el  cas  de  presentacions  en  públic  (reunions,  formacions,  etc.)  
realitza  una  exposició  clara,  ordenada  i  orientada  l'interlocutor/a, 
marcant els objectius de la presentació.

Elabora documents escrits tenint en compte l'objectiu d'aquest i  
els interlocutors als quals va dirigit.

0 al 10 5 NP 10

Realitza exposicions orals de forma clara i amb argumentacions 
adients al interlocutor/a.

0 al 10 5 NP

11.2: ACTIVITAT CURRICULAR.

1. Formació.

La formació indispensable per accedir a la categoria/activitat professional no computarà per l'assoliment de mèrits.

Doctorat: Ha d'estar relacionat amb la categoria/ activitat professional.

Màsters universitaris: El còmput de crèdits és 25 hores/crèdit (titulació superior en crèdits europeus Pla de Bolonya).
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Formació de postgrau (Màsters i postgraus propis):

Ha d'estar relacionat amb la categoria/ activitat professional.
El còmput de crèdits és 25 hores/crèdit.

Assistència a cursos:

Assistència a seminaris, jornades de formació continuada.

En l'apartat de formació continuada es valoren, per a cada categoria, lloc de treball o grup professional, els cursos i 
tallers  de  caràcter  especialitzat  que  estan relacionats  amb les competències  professionals  que corresponen o són 
desitjables per a cada un d'ells. Cal distingir entre dos tipus de formació continuada: específica i transversal.

La formació específica, pròpia d'una categoria, lloc de treball o grup professional, la qual es valora sense més limitació 
que la puntuació màxima valorable del factor formació.

La formació transversal, que no és privativa d'una categoria, lloc o grup concrets, sinó que a través d'una sèrie de 
tècniques o coneixements generals, afavoreix un millor desenvolupament del professional. Es valora per a tots els grups 
professionals, però com a màxim pot constituir el 50% de la puntuació màxima valorable per al factor formació. Inclou 
les següents matèries:

- Prevenció de riscos laborals.
- Ofimàtica.
- Idiomes.
- Normativa bàsica i organització del sistema sanitari.
- Millora personal / Desenvolupament personal.

Criteris de valoració.

Tipus de formació.

Presencial o videoconferència: 1 hora = 0,08 crèdits.
A distància/on-line: 1 hora = 0,06 crèdits.
Presencial (quan no s'acreditin hores ni crèdits): 1 dia = 0,24 crèdits.
A distància (quan no s'acreditin hores ni crèdits): 1 dia = 0,18 crèdits.
Semi presencial/On-line semi presencial: Part presencial: 0,08 crèdits/hora.
Part a distància: 0,06 crèdits/hora.

Formació específica del factor formació: Límit màxim de crèdits: puntuació màxima valorable.

Formació transversal valorable del factor formació: Límit màxim de crèdits: 50% de la puntuació màxima.

2. Activitat docent.

Docència de Grau i/o postgrau.

Inclou les següents activitats de caràcter docent:

- Cursos de grau o postgrau autoritzats i organitzats per universitats, escoles universitàries i centres de formació.

-  Altres activitats  docents  en  cursos de  postgrau  organitzats  i/o  autoritzats  per:  Ministeri  de  Ciència  i  Tecnologia,  
Departaments de la Generalitat de Catalunya, Entitats gestores d'Institucions Sanitàries de la Seguretat Social (ICS, 
ICASS...). Organismes autònoms docents dependents del Departament de Salut (IES).

S'assignaran crèdits per hores lectives impartides en cursos de grau quan el/la professional participi com a ponent en 
sessions dins de l'assignatura/curs, o bé com a professor/a universitari/ària titular o responsable de l'assignatura/curs.
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Docència de Cicles Formatius, Grau i Postgrau (cursos).

Nivell docència Rol docent Durada Crèdits
FP/Cicles Formatius Professor/a 10 hores 0,75
Grau/Especialitat Professor/a 10 hores 1
Postgrau Professor/a 10 hores 1,10

Docència Grau i Postgrau (pràctiques).

Nivell docència Rol docent Durada Crèdits
FP/Cicles Formatius Tutor/a pràctiques 1 promoció 1
Grau/Diplomatura Professor/a/Tutor/a pràctiques 1 promoció 1
Especialitat Tutor/a pràctiques 1 promoció 1
Pràctiques de Postgrau Professor/a pràctiques 10 hores 0,10

Docència en Formació continuada.

La formació continuada es computarà tant la interna com la externa. En el cas de la formació continuada interna, haurà 
de ser acreditada per l'hospital i queda exclosa aquella que forma part de l'activitat troncal del professional a l'hospital.

Rol docent Modalitat Durada (*) Crèdits
Professor/a Presencial 10 hores 0,25
Professor/a Semi presencial 10 hores 0,20
Tutor/a, coordinador/a On-line, a distància 10 hores 0,18

3. Activitat científica.

Les activitats de recerca hauran d'estar vinculades amb la categoria.

S'inclouen en aquest apartat les aportacions dels/de les professionals que compleixin els criteris establerts en relació a:

- Publicacions: llibres i articles.
- Ponències, comunicacions i pòsters.
- Tesis doctorals dirigides.
- Projectes de recerca i assaigs clínics aprovats.
- Patents, models registrats i en explotació.
- Estades en centres de referència: 0.25 crèdits per mes (nacional) i 0.5 (internacional).
- Participació en grups i xarxes acreditades.
- Revisió d'articles científics 0.5 crèdits (nacional) per any i 1 crèdit (internacional) per any.

Llibres i articles.

Originals i articles de revisió Sense factor d'impacte (*) 0,20 a 1 crèdits per article
Amb factor d'impacte (FI) Entre 3 i 6 crèdits per article

Llibres i capítols de llibre Editor o coeditor 6 crèdits per llibre
Autor o coautor 8 crèdits per llibre
Autor de capítol Únic autor 2 crèdit per capítol (Màxim 4 capítols)

Coautor 1 crèdit per capítol (Màxim 4 capítols)

(*) De reconegut prestigi professional.

Ponències i comunicacions.

S'avaluaran les següents aportacions:

Ponències:

Exposicions orals convidades a congressos i jornades en format de conferència, taula rodona, moderacions de taules o 
realització de taller. C
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Comunicacions orals:

Exposicions  orals  acceptades  pel  Comitè  Científic  del  congrés  o  jornada  i  exposades  en  les  taules  rodones 
corresponents, es valoraran els 6 primers noms dels autors.

Pòsters:

Presentacions en format pòster als mateixos congressos i jornades científiques. Es valoraran els 6 primers noms dels 
autors del pòster.

 Nacionals Internacionals
Ponències 1 crèdits 2 crèdits
Comunicacions orals 0,5 crèdits 1 crèdits
Pòsters 0,3 crèdits 0,5 crèdits
Membre comitè organitzador/científic 2 crèdits 3 crèdits
Moderador taula rodona 1 crèdits 2 crèdits
Assistència a congressos, jornades 0,1 crèdits 2 crèdits

Tesis doctorals.

Compartida Única
Núm. Crèdits Núm. Crèdits

Direcció 1 0,75 1 1
Tutoria/codirecció 1 0,5 1 0,75

Projectes de recerca/innovació no competitius.

- Investigador/a principal: 3 crèdits per projecte de recerca.
- Investigador/a col·laborador/a: 1,5 crèdits per projecte de recerca.

Participació en xarxes/grups de recerca.

Es valorarà la participació activa com a membre d'un grup de recerca consolidat o xarxes temàtiques consolidades en 
projectes de grup o xarxa (abans DURSI, ara DUIE: Departament d'Innovació, Universitat i Empresa).

L'assignació de crèdits per participació en grups i xarxes acreditades de recerca dependrà de la classificació d'aquests 
grups i xarxes, així com de si es participa com a investigador principal o col·laborador.

Investigador principal Investigador col·laborador
Xarxes internacionals competitives 6 crèdits 3 crèdits
Xarxes de Centres i Grups FIS
(Fons d'Investigació) 4 crèdits 2 crèdits
Grups i xarxes acreditades/finançades per l'AGAUR, COIB i altres agencies finançadores competitives 3 crèdits 1,5 crèdits

4. Altres mèrits valorables.

Participació en estudis multicèntrics de societats científiques, centres sanitaris,  col·legis professionals,  administració 
pública...

ANNEX 6.6.

MODEL DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIU I D'OFICIS I SERVEIS DEL HOSPITAL 
CLÍNIC DE BARCELONA.

1. INTRODUCCIÓ.

Després de revisar la literatura oportuna, es creu convenient elaborar un document que reculli com hauria de ser la 
promoció professional del personal no assistencial. Aquesta promoció ha de contemplar oportunitats de creixement pels 
professionals,  i  ha d'incloure l'autoavaluació,  avaluació de l'activitat,  formació,  valoració del  talent  i  de l'experiència 
adquirida.
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2. OBJECTIUS.

- Reconèixer el nivell de desenvolupament i fomentar la progressió dels professionals.
- Millorar la motivació.
- Orientar a les persones en el si de l'organització.
- Millorar les competències individuals.
- Contribuir de forma activa en la consecució dels objectius de la institució.

3. QUINES SÓN LAS CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES D'UN MODEL DE PROMOCIÓ.

- Voluntària, tant l'accés a la promoció professional, com els canvis de nivell, tenen caràcter voluntari i per tant ha de ser 
sol·licitat personalment per la persona interessada.

- Universal, tots els treballadors/es amb contracte indefinit, que reuneixin els requisits establerts podran tenir accés a la 
Sistema de Promoció Professional.

-  Retribuïda/reconeguda  econòmicament,  cada nivell  tindrà  una assignació  econòmica  que es  determini  en  el  seu 
moment.

- Consolidable, tots els nivells tenen caràcter no reversible.

