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PRESENTACIÓ
Benvolguts/es,
L’Escola Universitària en Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT), està treballant per
formar professionals de la salut, competents en els nous escenaris de futur, d’acord amb les
directrius de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Pla Estratègic de l’EUIT.
La present Guia de l’Estudiant pel curs 2018-2019, incorpora tota la informació bàsica pel seguiment
dels estudis de Grau.
La Guia està organitzada segons els diversos àmbits de la vida universitària: gestió acadèmica, guies
docents, pràctiques i altres temes que us ajudaran en els vostres estudis.
Aquesta guia ha estat elaborada amb les aportacions de tot el professorat i del personal
d’administració i serveis amb la voluntat d’oferir-vos una eina que us permeti desenvolupar tots els
aspectes de la vostra vida acadèmica.
Espero que aquesta guia us sigui útil com a eina de suport per aquest proper curs 2018-2019, i en
tot cas, les vostres aportacions ens ajudaran a millorar-la pels propers anys.
Finalment, us desitjo el millor pel proper curs, i us recordo que tot l’equip de professorat i personal
de l’EUIT estem per acompanyar-vos en el vostre creixement i desenvolupament com a
professionals de la salut.
Cordialment,
Montserrat Comellas i Oliva
Directora
Escola Universitària en Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
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1. BREU INTRODUCCIÓ HISTÒRICA
L’Escola Universitària en Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (antiga escola Creu Roja) té
un llarg recorregut històric. Es va fundar l’any 1918, com a Escola en Infermeria a Barcelona, per
impartir el programa de formació de Dames Infermeres de Creu Roja, aprovat pel Ministeri de
Guerra del 28 de febrer del 1917.
El 27 de juny de 1952 va ésser oficialment reconeguda pel Ministeri d’Educació i Ciència mitjançant
l’Ordre Ministerial del 4 d’agost de 1953, com Escola Femenina d’ATS (Ajudants Tècnics Sanitaris)
fins el curs 1979/80. La conversió de l’antiga Escola d’ATS a Escola Universitària va arribar l’any 1982,
amb el Reial Decret 2350/1982 de 27 d’agost (publicat al BOE 227 del mes de setembre). Des
d’aleshores l’Escola està adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i des del curs
1983/84 es va impartir la Diplomatura en Infermeria fins el curs 2008-2009
El 20 de Novembre de 1990 va ésser aprovat pel Ministeri d'Educació i Ciència el títol Universitari
de Diplomat en Teràpia Ocupacional. Amb la vocació de donar resposta a les noves necessitats,
derivades de la creació de departaments i programes per a la diversificació de l’atenció a
l’autonomia de les persones, el 30 d’abril de 1993 la Junta de Govern de la UAB va acordar que
l’Escola impartís també aquesta Diplomatura, sent el primer centre a impartir aquests estudis a
Catalunya.
El curs 2009-10 s’inicien els estudis de Grau de les titulacions en Infermeria i Teràpia Ocupacional, a
partir de la incorporació als Estudis d’Educació Superior emmarcats en els criteris de Bolonya.
El curs 2012-13 es va graduar la primera promoció d’estudiants de Grau coincidint amb el traspàs
de titularitat a l’octubre 2012 de l’Escola Universitària Creu Roja a la Fundació per a la Docència Sant
Llàtzer (FDSLL), del grup Consorci Sanitari de Terrassa (CST).
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2. INTRODUCCIÓ
En aquesta nova etapa, la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer, reorienta el Pla Estratègic de
l’Escola Universitària per avançar en una formació universitària de qualitat, fent una aposta ferma
