Grau de Ciències Biomèdiques,
Facultat de Medicina, Universitat de Lleida
Pràcticum, 24 ECTS, Semestre 8
Objectius Generals
El Pràcticum constitueix un període de pràctiques en un laboratori relacionat amb
l'àmbit biomèdic que l'estudiant ha de dur a terme durant l'últim semestre dels seus
estudis. Aquest laboratori pot pertànyer a una empresa, hospital, universitat o centre
d'investigació. L'objectiu bàsic és que l'estada permeti a l'estudiant conèixer millor el
funcionament d'un laboratori i el capaciti per a la seva integració futura en el mercat
laboral. En el laboratori d'acollida contarà amb un supervisor, que serà responsable de
supervisar la formació de l'estudiant.
Tasques a realitzar
Les tasques de l'estudiant i el supervisor, els objectius detallats i altres aspectes de
l'organització del Pràcticum, es detallen a continuació:

Tasques de l'estudiant:
- L'estudiant ha de realitzar una estada en el laboratori d'acollida durant 19 setmanes
(600 hores mínim). Aquesta estada s’ha de dur a terme entre els mesos de febrer i
Juny de 2015.
- En aquest laboratori haurà de realitzar les tasques encomanades pel seu supervisor.
- Haurà de preparar una presentació oral (entorn 10-15 minuts) del treball portat a
terme durant la seva estada.
- Així mateix haurà de redactar una memòria d'aquesta estada que constituirà el treball
final de grau. Aquesta memòria serà supervisada i avaluada per un tutor de la
Universitat de Lleida.

Tasques del Supervisor o Tutor extern:
- Acollir en el laboratori a l'estudiant durant el període especificat (19 setmanes, entre
Febrer i Juny de 2015).
- Facilitar la formació de l'estudiant en les tècniques i el tema de treball desenvolupat
en el laboratori.
- Encomanar a l'estudiant les tasques que es creguin oportunes per a garantir els
objectius del Practicum. Cal assenyalar que un d'aquests objectius és que l'estudiant
pugui arribar a treballar de forma independent. En aquest sentit, es recomana que en
la mesura del possible a l'estudiant se li puguin encomanar experiments encaminats a
analitzar hipòtesis científiques o posar a punt tècniques.
- Assessorar a l'estudiant sobre la presentació oral que haurà de preparar sobre el
treball realitzat. Aquesta presentació es portarà a terme durant el mes de Juliol a la
Universitat de Lleida i constituirà una part de l'avaluació de l’alumne.
- Emetre una avaluació de l'estudiant al final de l'estada. Aquesta avaluació es
realitzarà sobre la base d'una fitxa d'avaluació facilitada per la Universitat de Lleida i
per a ella haurà de considerar-se el grau de cumpliment dels objectius del Practicum.

Aspectes Addicionals
- La supervisió o no de la memòria escrita del treball realitzat queda a criteri del Tutor
extern. En aquest sentit cal assenyalar que aquesta memòria constituirà el Treball Final
de Grau de l'estudiant i que contarà amb un tutor a la Universitat de Lleida que la
supervisarà i avaluarà.
- En cas que el tutor extern desitgi mantenir la confidencialitat del treball portat a
terme per l'estudiant, s'estudiarà la manera perquè tant l'estudiant, com els professors
de la Universitat de Lleida implicats en la seva avaluació signin compromisos de
confidencialitat. En aquest cas s'haurà d'informar al coordinador del Practicum abans
del mes de Maig.
- Per a qualsevol dubte o aclariment, contactar amb el Coordinador del Pràcticum, Dr.
Jordi Tamarit Sumalla, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, Universitat de
Lleida; E-mail: Jordi.tamarit@cmb.udl.cat; telèfon: 34- 973-702475