- Estructurada en nivells, la promoció professional s'estructura en un nivell d'entrada i 2 nivells que reconeguin la millora 
progressiva del professional a partir del nivell mínim exigit.

-  Avaluable,  la participació en el  sistema de promoció serà avaluable periòdicament mitjançant un sistema objectiu 
d'avaluació de les competències professionals. Es constituirà un comitè d'avaluació.

4. QUÈ S'AVALUA EN EL SISTEMA DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL.

Entenem que el model de promoció de l'Hospital Clínic s'ha de basar en un sistema d'avaluació per competències.

Les  competències  són  coneixements,  habilitats  i  actituds  professionals  que  es  manifesten  en  comportaments 
professionals  requerits  per  al  correcte  acompliment  professional  que  la  nostra  organització  pretén  desenvolupar  i 
reconèixer entre els seus professionals.

El domini d'aquestes s'adquireix al llarg del temps i a través de l'experiència (formativa i professional) que permetrà a la 
persona resoldre problemes específics, de forma autònoma i flexible.

Competències professionals genèriques (Veure annex 11.1).

1. Habilitats associades amb valors professionals i ètics.
2. Actituds.
3. Comunicació.
4. Treball en equip i relació interprofessionals.
5. Gestió de recursos.

Competències professionals específiques (Veure annex 11.1).

6. Pràctica tècnica.

Compromís Institucional (Veure annex 11.1).

7. Compromís institucional.

Activitat curricular (Veure annex 11.2).

8. Competència d'aprenentatge permanent: Formació acreditada.
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5. NOMS, NIVELLS I EXPERIÈNCIA (ANYS MÍNIMS DE PERMANÈNCIA A CADA NIVELL).

Personal d'oficis i serveis.

Nivells Nomenclatura Experiència prèvia
Nivell 1 Oficial 6 anys
Nivell 2 Oficial especialista 13 anys
Nivell 3 Oficial sènior 20 anys

Personal d'administració.

Nivells Nomenclatura Experiència prèvia
Nivell 1 Administratiu/IVA 6 anys
Nivell 2 Administratiu/IVA especialista 13 anys
Nivell 3 Administratiu/IVA sènior 20 anys

Puntuació per nivells en els àmbits de competències genèriques, específiques i compromís institucional.

Puntuació per nivells 1 2 3
Competències genèriques 65 55 45
Competències específiques 29 37 42
Compromís institucional 18 18 18

L'apartat d'activitat curriculars es desenvolupa en el quadre de requisits i accés.

6. DEFINICIÓ DE LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS I ASPECTES CURRICULARS.

A) Competències professionals genèriques i específiques.

1. Habilitats associades amb valors professionals i ètics.

Capacitat d'incorporar a la pràctica els principis ètics i legals que guien la professió.

2. Actituds.

Capacitat de raonament, resolució i anticipació de problemes, iniciativa, etc. del professional.

3. Comunicació amb l'usuari o persones significatives.

Capacitat d'aconseguir una comunicació efectiva amb altres persones, expressant clarament les idees, escoltant als 
altres i generant un clima positiu, especialment amb l'usuari o persones significatives.

4. Treball en equip i relació inter i intraprofessional.

Capacitat  de  col·laborar  amb la  resta  de  professionals,  formant  part  d'un  grup  que  treballa  compartint  processos, 
tasques i objectius per donar una atenció integral i coordinada.

5. Gestió de recursos.

Gestió de recursos aplicant principis d'eficiència i eficàcia.

6.  Pràctica  Tècnica  (aplicació  de  procediments  i  protocols,  prevenció  de  riscos  laborals  i  promoció  de  la  qualitat 
assistencial).

Capacitat  de aplicar els procediments i  protocols establerts,  tenim en compte el  manteniment de la garantía  de la 
qualitat i les mesures de prevenció de riscos laborals.

B) Compromís institucional.

7. Compromís institucional.

Capacitat  de  conèixer  i  comprendre  les  característiques  específiques  de  l'hospital  i  d'alinear  les  seves  accions  i 
comportaments amb la visió, valors i objectius de la institució. C
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Tant les competències professionals com el compromís institucional, s'avaluen en base als elements competencials i als 
criteris d'avaluació descrits en l'annex corresponent.

C) Activitat curricular.

8. Competència d'aprenentatge permanent.

Capacitat d'iniciativa i participació en noves tecnologies, nous mètodes i activitats formatives i de reciclatge professional.

Els aspectes curriculars s'avaluen en base als crèdits oficials detallats en l'annex corresponent i assolits en el nivell 
corresponent. Per cada nivell, aquests crèdits suposen el percentatge establert.

7. REQUISITS D'ACCÉS I PROMOCIÓ.

Els requisits d'accés a la Promoció Professional són dos:

- Tenir una vinculació contractual indefinida amb L'Hospital Clínic.
- Acomplir els criteris requerits per a cada nivell.

Les persones que optin a la promoció professional podran acreditar els períodes treballats a l'Hospital Clínic amb relació 
contractual temporal, que es computaran d'acord amb els criteris que es pactin sobre antiguitat i que quedaran recollits 
al Conveni Col·lectiu.

A efectes de còmput d'experiència, també es podran acreditar els anys de permanència com a personal de plantilla 
d'altres institucions en la mateixa categoria.

8. REVISIONS DEL CONTINGUT DEL DOCUMENT.

a) Periòdiques: en base als acords recollits al conveni col·lectiu.

b) Extraordinàries:

- Quan es produeixi un canvi de titulació acadèmica.
- Quan hagi un canvi organitzatiu que ho requereixi.

Aquestes revisions es canalitzaran mitjançant el Comitè d'avaluació i hauran de ser aprovades per la majoria del Comitè 
d'Empresa i la Direcció de l'Hospital.

REQUISITS NECESSARIS PER ACCEDIR A CADA UN DELS NIVELLS DE SPP.

Nivell Experiència: anys
previs al Nivell

Competències genèriques
(Ponderació)

Competències específiques
(Ponderació)

Compromís institucional
(Ponderació)

Aspectes  curriculars  (Descripció)  i 
Crèdits Mínims

1 6 65-110 29-50 18-30 Formació continuada interna i externa 
(20h) 1,6 crèdits

2 13 55-110 37-50 18-30 Formació continuada interna i externa 
(40h) 3,2 crèdits

3 20 45-110 42-50 18-30 Formació  específica/Especialitat 
(60h) 4,8 crèdits

9. COM ARTICULAR LA COMBINACIÓ DE LA CARRERA DE GESTIÓ A LA PROMOCIÓ PROFESSIONAL.

La Promoció Professional s'aplicarà de la mateixa manera als comandaments i altres càrrecs específics, tenint en comte 
que l'avaluació de les seves Competències es farà en les especifiques del seu lloc de responsabilitat en aquell moment. 
Les àrees de Compromís Institucional i l'Activitat Curricular seguiran el model de la Promoció professional.

10.  COM  HA  DE  SER  EL  PROCÉS  D'AVALUACIÓ:  QUI  HA  DE  PARTICIPAR,  QUINES  EINES  I  AMB  QUINA 
PERIODICITAT.

Modalitats d'avaluació.

El procés d'avaluació ha de contemplar diferents modalitats:
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- Autoavaluació: la que realitza el professional en primera instància i es materialitza en la presentació dels indicadors 
curriculars i l'avaluació de les competències mitjançant l'instrument d'avaluació de les competències.

- Avaluació vertical: realitzada pel comandament immediat, mitjançant l'instrument d'avaluació de les competències amb 
la informació recollida pel comandament.

Un cop realitzades aquestes  avaluacions  individualment  es  posen en comú en una entrevista  d'avaluació  entre el 
comandament i la persona avaluada, de la que sortirà el document definitiu per presentar a la comissió d'avaluació.

Comissió d'avaluació.

La responsabilitat màxima de dur a terme el procés d'avaluació dels candidats és de la comissió d'avaluació.

És competència d'aquesta la recollida de tota la informació pel procés d'avaluació, que inclou:

- La publicació de la convocatòria.
- Recollida de sol·licituds i processat de la informació.
- Avaluació.
- Resultat final d'assignació de nivells.

És responsabilitat també de la comissió d'avaluació definir el seu reglament intern de funcionament, el qual ha de ser 
explicitat i conegut.

Es proposen dues comissions per a aquests dos col·lectius:

Comissió Personal d'oficis i serveis.

La proposta de composició d'aquesta comissió és de:

- Director/a Funcional o persona en qui delegui.
- Director/a de Recursos Humans o persona en qui delegui.
- 2 membres del col·lectiu d'oficials elegits per les direccions.
- 2 membres del col·lectiu d'oficials a proposta del Comitè d'Empresa.
- 2 membres del col·lectiu d'oficials, que es presentin voluntàriament i elegits per sufragi universal.

Comissió Personal d'administració.

La proposta de composició d'aquesta comissió és de:

- Cap econòmic- administratiu o Director/a Funcional o persona en qui delegui.
- Director/a de Recursos Humans o persona en qui delegui.
- 2 membre del col·lectiu d'administratius elegits per les direccions.
- 2 membres del col·lectiu d'administratius a proposta del Comitè d'Empresa.
- 2 membres del col·lectiu d'administratius, que es presentin voluntàriament i elegits per sufragi universal.

Tenint en compte que hi ha d'haver un període de transició i implementació de la promoció professional, proposem una 
durada inicial de la primera comissió d'avaluació de 4 anys. A partir d'aquí es proposa una renovació cada dos anys del 
50% dels membres de la comissió.

Es proposa així mateix un anomenat "comitè de garantia", format per dues persones designades per i de la pròpia 
comissió (amb caràcter anònim), per intervenir en els casos de no acord en els sistemes d'avaluació. Les seves normes 
de funcionament han de ser explicitades al reglament de funcionament de la comissió d'avaluació.

