
 

Campus Docent Sant Joan de Déu (Recinte del Parc Sanitari)  
Carrer Sant Benito Menni, 18-20 · 08830 Sant Boi de Llobregat 
Tel. 93 280 09 49 · campus.eui@sjd.edu.es 
www.santjoandedeu.edu.es 

 

Normativa acadèmica d’assistència 
 
 
Classes teòriques 
 

Les classes teòriques de les assignatures troncals i obligatòries es realitzaran en 
torn de matí de 08.00 a 13.30 h i en torn de tarda de 15.30 a 20.30 h. Les 
assignatures optatives s’impartiran dins l’horari lectiu o en la franja que va de les 
13.45 a 15.30 h, de dilluns a divendres. Per necessitats acadèmiques es pot 
modificar l’horari de les assignatures. 
 
Les classes teòriques són d’assistència lliure, excepte aquelles activitats que el 
professor/a defineixi com a obligatòries. S’hauran de respectar els horaris d’inici 
de les classes. Es permet com a màxim un retard de 10 minuts una vegada 
iniciada la classe. 
 

• No es permet l’ús de telèfons mòbils dins l’aula. 
 

• No es permet fumar en tot el recinte universitari, a excepció dels espais 
degudament assenyalats. 

 

• No es permet menjar ni beure dins l’aula, a excepció de casos concrets en 
què el/la professor/a ho autoritzi. 
 
 

Crèdits clínics 
 
Els crèdits clínics es realitzaran al llarg del tercer, quart, cinquè, sisè i vuitè 
semestre i s’organitzen amb la finalitat que els/les estudiants integrin els 
coneixements adquirits a l’aula dins d’un context real, de manera que sàpiguen 
elaborar la planificació de les cures d’infermeria, adquireixin destresa en la 
realització dels procediments ja apresos a l’aula i tinguin cura de la persona i de 
la comunitat en tot el seu aspecte integral. L’assistència és obligatòria al 100%.   
 
Qualsevol modificació o absència de l’horari de pràctiques s’ha de notificar 
prèviament i a primera hora del dia al servei o planta on es realitzin les pràctiques 
i a la professora de pràctiques. 
 
L’horari de pràctiques es publicarà prèviament segons el curs, centre i servei, i 
s’haurà de seguir el mateix horari de l’infermer/a assignat/da com a tutor/a clínic/a. 
Els/les estudiants que per motius externs hagin de fer un horari diferent ho han de 
sol·licitar per carta al cap d’estudis, després d’avar-ho plantejat al professor/a 
titular de l’assignatura. 
 


