
 

 

POSICIONAMENT SOBRE PRÀCTIQUES CLÍNIQUES 
 
L’Assemblea General del Consell d’Estudiants de Medicina de Catalunya, màxim òrgan de 
representació de tots els estudiants de Medicina de Catalunya, en la sessió celebrada el 7 de novembre 
a les XXX Jornades d’Estudiants de Medicina de Catalunya, celebrades telemàticament, ha adoptat 
l’acord d’aprovar el següent posicionament. 
 
EL CEMCAT EXPOSA: 
• Les pràctiques clíniques al grau de Medicina són un pilar fonamental per la formació dels futurs 

professionals. Ho són a nivell legal, en el context de la Unió Europea, que estableix uns requisits 
mínims d'hores que l’alumnat ha de realitzar i superar per ser reconeguts com a personal mèdic 
qualificat (Directiva 2005/36/CE, relativa a el reconeixement de qualificacions professionals, 
modificada per la Directiva 2013/55/CE). I també ho és a nivell docent i formatiu, tenint un rol 
irreemplaçable en l’adquisició d’aptituds i coneixement per part de l’alumnat.  

• L'alumnat de Medicina de Catalunya considera que la finalitat de les pràctiques clíniques és oferir 
una formació necessària, complementària a la resta d'activitat docent impartida de manera 
teòrica.  Aquestes han de ser de la major qualitat possible, garantint-ne el bon funcionament i 
vetllant per assolir les competències necessàries per assegurar una òptima futura activitat 
professional. 

 
EL CEMCAT DEMANA:  
 
• Ha de ser una formació activa, en què l’alumnat pugui incorporar-se a l’activitat assistencial i als 

procediments clínics de forma plena, amb l'existència d'un rol docent dels professionals a càrrec 
d'aquests, evitant així actituds passives i el no assoliment de les competències. 

• També ha de ser una formació personalitzada, sabent que la massificació en les pràctiques 
clíniques comporta una pitjor qualitat de les mateixes. A més, és òptim per a la relació pacient-
professional un menor nombre d’alumnes assignats: per a la metgessa o metge en les seves labors 
assistencials i com a docent; per al pacient en relació amb la seva intimitat i confiança; i a part, per 
a l'alumnat en la seva adquisició d'habilitats 

 
Per últim, l’alumnat de Medicina de Catalunya es posiciona fermament a favor de la continuació de 
les pràctiques clíniques en situacions excepcionals. Entenent, com ja s’ha expressat prèviament, la 
seva gran importància i en compromís amb la societat, el sistema sanitari i la professió per la què ens 
estem formant, expressem la nostra voluntat de continuar amb la nostra formació quan sigui possible 
malgrat les dificultats. 
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