Les aprovacions realitzades per aquesta Comissió requeriran un mínim de 5 vots.
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12. ANNEXOS.

12.1: Competències Professionals Genèriques i Específiques.

A) Competències professionals genèriques.

1. Habilitats associades amb valors professionals i ètics.

Element competencial Criteris d'avaluació Comportaments observables Puntuació Total
1.1 Preservar la confidencialitat, 
privacitat i intimitat.

Manté la privacitat de la informació (verbal i escrita). Discreció. (25%). Manté la confidencialitat de les informacions que rep i en fa un bon ús. 0-2,5 10

Actua protegint la privacitat física i emocional de la persona. (25%). Les seves actuacions mostren sempre respecte envers la informació confidencial que tramita. 0-2,5
Mostra respecte amb la situació de les persones. (50%) Les seves actuacions mostren  sempre respecte  envers  el  pacient  i  els  seus acompanyants  i/o 

clients interns.
0-5

Les seves actuacions van encaminades sempre a preservar la intimitat del pacient, si s'escau. 
Avisa a altres professionals de l'equip quan detecta que es pot vulnerar el dret a la intimitat del  
pacient, si s'escau.

1.2  Tracte  als  usuaris  o  clients 
interns de forma individualitzada

És tolerant, no fa judicis, és sensible, assegura els drets i creences dels  
diferents individus o grups per a que no es vegin compromesos. (100%)

Es dirigeix al pacient/client intern pel seu nom. 0-10 10

És respectuós amb els valors de les persones.
S'acomiada del pacient en el moment de l'alta, si s'escau.

2. Actituds.

Element competencial Criteris d'avaluació Comportaments observables Puntuació Total
2.1 Orientació al client intern/ usuari. Respon oportunament en temps i qualitat a les peticions dels malalts o clients interns. (25%) 0-2,5 10

Ofereix una atenció cordial i efectiva als malalts o clients interns. (25%) 0-2,5
Busca alternatives i ofereix solucions quan els requeriments plantejats són difícils de satisfer.(25%) 0-2,5
Escolta amb amabilitat i comprensió les queixes o requeriments insatisfets dels pacients o clients interns(25%) 0-2,5

2.2. Flexibilitat i aprenentatge Està interessat/da i amb disposició per formar-se en noves tendències, nous enfocaments i noves formes de 
treballar.(50%)

0-5 10

Proposa iniciatives de canvi o de millora que aporten valor afegit al seu acompliment.(50%) 0-5
2.3 Autocontrol i tolerància a la pressió Dóna i rep crítiques de manera constructiva, mantenint la calma.(50%) 0-5 10

Accepta les diferències i conflictes a l'equip i tolera les dificultats que comporta (50%) 0-5
2.4 Prevenir accidents i/o abordar adequadament les situacions 
que posen en perill la seguretat pròpia o d'altres al seu voltant.

Aplicar les mesures de seguretat en funció dels riscos identificats. (100%) 10
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3. Comunicació.

Element competencial Criteris d'avaluació Comportaments observables Puntuació Total
3.1 Establir una comunicació funcional 
amb l'usuari i/o família o client intern

Porta sempre la tarja d'identificació personal de forma llegible.(25%)
Es presenta, identifica, dirigeix i acomiada amb respecte. (25%)
S'expressa de manera clara i senzilla adaptant el seu llenguatge verbal i  
no verbal, al tipus d'interlocutor. (25%)
Proporciona  informació  adequada  a  les  necessitats  i  capacitats  de  la  
persona.(25%)

Porta la identificació en un lloc visible per tal que es pugui identificar. 0-2,5 10

Sempre es presenta, identifica i es acomiada amb respecte. 0-2,5
Identifica requeriments del pacient, els registra i ho comunica a altres membres de l'equip 
que poden donar resposta, si s'escau.

0-2,5

Informa amb un llenguatge que es troba a l'abast del pacient i acompanyants o client intern. 0-2,5

4. Treball en equip i relació interprofessional.

Element competencial Criteris d'avaluació Puntuació Total
4.1 Integrar-se en l'equip de treball de la unitat Comunicar-se amb tots els membres de l'equip interdisciplinari per suggerir, obtenir o pactar modificacions (10%) 0-1 10

Es mostra cordial amb l'equip de treball immediat, oferint disponibilitat i col·laboració. (10%) 0-1
S'adapta a la dinàmica de grup. (10%) 0-1
S'interessa per conèixer els reptes i els objectius que persegueix l'equip de treball. (10%) 0-1
Formula propostes per a assolir millor els objectius de l'equip. (10%) 0-1
Realitza els requeriments i demandes de l'equip encara que siguin complexes o li desagradin. (10%) 0-1
Afavoreix un ambient agradable de treball, bon clima i esperit de cooperació. (20%) 0-2
Té una participació activa y constructiva. (20%) 0-2

4.2  Crear  cohesió  i  facilitar  el  treball  en  equip  amb  diferents  professionals  de  múltiples 
disciplines.

Procura equilibrar la demanda i oferta d'ajuda. (25%) 0-2,5 10

Es mostra assertiu. (25%) 0-2,5
Transmet tranquil·litat en les situacions d'estrès. (25%) 0-2,5
Canalitza els esforços propis i els dels demés cap a una consecució dels objectius comuns. (25%) 0-2,5

4.3  Participar  en el  procés d'acollida  i  aprenentatge dels  nous membres de l'equip  i  dels 
alumnes en pràctiques.

S'expressa clarament, adequant-se al interlocutor. (20%) 0-2 10

Comparteix el seu coneixement. (20%) 0-2
Reforça positivament l'aprenentatge durant tot el procés. (40%) 0-4
Reconeix les pròpies limitacions dels coneixements o habilitats. (20%) 0-2

5. Gestió de recursos de forma adequada.

Element competencial Criteris d'avaluació Comportaments observables Puntuació Total
5.1 Gestionar els recursos adequadament Aplica els principis d'eficàcia i eficiència. (50%) Utilitza els recursos materials de manera responsable 0-5 10

Coordina, utilitza i gestiona de forma eficaç i eficient els recursos materials. (50%) Gestiona el seu temps amb efectivitat.
Proposa mesures d'eficiència en la gestió dels recursos. 0-5
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B) Competències professionals específiques col·lectiu administració.

1. Administració general - pràctica tècnica.

Element competencial Criteris d'avaluació Comportaments observables Puntuació Total
1.1  Operacions  generals  de  serveis 
administratius generals

Distribueix,  reprodueix  i  transmetre  la  informació  i  documentació  requerides  en  les  tasques 
administratives i de gestió internes i externes, així com realitza tràmits elementals de verificació de  
dades i documents (100%).

Realitzar i integrar operacions de suport administratiu.
Transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb 
agents externs de l'organització.
Realitzar  operacions  auxiliars  de  reproducció  i  arxiu  en  suport 
convencional o informàtic.

0-10 10

1.2 Activitats de gestió administrativa Realitza  les  operacions  de  la  gestió  administrativa  de  compravenda  de  productes  i  serveis, 
tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, prèvia obtenció i  
processament  i  arxiu  de  la  informació  i  documentació  necessària  mitjançant  els  suports  
convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat,  
respecte a la normativa vigent i atenent a criteris de qualitat definits per l'organització (100%).

Realitzar  les  gestions  administratives  dels  processos  específics 
(consulta  externa,  compres,  comptabilitat,  facturació,  recursos 
humans, etc.).

0-10 10

Introduir  dades i  textos  en terminals  informàtics  en condicions de 
seguretat, qualitat i eficiència.
Gestionar l'arxiu.
Utilitzar aplicacions informàtiques específiques (SAP, ofimàtica, etc.)

1.3  Enregistrament  i  tractament  de 
dades i documents

Realitza  operacions  d'enregistrament  de  dades,  així  com  transcriure,  reproduir  i  arxivar  la 
informació  i  documentació requerides en les  tasques administratives i  de gestió,  d'acord amb  
instruccions, normativa i procediments establerts amb criteris de qualitat, productivitat, seguretat i  
respecte al medi ambient.

0-10 10

1.4 Relació amb el client Realitza les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de les relacions 
amb el client intern o extern, amb qualitat de servei, dins de l'àmbit d'actuació utilitzant els mitjans  
informàtics i telemàtics i, en cas necessari, una llengua estrangera.

Rebre i processar les comunicacions internes i externes 0-10 10

1.5  Coneixement  aplicacions 
informàtiques  per  a  la  gestió 
administrativa

Té  domini  de  les  aplicacions  informàtiques  necessàries  pel  desenvolupament  de  la  gestió 
administrativa: SAP, ofimàtica i aplicacions específiques de l'activitat (100%).

0-10 10

B) Competències professionals específiques funció oficis i serveis.

1. Pràctica tècnica.

Element competencial Criteris d'avaluació Puntuació Total
1.1  Aplicació  de  procediments  i  protocols  vers  els 
Standard de qualitat

Aplica els procediments i protocols aprovats. 0-10 10

1.2.  Planificar  i  prioritzat  les  tasques  de  forma 
simultània

Planifica i prioritza les tasques en funció dels criteris d'eficiència, eficàcia i atenció al usuari o client intern. 0-10 10
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Element competencial Criteris d'avaluació Puntuació Total
1.3. Competències tècniques en l'àrea corresponent Realitza operacions, muntatge i manteniment en diferents àmbits:

Instal·lacions de fred i climatització
Instal·lacions elèctriques, mecàniques i d'equips industrials. 
Infraestructures de telecomunicacions i instal·lacions de xarxes.
Transformació, instal·lació i moblament
Vigilància i seguretat privada, si s'escau.
Realitza operacions de magatzem:
Control del inventari de les existències de magatzem.
Desenvolupament dels inventaris rotatius, mètode ABC.
Control de la qualitat dels materials en la recepció de proveïdors: Metratges, temperatures, gramatges, galgues, etc.
Control i prevenció en la caducitat dels materials. Preparació de comandes pel mètode FIFO.
Preparació de comandes mitjançant carrusels horitzontals, mètode mercaderia a treballador.
Gestió de materials dels magatzems de les unitats pel mètode Kanban o doble compartiment.
Control de les entrades i sortides de magatzem. Auditoria interna.
Realitza processos de preelaboració, preparació, presentació i conservació de tota classe d'aliments i definir ofertes gastronòmiques, aplicant-hi amb  
autonomia les tècniques corresponents, i aconseguir la qualitat i els objectius econòmics establerts respectant les normes i pràctiques de seguretat i  
higiene en la manipulació alimentària.
Realitza operacions i processos d'altres funcions específiques.