per la integració docència – assistència, donada la conjuntura d’integració en el Grup Consorci
Sanitari de Terrassa.
En l’elaboració del Pla Estratègic, 2013 - 2017, es van definir les línies mestres per encarar el futur
dels propers anys i que es resumeixen en la missió, visió, valors que teniu publicada a la web
http://www.euit.fdsll.cat/qui-som/missio-visio-i-valors_w1062_8.aspx
En aquest nou curs que encetarem, continuarem treballant per oferir-vos una docència de qualitat
i per què la universitat sigui per vosaltres quelcom més que un centre docent, volem participar en
la vostre formació professional però també personal, i ajudar-vos a afrontar la professió futura en
les millors condicions.
Durant aquest nou curs, també avançarem en els processos del sistema de gestió de qualitat i en
donar visibilitat i transparència als resultats que obtenim.
En aquest sentit, i amb l’únic objectiu de millorar, us demanem, de forma explícita, la col·laboració
per tal de recollir la vostra opinió sincera i objectiva en referència a la docència, als serveis que
oferim i també en referència a les instal·lacions. Per això, l’EUIT posa al vostre abast diferents
sistemes d’opinió complementaris com són:
 Al Consell Acadèmic mitjançant els vostres representants
 Les vies de comunicació reglamentaries amb els delegats i les coordinacions de
cursos.
 Els qüestionaris d’avaluació d’assignatures l’espai Moodle, imprescindibles per
millorar la docència.
 Els espais d’opinió dels delegats amb la direcció, coo rdinació de titulació,
coordinacions de cursos i als Claustres.
 L’espai de tancament d’estudis amb la direcció i coordinació de titulació
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 I la bústia de suggeriments tant física (planta 0 i planta 1) com on -line a l’espai
Moodle.
Desitgem que tingueu un bon curs i com sempre, sabeu que tant el professorat com el personal
d’administració i serveis estem per ajudar-vos a progressar en la vostra formació.
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3. INFORMACIÓ ACADÈMICA I ADMINISTRATIVA
3.1. Condicions Acadèmiques de la Matrícula
Definició de matrícula
La matrícula és l’acte administratiu pel qual es formalitza un contracte entre l’estudiant i la
Universitat per a la realització d’una activitat acadèmica.
Aquesta normativa serà d’aplicació a tot l’estudiantat que es matriculi en els centres propis i en els
centres adscrits de la Universitat Autònoma de Barcelona, d’ensenyaments universitaris oficials
regulats pel Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials de grau, de màster universitari i de doctorat impartits per les
universitats espanyoles en tot el territori nacional.
Per a formalitzar la matrícula caldrà complir els requisits establerts a les normatives d’accés a la
universitat i a les normatives pròpies de la UAB. En cas que, en posteriors processos de verificació,
es constatés que la matrícula és contrària a la legislació vigent, es considerarà nul·la d’origen i
quedarà sense efectes.
El Consell de Govern de la UAB aprovarà anualment el calendari acadèmic administratiu, en el qual
s’inclouran els terminis de matrícula. A partir d’aquest calendari marc, cada centre establirà el
calendari de matriculació, els criteris i requisits propis, així com l’ordre de matriculació dels seus
estudiants.
3.2. Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans
d'estudis regulats pel RD 1393/2007
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3.3. Reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior
DIETÈTICA
SALUT AMBIENTAL

