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4. Resum
La innovació docent que es presenta aquí parteix d'un model de pràctica reflexiva que relaciona
la simulació amb la pràctica clínica. Aquesta s'emmarca en el grau en infermeria.
Primer de tot, es va fer una simulació clínica immersiva amb pacients estandarditzats al centre
de simulació 4DHealth. Aquesta sessió es va desenvolupar en les tres etapes habituals:
prebrífing grupal, escenari individual i debrífing immediat grupal.
Posteriorment, els estudiants van iniciar l’escriptura d’un diari reflexiu individual, el qual recollia
la pràctica reflexiva en tres moments: debrífing immediat (M1), debrífing tardà (M2) i debrífing
en pràctica clínica (M3).
Els estudiants desenvolupen la competència reflexiva per mitjà d’un procés iteratiu entre
l’entorn acadèmic i l’assistencial.

5. Desenvolupament
a. Introducció
La simulació clínica ha experimentat un augment significatiu d’ús com a estratègia
d’aprenentatge en la formació dels professionals i estudiants de ciències de la salut gràcies
als seus múltiples beneficis (Amsalem et al., 2020; Cant & Cooper, 2017; Packard et al.,
2019). En el context infermer, es relaciona tant en el desenvolupament d’habilitats clíniques
i en el d’habilitats bàsiques (Oh, Jeon & Koh, 2015), com en el de comunicatives (Webster,
2014) o amb el treball en equip (Watters et al., 2015).

D’altra banda, el diari reflexiu és un element clau per a fonamentar la pràctica reflexiva
(Olate & Castillo, 2016), ja que permet recollir l’experimentació personal vinculada a la
realitat (Zabalza, 2011). Per tant, la reflexió mira d’aprendre de la pròpia pràctica mobilitzant
coneixements, habilitats, actituds, interessos i motivació d’una manera globalitzadora
(Domingo & Gómez, 2014). Ara bé, és imprescindible portar l’estudiantat a l’aprenentatge
professional (Korthagen, 2010) i acompanyar l’acció amb la reflexió per una veritable
integració (Leal et al., 2014).
b. Objectiu
L’objectiu d’aquesta innovació és facilitar un aprenentatge competencial i experiencial que
fomenti la reflexió d’una manera estructural mitjançant un model individual multimoment
entre la simulació i la pràctica clínica.
c. Metodologia
Aquesta experiència es porta a terme i es readapta des del curs 2016-2017 fins avui dia. Els
participants són els estudiants de segon curs del grau en infermeria de la Facultat
d’Infermeria i Fisioteràpia del Campus d’Igualada - UdL. El nombre d’estudiants per curs
acadèmic és d’uns quaranta, i l’experiència, des de la simulació fins al lliurament final del
diari, té una durada aproximada de tres o quatre mesos.
En aquesta experiència hi participen conjuntament dues assignatures: una de bàsica, que és
«bases fisiopatològiques per a l’atenció a la persona», i una altra, de ciències infermeres,
que és «cures d’infermeria de l’adult 1».
Primer de tot, es fa una simulació clínica immersiva amb pacients estandarditzats al centre
de simulació 4Dhealth, situat a la ciutat d’Igualada https://4dhealth.com/. Aquest centre és
dedicat a la formació i l’entrenament de professionals i estudiants de ciències de la salut i té
per objectiu millorar la seguretat del pacient i la qualitat assistencial. Aquesta sessió de
simulació clínica es desenvolupa en les tres etapes habituals: prebrífing grupal, escenari
individual i debrífing immediat grupal.
Posteriorment l’estudiantat inicia l’escriptura d’un diari reflexiu individual. El punt de
partida és la pràctica de simulació, i es proposa un procés d’aprenentatge reflexiu continu
des de l’escenari docent fins a l’escenari professional. Aquest aprenentatge recull tres
moments cronològics: (M1) debrífing immediat post simulació, (M2) debrífing tardà i (M3)
debrífing en la pràctica clínica. Cal destacar que en el debrífing hi ha diferents models; el
nostre es fonamenta en el «debrífing del bon judici», en buscar les raons que han fet que un
estudiant actués d’una manera concreta i com millorar-ho (Maestre & Rudolph, 2014).

Durant l’M1, els estudiants fan una narrativa on descriuen i exploren la seva experiència de
simulació. Al cap d’un mes, en l’M2, visualitzen l’enregistrament de la seva experiència de
simulació amb la finalitat de reconstruir i crear alternatives d’acció, i posteriorment, quan
fan les estades clíniques, M3, apliquen l’acció professional i hi reflexionen.
d. Avaluació i resultats
Els resultants de l’experiència s’han avaluat en dues línies.
En una línia, es van analitzar els diaris reflexius dels estudiants del curs acadèmic 2017-18 a
través dels nivells de reflexió de Bain, Ballantyne, Colleen,i Lester (2002) per mitjà de l’eina
5Rs Reflective Writing Scale. D’aquest estudi en va sortir una publicació en una revista de
Q1 especialitzada del camp de la infermeria: Nurse Education Today. Els resultats mostren
que la competència reflexiva augmenta en contextos d’aprenentatge experiencial, en l’M1
és quan es produeixen més evidències de reflexió a un nivell estratègic, però en l’M3 és quan
es produeix una reflexió més analítica, és a dir, un nivell més alt de reflexió (Roca, Reguant,
Tort & Canet, 2020).
En una altra línia, es va analitzar la percepció de l’estudiantat en relació amb la utilització de
la simulació i del diari reflexiu, i, a més, es va determinar si hi havia diferències de satisfacció.
D’aquí va sorgir la publicació d’un capítol de llibre per a l’Editorial Octaedro (Q1 en
l’Scholarly Publishers Indicators - CSIC). Els resultats mostren un alt grau de satisfacció amb
totes dues estratègies, essent més alt en la simulació clínica (Roca, Reguant, Ruiz & Canet,
2020). La combinació del coneixement teòric i la pràctica clínica són de vital importància per
a la formació infermera (Culha, 2019).
Així mateix, la reflexió es planteja com una motivació per a aprendre de l’experiència i per a
millorar-la (Bulman, Lathlean & Gobbi, 2012).
e. Impacte / Sostenibilitat
Es valora un impacte alt sobre l’aprenentatge de l’estudiantat, ja que és un aprenentatge
pròxim a la realitat, que permet la transferència de coneixement i l’assoliment d’uns
continus acadèmia i entorn assistencial.
A més, és una estratègia sostenible i fàcilment aplicable a qualsevol disciplina de ciències de
la salut o socials.
f. Línies futures / Noves oportunitats
Actualment continuem indagant sobre aquest tema i anem incorporant-hi les possibilitats
que ens donen les tecnologies. Tenim una línea de recerca oberta en simulació virtual, que

s’adapta no sols a les necessitats generacionals, sinó també a les imposades per les directrius
de la pandèmia de la COVID-19.
g. Conclusió
La competència reflexiva és essencial per a la formació dels professionals de la salut. El
nostre model permet relacionar teoria i pràctica, estimula la reflexió en i sobre l’acció i
afavoreix l’elaboració d’un aprenentatge experiencial. L’estudiantat elabora una
experiència, la reconstrueix, crea alternatives d’intervenció i, finalment, pot enfrontar-se a
l’incident en la pràctica clínica.
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