0-40 40

C) compromís institucional.

5. Compromís institucional (Participació, i aplicació, adaptació als canvis).

Element competencial Criteris d'avaluació Comportaments observables Puntuació Total
5.1 Identificar la missió, visió, valors i  objectius 
de la institució.

Assumeix la missió, visió, valors i objectius de la institució com a propis i els  
converteix en arguments vàlids per recolzar les seves actuacions. (30%)

Coneix la Missió, visió, valors i objectius de la Institució. 0-3,3 10

S'implica en les línies estratègiques de la institució.(30%) Argumenta les seves actuacions en base als principis de la institució. 0-3,3
Col·labora en las acciones de millora establertes.(40%) 0-4,4

5.2  Mantenir  una  actitud  de  disponibilitat  i 
disposició favorable a participar en projectes de 
la organització.

S'implica activament en la posta en marxa de nous projectes de millora o canvis 
organitzatius.(50%)

Col·labora  positivament  davant  els  canvis  proposats  en  el  seu  Servei/  
Unitat/ Direcció/ Àrea.

0-5 10

Fomenta, gestiona i avalua la introducció d'innovacions i canvis en la pràctica 
professional i en la institució.(50%)

Fa aportacions positives davant propostes innovadores en el seu àmbit de  
treball.

0-5

Explica als companys menys experts, els objectius a assolir en el Servei/ 
Unitat/ Direcció/ Àrea.

5.4 Participa en Grups de Treball, Comissions i 
Comitès de caràcter intern de l ‘Hospital 

Participa en Grups de Treball de l'Hospital (50%) Col·labora activament en grups de treball quan se li demana. 0-5 10

Forma part de Comissions/Comitès de l'hospital (50%) Expressa el seu interès en participar en les  Comissions o comitès de la 
Institució.

0-5
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12.2: Activitat Curricular.

1. Formació acreditada.

11.2: Activitat Curricular.

Assistència a cursos Assistència a seminaris, jornades de formació continuada.

En l'apartat de formació continuada es valoren, per a cada categoria, lloc de treball o grup professional, els cursos i 
tallers  de  caràcter  especialitzat  que  estan relacionats  amb les competències  professionals  que corresponen o són 
desitjables per a cada un d'ells.

Cal distingir entre dos tipus de formació continuada: específica i transversal.

La formació específica, pròpia d'una categoria, lloc de treball o grup professional, la qual es valora sense més limitació 
que la puntuació màxima valorable del factor formació.

La formació transversal, que no és privativa d'una categoria, lloc o grup concrets, sinó que a través d'una sèrie de 
tècniques o coneixements generals, afavoreix un millor desenvolupament del professional. Es valora per a tots els grups 
professionals, però com a màxim pot constituir el 50% de la puntuació màxima valorable per al factor formació.

Inclou les següents matèries:

- Prevenció de riscos laborals.
- Normativa bàsica i organització del sistema sanitari.
- Català Nivell C.
- Millora personal/Desenvolupament personal.

La formació d'especialització serà formació continuada enfocada en un àmbit concret de la pràctica professional. Els 
cursos que es tinguin en compte seran amb un mínim de 60 hores, tant en un sol curs com en diferents cursos de la  
mateixa matèria.

Criteris de valoració:

Tipus de formació – Puntuació.

Presencial o videoconferència: 1 hora = 0,08 crèdits/puntuació.
A distància/on-line: 1 hora = 0,06 crèdits/puntuació.
Presencial (quan no s'acreditin hores ni crèdits): 1 dia = 0,24 crèdits/puntuació.
A distància (quan no s'acreditin hores ni crèdits): 1 dia = 0,18 crèdits/puntuació.
Semipresencial/On-line semipresencial: Part presencial: 0,08 crèdits/hora.
Part a distància: 0,06 crèdits/hora.

Certificats en què només consten els crèdits 1 crèdit = 10 hores: 1 hora = 0,08 crèdits.

Formació específica; Límit màxim de crèdits: puntuació màxima valorable del factor formació.
Formació transversal; Límit màxim de crèdits: 30% de la puntuació màxima valorable del factor formació.

ANNEX 6.7.

MODEL  DE  PROMOCIÓ  PROFESSIONAL,  ALTRES  GRUPS  PROFESSIONALS:  PERSONAL  DE  SUPORT  DE 
L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA.

1. DEFINICIÓ I OBJECTIUS.

El Sistema de Promoció Professional es basa en el reconeixement individualitzat exprés i públic, del desenvolupament 
assolit per un professional en quant a coneixements i a l'experiència i a la progressió que es va assolint al llarg de la 
vida professional.

Els objectius del Sistema de Promoció Professional són: C
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- Reconèixer el nivell de desenvolupament i fomentar la progressió dels professionals.
- Millorar la motivació.
- Orientar a les persones en el si de l'organització.
- Millorar les competències individuals.
- Contribuir de forma activa en la consecució dels objectius de la institució.

2. QUINES SÓN LES CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES D'UN MODEL DE PROMOCIÓ.

- Voluntària, tant l'accés a la promoció professional, com els canvis de nivell, tenen caràcter voluntari i per tant ha de ser 
sol·licitat personalment per la persona interessada.

- Universal, tots els treballadors/es amb contracte indefinit, que reuneixin els requisits establerts podran tenir accés al 
Sistema de Promoció professional.

-  Retribuïda/reconeguda  econòmicament,  cada nivell  tindrà  una assignació  econòmica  que es  determini  en  el  seu 
moment.

- Consolidable, tots els nivells tenen caràcter no reversible.

- Estructurada en nivells, la promoció professional s'estructura en un nivell d'entrada i un nivell que reconegui la millora 
progressiva del professional a partir del nivell mínim exigit.

-  Avaluable,  la participació en el  sistema de promoció serà avaluable periòdicament mitjançant un sistema objectiu 
d'avaluació de les competències professionals. Es constituirà un comitè d'avaluació.

3. QUÈ S'AVALUA EN LA PROMOCIÓ DE CARRERA.

Entenem que el model de promoció de l'Hospital Clínic s'ha de basar en un sistema d'avaluació per competències.

Les  competències  són  coneixements,  habilitats  i  actituds  professionals  que  es  manifesten  en  comportaments 
professionals  requerits  per  al  correcte  acompliment  professional  que  la  nostra  organització  pretén  desenvolupar  i 
reconèixer entre els seus professionals.

El domini d'aquestes s'adquireix al llarg del temps i a través de l'experiència (formativa i professional) que permetrà a la 
persona resoldre problemes específics, de forma autònoma i flexible.

Competències professionals genèriques i específiques (veure annex).

1. Habilitats associades amb valors professionals i ètics.
2. Pràctica Tècnica, formació continuada, actituds, comunicació i treball en equip.

Compromís Institucional (veure annex).

3. Compromís institucional (participació, implicació, adaptació als canvis, etc.).

4. NOMS, NIVELLS I EXPERIÈNCIA (ANYS MÍNIMS DE PERMANÈNCIA A CADA NIVELL).

Nivells Nomenclatura Experiència prèvia
Nivell 1 Nivell A 6 anys
Nivell 2 Nivell B 13 anys

5. DEFINICIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS GENÈRIQUES I ESPECÍFIQUES.

1. Habilitats associades amb valors professionals i ètics.

Capacitat d'incorporar a la pràctica els principis ètics i legals que guien la professió.

2. Pràctica Tècnica, formació continuada, actituds, comunicació i treball en equip.

Capacitat d'aplicar els procediments i protocols establerts, tenint en compte el manteniment de la garantia de qualitat i 
les mesures de prevenció de riscos laborals.
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Capacitat d'iniciativa i participació en nous mètodes i activitats formatives i de reciclatge professional.

Capacitat d'aconseguir una comunicació efectiva, col·laborar amb la resta de professionals.

3. Compromís institucional.

Capacitat  de  conèixer  i  comprendre  les  característiques  específiques  de  l'Hospital  i  d'alinear  les  seves  accions  i 
comportaments amb la visió, valors i objectius de la institució.

6. REQUISITS D'ACCÉS I PROMOCIÓ.

Els requisits d'accés a la Promoció Professional són dos:

- Tenir una vinculació contractual indefinida amb L'Hospital Clínic.
- Acomplir els criteris requerits per a cada nivell.

Les persones que optin a la promoció professional podran acreditar els períodes treballats a l'Hospital Clínic amb relació 
contractual temporal, que es computaran d'acord amb els criteris que es pactin sobre antiguitat i que quedaran recollits 
al Conveni Col·lectiu.

A efectes de còmput d'experiència, també es podran acreditar els anys de permanència com a personal de plantilla 
d'altres institucions.

Requisits necessaris per accedir a cada un dels nivells.

Nivell 1 Nivell 2
Competències professionals genèriques i específiques 50-90 65-90
Compromís Institucional 14-20 14-20

7. REVISIONS DEL CONTINGUT DEL DOCUMENT.

a) Periòdiques: en base als acords recollits al conveni col·lectiu.

b) Extraordinàries:

- Quan es produeixi un canvi de titulació acadèmica.
- Quan hagi un canvi organitzatiu que ho requereixi.

Aquestes revisions es canalitzaran mitjançant el Comitè d'avaluació i hauran de ser aprovades per la majoria del Comitè 
d'Empresa i la Direcció de l'Hospital.

8. COM ARTICULAR LA COMBINACIÓ DE LA CARRERA DE GESTIÓ A LA PROMOCIÓ PROFESSIONAL.

La Carrera Professional s'aplicarà de la mateixa manera als comandaments i altres càrrecs específics, tenint en comte 
que l'avaluació de les seves Competències es farà en les especifiques del seu lloc de responsabilitat en aquell moment. 
L'àrea de Compromís Institucional seguirà el model de la Promoció professional.

9.  COM  HA  DE  SER  EL  PROCÉS  D'AVALUACIÓ:  QUI  HA  DE  PARTICIPAR,  QUINES  EINES  I  AMB  QUINA 
PERIODICITAT.

Modalitats d'avaluació.

El procés d'avaluació ha de contemplar diferents modalitats:

- Autoavaluació: la que realitza el professional en primera instància i es materialitza en la presentació dels indicadors 
curriculars i l'avaluació de les competències mitjançant l'instrument d'avaluació de les competències.

- Avaluació vertical: realitzada pel comandament immediat, mitjançant l'instrument d'avaluació de les competències amb 
la informació recollida pel comandament.
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Un cop realitzades aquestes avaluacions individualment,  es posen en comú en una entrevista d'avaluació entre el 
comandament i la persona avaluada, de la que sortirà el document definitiu per presentar a la comissió d'avaluació.

Comissió d'avaluació:

La responsabilitat màxima de dur a terme el procés d'avaluació dels candidats/es és de la comissió d'avaluació.

És competència d'aquesta la recollida de tota la informació pel procés d'avaluació, que inclou:

- La publicació de la convocatòria.
- Recollida de sol·licituds i processat de la informació.
- Avaluació.
- Resultat final d'assignació de nivells.

És responsabilitat també de la comissió d'avaluació definir el seu reglament intern de funcionament, el qual ha de ser 
explicitat i conegut.

La proposta de composició d'aquesta comissió és de:

- Director/a Funcional o persona en qui delegui.
- Director/a de Recursos Humans o persona en qui delegui.
- 2 membres del personal de suport elegit per les direccions.
- 2 membres del personal de suport a proposta del Comitè d'Empresa.
- 2 membres del col·lectiu del personal de suport, que es presentin voluntàriament i elegits per sufragi universal.

Tenint en compte que hi ha d'haver un període de transició i implementació de la carrera, proposem una durada inicial 
de la primera comissió d'avaluació de 4 anys. A partir d'aquí es proposa una renovació cada dos anys del 50% dels 
membres de la comissió.

Es proposa així mateix un anomenat "comitè de garantia", format per dues persones designades per i de la pròpia 
comissió (amb caràcter anònim), per intervenir en els casos de no acord en els sistemes d'avaluació. Les seves normes 
de funcionament han de ser explicitades al reglament de funcionament de la comissió d'avaluació.

Les aprovacions realitzades per aquesta Comissió requeriran un mínim de 5 vots.

Continua en la pàgina següent
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10. ANNEXOS.

A) Competències professionals genèriques.

1. Habilitats associades amb valors professionals i ètics.

Element competencial Criteris d'avaluació Comportaments observables Puntuació Total
1.1 Preservar la confidencialitat, privacitat i intimitat. Manté la privacitat de la informació (verbal i escrita). Discreció. (25%)

Actua protegint la privacitat física i emocional de la persona. (25%).
Mostra respecte amb la situació de les persones. (50%)

Manté la confidencialitat de les informacions que rep i en fa un bon ús. 0-2,5 10

Les seves actuacions mostren sempre respecte envers la informació confidencial  
que tramita.

0-2,5

Les  seves  actuacions  mostren  sempre  respecte  envers  el  pacient  i  els  seus 
acompanyants i/o clients interns.

0-5

Les seves actuacions van encaminades sempre a preservar la intimitat del pacient, 
si s'escau. 
Avisa a altres professionals de l'equip quan detecta que es pot vulnerar el dret a la  
intimitat del pacient, si s'escau.

1.2  Tracte  als  usuaris  o  clients  interns  de  forma 
individualitzada

No fa judicis, és sensible, assegura els drets i creences dels diferents 
individus o grups per a que no es vegin compromesos. (100%)

Es dirigeix al pacient/client intern pel seu nom. 0-10 10

És respectuós amb les persones.
S'acomiada del pacient en el moment de l'alta, si s'escau.

2. Pràctica Tècnica, actituds, comunicació i treball en equip.

Element competencial Criteris d'avaluació Puntuació Total
2.1 Aplicació de reglaments Aplica els procediments i protocols establerts.

Manté els estàndards de qualitat. 
0-10 10

2.2. Prevenir accidents i/o abordar adequadament les situacions 
que posen en perill la seguretat pròpia o d'altres al seu voltant.

Aplica les mesures de seguretat en funció dels riscos identificats en el lloc de treball. 0-10 10

2.3. Flexibilitat i aprenentatge Està interessat/da i amb disposició per formar-se ennoves formes de treballar. (50%) 0-5 10
Mostra iniciativa i participa en les activitats de la formació continuada i de reciclatge professional (50%) 0-5

2.4. Autocontrol i tolerància a la pressió Dóna i rep crítiques de manera constructiva, mantenint la calma.
Accepta les diferències i conflictes a l'equip i tolera les dificultats que comporta.

0-10 10

2.5. Treball en equip Col·labora amb la resta de professionals, formant part d'un grup que treball compartint processos, tasques i objectius per donar una atenció 
integral i coordinada.
Es mostra cordial amb l'equip de treball immediat, oferint disponibilitat i col·laboració. 
S'adapta a la dinàmica de grup.
S'interessa per conèixer els reptes i els objectius que persegueix l'equip de treball. 
Formula propostes per a assolir millor els objectius de l'equip. 
Afavoreix un ambient agradable de treball, bon clima i esperit de cooperació.
Té una participació activa Y constructiva.

0-10 10

2.6.  Participa  en  procés  d'acollida  i  aprenentatge  dels  nous 
membres de l'equip i dels alumnes en pràctiques. 

Participa en procés d'acollida i aprenentatge dels nous membres de l'equip i dels alumnes en pràctiques. 0-10 10
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Element competencial Criteris d'avaluació Puntuació Total
2.7. Gestiona els recursos adequadament. Aplica els principis d'eficàcia i eficiència.

Coordina, utilitza i gestiona de forma eficaç i eficient els recursos materials 
0-10 10

B) Compromís Institucional.

3. Compromís Institucional.

5.1  Identificar  la  missió,  visió,  valors  i 
objectius de la institució.

Assumeix la missió, visió, valors i objectius de la institució com a propis i els converteix 
en arguments vàlids per recolzar les seves actuacions. (30%)

Coneix la Missió, visió, valors i objectius de la Institució. 0-3,3 10

S'implica en les línies estratègiques de la institució.(30%) Argumenta les seves actuacions en base als principis de la institució. 0-3,3
Col·labora en las acciones de millora establertes.(40%) 0-4,4

5.2 Mantenir una actitud de disponibilitat 
i  disposició  favorable  a  participar  en 
projectes de la organització.

S'implica  activament  en  la  posta  en  marxa  de  nous  projectes  de  millora  o  canvis 
organitzatius.(50%)

Col·labora  positivament  davant  els  canvis  proposats  en  el  seu  Servei/ 
Unitat/Direcció/Àrea.

0-5 10

Fa aportacions davant propostes innovadores en el seu àmbit de treball.
Explica  als  companys  menys  experts,  els  objectius  a  assolir  en  el 
Servei/Unitat/Direcció/ Àrea.

0-5

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS INFERMERES CURES INTENSIVES.

1. Valors professionals, ètics i deontològics.

Element competencial Criteris d'avaluació (comportaments observables) el professional... Sí De vegades No Total
1.1 Establir una relació terapèutica. Sap comprendre els problemes i  necessitats  del  pacient,  es  mostra 

accessible i disponible sempre que és requerit
Realitza  la  relació/valoració  professional/pacient  amb tracte  cordial  i 
humà, dóna confiança i genera sentiments de benestar per al pacient.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

El pacient/família reconeix al professional pel seu nom 2 1 0 10

Evita emetre judicis de valor respecte del pacient 2 1 0
Es mostra accessible i disponible quan és requerit 3 2 0
Dona resposta a les necessitats que expressa el pacient 3 1 0

1.2 Adequar les actuacions als principis 
bioètics.

Procura el benestar: Beneficència.
No  fa  diferencies  per  motius  d'edat,  gènere,  ètnia,  creences  o 
capacitats de la persona: Justícia
No perjudicar: No Maleficència.
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Procura el benestar del pacient inclús en situacions complexes (Beneficència) i  
evita situacions que el puguin perjudicar (No maleficència)

2 1 0 10

Tracta  a  tots  els  pacients  de  manera  equitativa,  sense  fer  diferències  per  
motius d'edat, gènere, ètnia, creences o capacitats de la persona (Justícia)

2 1 0

Implica al pacient en la presa de decisions (Autonomia) 2 1 0
Respecta els drets del pacient 2 1 0
Escolta amb amabilitat i comprensió les queixes o requeriments insatisfets dels 
pacients

2 1 0
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Element competencial Criteris d'avaluació (comportaments observables) el professional... Sí De vegades No Total
1.3  Preservar  la  dignitat  i  la 
confidencialitat,  malgrat  les  limitacions 
estructurals i organitzatives

Manté la privadesa de la informació personal i clínica
Actua protegint la privadesa física i emocional de la persona
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Manté la confidencialitat de les informacions que rep i en fa un bon ús 3 1 0 10

Les seves actuacions mostren sempre respecte envers el pacient i  els seus 
acompanyants

3 2 0

Les seves actuacions van encaminades sempre a  preservar  la  intimitat  del  
pacient. (Ex. Truca a la porta, posa les cortines, tapa les parts del cos que no 
han se ser exposades durant el procediment)

4 2 0

1.4 Fomentar les pràctiques d'autocura 
que contribueixen a la salut i benestar.

Potencia la participació del pacient/família amb l'autocura.
Es sensible a les necessitats d'ajuda individuals.
Cuida,  guia,  ensenya  i  orienta  les  actuacions  cap  a  l'autocura  i  la 
independència
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Demana al pacient la seva participació en el procés assistencial 3 1 0 10

Actua de manera que el pacient pugui participar en la seva autocura. Ajuda a 
posar al malalt en situació d'acceptar o millorar la seva situació (l'anima a ser  
actiu)

4 1 0

Les seves actuacions van encaminades a potenciar l'autonomia del pacient 3 1 0
1.5 Transmetre coneixements, habilitats 
i  actituds  a  futurs  professionals  pre  i 
post grau

Participa activament en la formació dels alumnes de pre i post grau
Ajuda a l'alumne a integrar la teoria pràctica
(Situació: Durant tot el procés d'interacció professional/pacient)

Realitza l'acollida de l'alumne a la seva arribada (Li mostra la unitat, li presenta 
la resta de components de l'equip…)

2 1 0 10

Col·labora activament en la formació d'alumnes 3 2 0
Coneix els objectius d'aprenentatge de l'alumne en pràctiques i promou el seu 
assoliment.

2 1 0

Realitza /Col·labora en l'avaluació de l'alumne en pràctiques 3 1 0

2. Procés d'atenció (Procediments/protocols. Prevenció i promoció de la salut).

Element competencial Criteris d'avaluació (comportaments observables) el professional... Sí De vegades No Puntuació 
total

2.1  Valorar  l'estat  basal  de  la  persona  i 
planificar l'atenció.

Realitza la valoració inicial. Realitza i enregistra la valoració del malalt al primer contacte 3 2 0 10

Identifica els problemes principals. Deixa constància escrita dels principals problemes de salut que presenta el  
pacient.

2 1 0

Pauta les intervencions pertinents. Enregistra les mesures pertinents 2 1 0
(Situació: ingrés o primer contacte amb el pacient) Identifica i registra els riscos que poden posar en perill la seguretat del malalt 3 1 0

2.2  Identificar  precoçment  senyals  d'alarma: 
previsió  de  complicacions  abans  de  que  es 
confirmin

Identifica signes i símptomes inespecífics precoçment. Identifica i registra signes i símptomes inespecífics de manera precoç 3 1 0 10

Actua amb rapidesa i seguretat de criteri. S'anticipa a algun problema que pugui presentar el pacient, incrementant la 
vigilància i deixant constància d'aquest fet

2 1 0

Inicia accions correctores o preventives davant senyals d'alarma del pacient i  
en deixa constància

2 1 0

Pren decisions de manera ràpida davant de situacions d'alarma del pacient 3 1 0
(Situació: el pacient està en les fases inicials d'una complicació) 1 0 C
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Element competencial Criteris d'avaluació (comportaments observables) el professional... Sí De vegades No Puntuació 
total

2.3  Identificar  i  executar  correctament  i  a 
temps,  actuacions  en  casos  d'urgència  amb 
risc per a la vida del pacient o en el cas d'una 
crisi o complicació sobtada

Aplica el protocol d'actuació urgent adaptat al pacient. Avisa al professional referent en cas de detectar canvis en l'estat del pacient 2 1 0 10

Actua coordinant-se amb la resta de professionals. Demana ajuda davant de situacions que impliquin complicacions sobtades 2 1 0
Inicia accions correctores i/o preventives Aplica  acuradament  el  procediment  d'atenció  al  pacient  en  situació 

d'emergència
2 1 0

En situacions d'urgència pel pacient,  actua de manera coordinada amb la  
resta de professionals de l'equip

2 1 0

(Situació:  complicació  greu  amb  risc  vital;  situació 
d'emergència)

Davant d'una situació d'emergència del pacient, anticipa l'aplicació d'alguna 
actuació del seu àmbit de competència

2 1 0

2.4 Conèixer i realitzar de forma adequada els 
procediments.

Aplica els protocols i procediments de la institució: Informa al pacient del procediment que li ha de realitzar 3 2 0 10

PNT transversals i específics de la unitat. Aplica els procediments del seu àmbit de responsabilitat de manera acurada i 
precisa

3 1 0

Realitza correctament la tècnica o la intervenció terapèutica. Aplica i avalua adequadament les tècniques i/o intervencions del seu àmbit 
de responsabilitat

2 1 0

(Situació: En el moment de realitzar una tècnica al pacient o 
incloure'l en un circuit protocol·litzat)

Verifica que el material de treball es manté en bon ús 2 1 0

2.5 Conèixer i administrar de manera correcta i 
segura els medicaments i les cures associades 
a l'administració dels mateixos.

Interpreta  les  prescripcions  farmacològiques  i  realitza  la 
planificació de l'administració. 

Comprova l'efectivitat del fàrmac a curt termini (Ex.- antitèrmic, analgèsic...) 2 1 0 10

Descarta al·lèrgies/intoleràncies. Realitza correctament la tècnica de preparació dels fàrmacs (càlcul de dosi, 
ritme...)

2 1 0

Valora  la  resposta  terapèutica  i  realitza  els controls previs  o 
posteriors necessaris

Prepara  i  administra  de  forma  segura  els  fàrmacs  per  cada  pacient  de 
manera individualitzada en l'horari prescrit (Un a continuació de l'altre)

2 1 0

Té  en  compte  les  interaccions  e  incompatibilitats  dels 
medicaments, vigila l'aparició de reaccions o toxicitats i actua 
en conseqüència

Utilitza correctament els dispositius d'administració de fàrmacs del seu àmbit 
de treball

2 1 0

(Situació:  Durant  el  procés  de  preparació,  administració  i 
monitorització de fàrmacs)

Detecta precoçment l'aparició d'efectes adversos, els registra en la Ha Ca i  
els comunica d'acord al procediment

2 1 0

2.6  Prevenir  accidents  i/o  abordar 
adequadament  les  respostes  que  posen  en 
perill la seguretat del pacient o d'uns altres al 
seu al voltant.

Aplica  les  mesures  de  seguretat  en  funció  dels  riscos 
identificats.

Aplica les mesures de seguretat en base als riscos detectats en el pacient  
(Ex. Risc de caigudes: baranes)

2 1 0 10

Garanteix la integritat física i procura un entorn segur Si detecta errors de medicació comesos, ho comunica d'acord al procediment 
habitual

2 1 0

Recondueix les alteracions emocionals. Coneix  els  recursos  materials,  humans  i  espirituals  que  el  malalt  pot  
necessitar 

2 1 0

Aplica l'escolta activa en cas de estrès emocional del pacient/acompanyants 2 1 0
(Situació: alteracions de la consciencia o psicoemocionals per 
encefalopatia,  demència,  intoxicacions farmacològiques,  abús 
de  substancies,  tumors  cerebrals…  Dificultats  d'adaptació, 
procés de dol. Situacions estressants)

Procura un entorn segur pel pacient 2 1 0

2.7  Utilitzar  la  documentació  necessària  i 
emplenar adequadament els registres.

Fa ús correcte de la documentació clínica (Llei de Protecció de 
Dades). 

Utilitza  correctament  la  Hª  Cª:  preserva  la  informació  oral  i  escrita  del 
pacient / acompanyants

2 1 0 10 C
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Element competencial Criteris d'avaluació (comportaments observables) el professional... Sí De vegades No Puntuació 
total

Registra l'activitat i l'evolució de l'estat del pacient d'acord a les 
normes d'emplenament dels registres (llenguatge clar, llegible i 
contemplant els aspectes ètics i legals) 

Enregistra amb un llenguatge entenedor i professional 2 1 0

Els seus registres són clars, concrets i descriptius 2 1 0
Sempre signa les dades que enregistra 2 1 0

(Situació: Durant el procés de registre del procés assistencial 
del pacient)

Els seus registres sempre contemplen els aspectes deontològics 2 1 0

2.8  Planificar,  organitzar  i  coordinar  l'atenció 
de diversos pacients simultàniament.

Processa la informació  rellevant  de diferents  pacients,  sense 
obviar dades importants. Sap prioritzar la intervenció.

Davant una situació en que més d'un pacient requereix de la seva atenció, 
prioritza aquesta atenent a la situació individual de cada un d'ells.

3 1 0 10

Planifica, organitza i prioritza de manera sistemàtica, analitzant 
individualment els problemes reals i potencials que el malalt pot 
presentar

En casos en què la càrrega de treball és elevada, és capaç d'organitzar el  
treball, seleccionant els aspectes més importants i urgents

4 2 0

(Situació: Moments d'augment de la càrrega assistencial) Garanteix  la  continuïtat  de  cures  escollint  la  informació  rellevant  per 
incorporar-la al parte oral

3 2 0

2.9  Modificar  els  plans  terapèutics  segons 
l'estat del pacient i actuar en conseqüència.

Contrasta  de  manera  continuada  l'estat  del  pacient  amb  la 
planificació  que  es  va  a  executar,  retardant,  avançant, 
suspenent o modificant puntualment els aspectes necessaris i 
comunica els canvis a l'equip responsable

Avalua la resposta del pacient i modifica el pla d'acció en funció dels canvis 
observats i argumenta las propostes terapèutiques 

5 3 0 10

(Situació: Aparició de canvis en l'estat / evolució del pacient) Manté  una  bona  comunicació  amb  l'equip:  pacta  i  consensua  les 
modificacions de el pla d'acció

5 2 0

2.10  Valorar  l'estat  i  els  recursos  de  la 
persona/família per afrontar el procés.

Identifica la percepció que té la família/ pacient del seu estat de 
salut, tenint en compte les seves creences i valors.

Proporciona recolzament a la família: escolta les seves inquietuds, respon als 
seus interrogants, mostra una actitud de respecte i consideració.

2 2 0 10

Ajuda a la família/pacient en el procés d'adaptació de la nova situació. 3 1 0
Ajuda al pacient/família a tenir una mort digna quan aquesta es irremeiable. 3 1 0
Utilitza  els  recursos  personals  i/o  familiars  per  afavorir  la  recuperació  i/o 
confort de la persona

2 1 0

2.11  Realitzar  adequadament  activitats 
educacionals per a potenciar la participació del 
pacient/família  en  la  seva  autocura  i 
autonomia.

Promou la participació del pacient en l'educació sanitària. Ensenya al pacient a realitzar les activitats terapèutiques prescrites que pot  
portar a terme ell mateix

3 2 0 10

Promou l'autocura de manera continuada Realitza educació sanitària sobre els efectes terapèutics i indicacions per tal 
de garantir/potenciar l'adhesió al tractament

3 1 0

Realitza l'Informe d'alta d'infermeria o bé l'informe de trasllat a una altra unitat  
si s'escau

2 1 0

(Situació:  Pacient  en  situació  de  malaltia  greu  amb 
repercussions a l'alta de la unitat)

Enregistra  en  la  Hª  Cª  les  activitats  terapèutiques,  accions  educatives 
portades a terme i la resposta obtinguda

2 1 0

2.12 Realitzar adequadament activitats pròpies 
de l'estat del pacient i el lloc de treball

Garanteix les condicions òptimes per la recepció i trasllat dels pacients. 2 1 0 10

Aplica els protocols d'atenció i seguretat específics del pacient 
crític

Manté l'autocontrol en situacions clíniques estressants 2 1 0

Utilitza i interpreta adequadament la monitorització del pacient. 2 1 0
Te  un  maneig  segur  de  les  tècniques  de  suport  específiques 
(hemodiafiltració, BCPIA, ECMO, PIA, PIC, etc)

2 1 0

(Situació: Pacient en situació de malaltia greu.) Compleix amb els principis d'asèpsia, antisèpsia i  normes de bioseguretat 
(protocols bacterièmia, pneumònia, etc)

2 1 0 C
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Element competencial Criteris d'avaluació (comportaments observables) el professional... Sí De vegades No Puntuació 
total

2.13 Aplica l'evidència científica Llegeix  literatura  científica  relacionada  amb la  seva  àrea  de 
treball. 

Aplica les millors pràctiques d'acord als PNTs, guies, i l'evidència científica 3 2 0 10

Aplica les millors intervencions conegudes Fa propostes de millora argumentades bibliogràficament 4 2 0
(Situació: Durant el treball diari del professional) Proposa  temes  d'interès  científic  per  ser  tractats  en  sessions  clíniques 

transversals o del Servei
3 1 0

3. Comunicació amb usuari o persones significatives i intraprofessió.

Element competencial Criteris d'avaluació (comportaments observables) el professional... Sí De vegades Total
3.1  Establir  una  comunicació 
terapèutica amb l'usuari i/o família.

S'expressa de manera clara i senzilla adaptant el seu llenguatge verbal i no verbal, al  
tipus d'interlocutor. 
Proporciona informació adequada a les necessitats i capacitats de la persona.
Manté una escolta assertiva. Dóna suport enfront de problemes emocionals, socials, 
psicològics i espirituals i identifica i assessora al pacient i/o família. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Porta la identificació en un lloc visible per tal que es pugui identificar 2 1 10

Sempre es presenta, identifica i s'acomiada amb respecte 2 1
Identifica  requeriments  del  pacient,  els  registra  i  ho  comunica  a  altres 
membres de l'equip que poden donar resposta (suport social, espiritual…)

2 1

Informa amb un llenguatge que entenedor pel pacient i/o acompanyants 2 1
Afavoreix l'expressió de les emocions sobre el procés de salut de la persona 2 1

3.2  Capacitat  per  treballar  de 
manera individualitzada amb cada 
pacient

És tolerant,  no enjudicia, és sensible, assegura els drets, creences i  desitjos dels  
diferents individus o grups perquè no es vegin 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Defensa els drets del pacient en nom d'aquest 2 1 10

És tolerant i respectuós amb els valors de cada pacient/acompanyant 3 1
Pregunta al pacient pels seus desitjos, i els comunica a la resta de l'equip 3 2
S'acomiada del pacient en el moment de l'alta 2 1

4. Treball en equip i relació interprofessional.

Element competencial Criteris d'avaluació (comportaments observables) el professional... Sí De vegades Total
4.1  Comunicar-se  amb  tots  els 
membres  de  l'equip 
interdisciplinari,  per  suggerir, 
obtenir i/o pactar modificacions del 
pla  terapèutic  concordes  amb 
l'estat del pacient.

Sap descriure l'estat del pacient i argumentar les propostes terapèutiques.
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Pacta/consensua les modificacions del pla terapèutic del pacient/família amb 
l'equip

4 2 10

S'adapta a la dinàmica de l'equip 2 1
Escolta i fa propostes a la resta de l'equip 4 2

4.2 Integrar-se en l'equip de treball 
de la unitat.

Es mostra cordial amb l'equip de treball immediat, oferint disponibilitat i col·laboració. 
S'interessa per conèixer els reptes i els objectius que persegueix l'equip de treball. 
Demostra habilitats de comunicació i relació.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

És disposat i sempre col·labora davant els requeriments de l'equip 2 1 10

Coneix i comparteix els reptes i els objectius que persegueix l'equip 2 1
Formula propostes per assolir millor els objectius de l'equip 2 1
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Element competencial Criteris d'avaluació (comportaments observables) el professional... Sí De vegades Total
Afavoreix  un  ambient  agradable  de  treball,  bon  clima  i  esperit  de 
col·laboració

2 1

Té una participació activa i constructiva 2 1
4.3  Crear  cohesió  i  facilitar  el 
treball  en  equip  amb  diferents 
professionals  de  múltiples 
disciplines. 

Procura equilibrar la demanda i oferta d'ajuda. 
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sol·licita ajuda sempre que ho necessita 2 1 10

Es mostra assertiu 2 1
Transmet tranquil·litat en situacions d'estrès 2 1
Canalitza els esforços cap a la consecució d'objectius comuns 2 1
Ofereix ajuda sempre que és necessari 2 1

4.4  Demostrar  habilitats 
d'organització  i  lideratge  en  el  si 
de l'equip interdisciplinari.

Organitza i delega (si cal) les tasques, i coordina accions amb la resta de l'equip, 
d'acord amb el seu grau de competència.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Sap delegar en altres components de l'equip quan això és necessari 3 1 10

Te cura del funcionament de la unitat i del seu material 3 2
És  capaç  de  prendre  decisions  organitzatives  per  aconseguir  el  bon 
funcionament de l'equip.

4 2

4.5  Participar  en  el  procés 
d'acolliment  i  aprenentatge  dels 
nous  membres  de  l'equip  i  dels 
alumnes en pràctiques 

Intervé en el procés d'aprenentatge dels nous professionals tot ajudant-los a integrar-
se
(Situació: Davant la incorporació de nous professionals a la unitat)

Comparteix el seu coneixement 3 2 10

Reforça positivament l'aprenentatge durant tot el procés 2 1
Reconeix les pròpies limitacions de coneixements i habilitats 2 1
Afavoreix la integració ràpida de nous membres en l'equip 3 1

5. Compromís institucional (Participació, implicació, adaptació als canvis).

Element competencial Criteris d'avaluació (comportaments observables) el professional... Sí De vegades Total
5.1  Identificar  la  missió,  visió, 
valors i  objectius de la institució i 
de la Direcció Infermera. 

S'implica en les línies estratègiques de la institució.
Col·labora en les accions de millora establertes
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Coneix la visió, missió, valors i objectius de la Institució 2 1 10

Argumenta les seves actuacions en base als principis de la Institució 2 1
S'implica  activament  en  la  formació  dels  nous  professionals,  tutelant-los 
durant els primers dies de la seva incorporació

2 1

Participa en projectes de recerca quan es demana la seva col·laboració 2 1
Col·labora en les accions de millora que es porten a terme 2 1

5.2  Mantenir  una  actitud  de 
disponibilitat  i  disposició favorable 
a  participar  en  projectes  de 
l'organització. 

S'implica activament  en la posta en marxa de nous projectes de millora o canvis  
organitzatius.
Fomenta,  gestiona  i  avalua  la  introducció  d'innovacions  i  canvis  en  la  pràctica 
professional i en la Institució.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Col·labora positivament davant els canvis proposats en el seu Servei 2 1 10

Fa aportacions positives davant propostes innovadores en el seu àmbit de 
treball

2 1

Explica als companys menys experts, els objectius a assolir en el Servei 2 1
Col·labora activament en grups de treball de manera voluntària i/o quan se li 
demana

2 1
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Element competencial Criteris d'avaluació (comportaments observables) el professional... Sí De vegades Total
Verbalitza  el  seu interès en participar  en les comissions o comitès de la  
Institució

2 1

5.3  Gestionar  els  recursos 
adequadament.

Aplica els principis d'eficàcia i eficiència. 
Coordina, utilitza i gestiona de forma eficaç i eficient els recursos materials i humans.
(Situació: Durant el treball diari del professional)

Utilitza els recursos materials de manera responsable 2 1 10

Gestiona el seu temps amb efectivitat 3 2
Proposa mesures d'eficiència en la gestió dels recursos 3 1
Participa en les proves pilot de nous materials/processos i  valora la seva 
efectivitat

2 1

5.4 Identificar la importància de la 
recerca  per  a  la  consecució 
d'objectius de salut.

Interpreta resultats i mitjançant treballs de recerca
Dirigeix i/o col·labora en treballs de recerca de grupal.
Situació: Durant el treball diari del professional)

Identifica els problemes de salut del pacient i recull les dades 3 1 10

Analitza  problemes  pertinents  del  seu  àmbit  de  competència  i  proposa 
estudis basats en l'evidència

2 1

Genera propostes basades en treballs d'investigació 2 1
Dirigeix i/o participa en treballs de recerca grupals 3 2

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS: TÈCNICS SUPERIORS "C".

PROMOCIÓ PROFESSIONAL Tècnics Especialistes Superiors Sanitaris.

1.1 Valors ètics.

Element competencial Comportaments observables Puntuació Total
1.1.1  Preservar  la  confidencialitat,  privacitat  i  intimitat 
malgrat les limitacions estructurals i organitzatives

Manté la confidencialitat de les informacions que rep i en fa un bon ús 2 10

Es preocupa per preservar la privacitat dels usuaris 2
Les seves actuacions mostren sempre respecte envers els usuaris 2
Les seves actuacions van encaminades sempre a preservar la intimitat dels usuaris (evita parla en veu alta del tractament que es dispensa, recicla  
correctament els impresos amb dades personals dels usuaris)

2

Parla amb altres professionals de l'equip quan detecta que es pot vulnerar el dret a la intimitat dels usuaris 2
10

1.2 Actitud.

Element competencial Comportaments observables Puntuació Total
1.2.1 Orientació al client Respon oportunament en temps i qualitat a les peticions dels usuaris 3 10

Ofereix una atenció cordial i efectiva als usuaris 3
Busca alternatives i ofereix solucions en situacions critiques 2
Escolta amb amabilitat i comprensió les queixes o requeriments dels usuaris 2

1.2.2. Flexibilitat i aprenentatge Està interessat i predisposat a formar-se en noves tendències, nous enfocaments i noves formes de treballar 4 10
Proposen iniciatives de canvi o de millora que aporten valor afegit al seu acompliment 4
Experimenta les dificultats i el fracàs com una oportunitat d'aprenentatge 2
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Element competencial Comportaments observables Puntuació Total
1.2.3 Autocontrol i tolerància a la pressió Dóna i rep crítiques de manera constructiva, mantenint la calma 5 10

Accepta les diferències i conflictes a l'equip i tolera les dificultats que comporten 5
30

1.3 Comunicació.

Element competencial Comportaments observables Puntuació Total
1.3.1 Establir una comunicació adequada amb el personal amb qui treballa Porta la identificació en un lloc visible i realitza la identificació personal i del servei quan parla per telèfon 3 10

Es respectuós amb els usuaris 3
Identifica requeriments de l'usuari, els registra i ho comunica a altres membres de l'equip que poden donar resposta 2
Transmet de forma eficaç la resposta adient a les consultes que li fan 2

1.3.2 Capacitat per a treballar de manera independent Es dirigeix al usuari amb empatia 3 10
Respecta i realitza les tasques de cada servei segons els protocols 3
És organitzat, ordenat i metòdic en les tasques que realitza 2
Té iniciativa davant de situacions imprevistes 2

1.3.3  Comunicar-se  amb tots  els  membres  de  l'equip  interdisciplinari  per 
suggerir, obtenir i/o pactar modificacions

Demostra habilitats de comunicació i relaxació 2 10

Detecta l'estat emocional de l'usuari i el transmet a la resta dels seus companys 2
S'adapta a les necessitats de la organització del servei i dels seus companys 3
Sap transmetre informació rellevant dels canvis al seu lloc de treball 3

Total 30

1.4 Treball en equip i relació interprofessional.

Element competencial Comportaments observables Puntuació Total
1.4.1 Integrar-se en l'equip de treball de la unitat Es mostra cordial amb l'equip de treball immediat, oferint disponibilitat i col·laboració 1 10

S'adapta a la dinàmica del grup 2
S'interessa per conèixer els reptes i els objectius que persegueix l'equip de treball 1
Formula propostes per aconseguir millor els objectius de l'equip 1
Realitza els requeriments i demandes de l'equip encara que siguin complicats i/o no li agradin 1
Afavoreix un ambient agradable de treball, bon clima i esperit de col·laboració 2
Té una participació activa i constructiva 2

1.4.2 Crear cohesió i  facilitar la feina en equip amb diferents professionals de múltiples 
disciplines

Procura equilibrar la demanda i oferta d'ajuda 3 10

Es mostra assertiu 2
Transmet tranquil·litat en situacions d'estrès 2
Canalitza els esforços propis i els dels altres cap a la consecució d'objectius comuns 3

1.4.3 Demostrar habilitats d'organització i lideratge en el si de l'equip interdisciplinari Organitza i delega les tasques i coordina accions amb la resta de l'equip d'acord amb el seu grau de competència 10 10
1.4.4 Participar en el procés d'acollida i aprenentatge dels nous membres de l'equip i dels  
alumnes en pràctiques

S'expressa clarament, adequant-se a l'interlocutor 2 10

Comparteix el seu coneixement 3
Reforça positivament l'aprenentatge durant tot el procés 3
Reconeix les pròpies limitacions de coneixements o habilitats 2
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1.5 Compromís institucional.

Element competencial Comportaments observables Puntuació Total
1.5.1  Identificar  la  missió,  visió,  valors  i  objectius  de  la  institució  i  de  la  direcció  
infermera

Coneix la missió, visió, valors i objectius de la institució 2 10

Argumenta les seves actuacions en base als principis de la institució 2
S'implica activament en la formació dels nous professionals, tutelant-los durant els primers dies de la seva incorporació 2
Participa en projectes de recerca quan es demana la seva col·laboració 2
Col·labora en les accions de millora que es duen a terme 2

1.5.2  Mantenir  una  actitud  de  disponibilitat  i  disposició  favorable  a  participar  en 
projectes de la organització.

Col·labora davant els canvis proposats en el seu servei 2 10

Fa aportacions positives davant propostes innovadores en el seu àmbit de treball 2
Explica als companys menys experts els objectius a assolir en el servei 2
Col·labora activament en grups de treball quan se li demana 2
Verbalitza el seu interès en participar en les comissions o comitès de la institució 2

1.5.3 Participa en grups de treball, comissions i comitès de caràcter intern de l'hospital Participa en grups de treball de l'hospital i en les sessions internes de Farmàcia 5 10
Forma part de comissions/comitès de l'hospital i realitza la formació que li facilita la institució 5

Total 30

2. COMPETÈNCIES PROFESSIONALS ESPECÍFIQUES.

2.1 Aplicació de procediments i protocols.

Element competencial Comportaments observables Puntuació Total
2.1.1 Conèixer i realitzar de forma adequada els procediments Aplica els procediments del seu àmbit de responsabilitat de manera acurada i precisa 4 10

Aplica i avalua adequadament les tècniques i/o cures del seu àmbit de responsabilitat 2
Verifica que el material de treball es manté en bon ús 4

2.1.2 Prevenir accidents i/o abordar adequadament les respostes que 
posen en perill la seguretat

Aplica les mesures de seguretat en base als riscos detectats 3 10

Si detecta errors, ho notifica immediatament 3
Coneix els recursos materials que es necessiten 2
Procura mantenir un entorn segur 2

2.1.3 Planifica i prioritza l'atenció de diferents tasques simultàniament Davant una situació compromesa prioritza aquesta en funció del grau d'importància 3 10
Davant una situació compromesa prioritza i realitza un pla d'acció 3
En casos en què la càrrega de treball és elevada, és capaç d'organitzar el treball seleccionant els aspectes més importants i urgents 2
Finalitza les activitats que corresponen al seu horari de treball 2

2.1.4 Grau de domini dels coneixements, tècniques i eines pròpies de la  
disciplina professional

Analitza i utilitza adequadament la informació facilitada per la organització pel desenvolupament de l'activitat 2 10

Disposa d'un coneixement actualitzat de les tècniques i eines pròpies de la disciplina professional, així com un domini adequat dels  
equips i recursos tècnics empleats en el desenvolupament de la seva activitat

2

Complimenta amb precisió i rigor la documentació establerta en el seu àmbit assegurant la seva fiabilitat 2
Resol adequadament les incidències que sorgeixen 2
Desenvolupa l'activitat en funció dels procediments establerts 2

40
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2.2 Eficiència en la gestió de recursos.

Element competencial Comportaments observables Puntuació Total
2.2.1 Ordenar i distribuir els recursos disponibles en funció dels objectius 
per garantir-ne la eficiència i aprofitament

Estableix  indicadors  per  l'avaluació  sistemàtica  del  rendiment  i  la  eficiència  dels  recursos  empleats.  Identifica  i  desenvolupa  
actuacions orientades a la seva optimització

3 10

Determina i selecciona els mètodes i formes de realització de les tasques considerant les repercussions que poden tenir les diferents  
alternatives en termes de consum de recursos

3

Distribueix i prioritza correctament els recursos de què disposa per respondre a objectius o activitats assignades 2
Manté i utilitza adequadament els materials i equips propis de la seva activitat 2

2.2.2 Gestionar els recursos adequadament Utilitza els recursos materials de manera responsable 3 10
Gestiona el seu temps amb efectivitat 3
Proposa mesures d'eficiència en la gestió dels recursos 4

20

Barcelona, 14 d'octubre de 2014
El director dels Serveis Territorials a Barcelona, Eliseu Oriol Pagès
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