200406 - NUTRICIÓ - 6 ECTS - FB
200413 ATENCIÓ PRIMÀRIA I SALUT COMUNITÀRIA – 5 ECTS - OB
200414 ECOLOGIA I SALUT – 3 ECTS - OB

6
8

3.4. Beques i Ajuts
3.4.1. AGAUR
http://agaur.gencat.cat/es/beques-i-ajuts/
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (MECD)
BOE» núm.171, de 16 de julio de 2016
3.4.2. Beques pròpies del centre
Aquest curs es convocaran 16 places de beques internes de col·laboració per diferents tasques:
Aula Informàtica, Tallers en Infermeria, Suport Docent, Suport al PAS, i al Consorci Sanitari de
Terrassa.
Estan obertes a tots els estudiants de l’Escola, i de les sol·licituds rebudes es fa una selecció en funció
d’una sèrie de requisits a tenir en compte.
Amb aquestes beques els estudiants presten uns serveis en funció de la destinació i horari assignats.
L’Escola, a canvi, els abona en forma de beca l’import a pagar per l’estudiant en concepte de
docència (queden excloses les taxes de matriculació). L’import és proporcional a les hores invertides
i als crèdits matriculats. Aquest curs l’import de 6 de les beques serà del 100% de la docència (Aula
informàtica i Tallers d’infermeria) i 10 beques del 70% (Suport Docent, Suport PAS, Suport CST).
Les bases d’aquesta convocatòria estan publicades al plafó d’anuncis de l’EUIT i a la plataforma
Moodle on s’especifica el termini de presentació de sol·licituds així com les característiques de cada
una d’elles.
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Aquestes beques queden regulades pel Reglament de les beques de col·laboració de l’Escola
Universitària en Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa.

GUIA DE L’ESTUDIANT 2018-2019

Pàgina | 10

4. SERVEIS
4.1. Serveis que ofereix l’Escola
4.1.1. Assegurança Escolar
Àmbit d’aplicació:
Són beneficiaris els estudiants espanyols menors de 28 anys obligatòriament, i els estudiants
estrangers (menors de 28 anys) d’algunes nacionalitats també poden ser beneficiaris opcionalment.
Normativa d’Accidents dels estudiants beneficiaris de l’Assegurança Escolar:
 A efectes d’aquesta assegurança es considera “accident escolar” tota lesió corporal que
afecti la persona assegurada en el transcurs d’activitats directa o indirectament
relacionades amb la seva condició d’estudiant, sempre que aquestes hagin estat autoritzades
per l’Escola.
 Quan l’accident es produeix a l’Escola o durant els desplaçaments a aquesta o al
centre de pràctiques, l’estudiant ho ha de comunicar a la Secretaria Acadèmica de
l’Escola, tan aviat com li sigui possible.


Si l’accident és una punxada en el desenvolupament de les pràctiques, l’estudiant
ho ha de comunicar a la responsable de pràctiques i aquesta ha de facilitar a
l’estudiant la informació necessària sobre el malalt.

RELACIÓ DE CENTRES CONCERTATS I AUTORITZATS EN MATÈRIA D’ASSEGURANÇA ESCOLAR AMB
LA DIRECCIÓ PROVINCIAL DE L’INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
Nª

CENTRE MÈDIC

ADREÇA

CP

9

ABEDENT – CLÍNICA DENTAL

Av. Príncep d’Astúries, 46

8013 Barcelona

63

C.R. FUNCIONAL L’EIXAMPLE S.L. Balmes, 58

8007 Barcelona

2

CARISE TRAUMA S.L.

Balmes, 46

8007 Barcelona

95

CEN. ASSIS. SEMAT

Av. Príncep d’Astúries, 46

8012 Barcelona
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Nª

CENTRE MÈDIC

ADREÇA

CP

118 CENTRE ITAE NEUR.

Via Augusta, 291 baixos

8017 Barcelona

8

Pardo, 10 - 12

8027 Barcelona

Ausies March, 25 Pral.

8010 Barcelona

CENTRE MED. CONGRES

114 CENTRO ABB - Neuropsiquiatria
10

CON. SANIT. BARNA (Hospital del
Pg. Marítim, 25 - 29
Mar)

POBLACIÓ

8003 Barcelona

108 CORP. MEDICA CATALANA S.L.

Av. Tibidabo, 20

8022 Barcelona

47

Villarroel, 170

8036 Barcelona

CORPORACIÓ SANITÀRIA CLÍNIC

FUND. PRIV. IMHOTEP (Diagnosis
Pg. Reina Elisenda, 17
8034 Barcelona
M)
Sant Josep de la Muntanya,
120 HOSPITAL DE L’ESPERANÇA
8024 Barcelona
12
ITA
MARESME
S.L.
26
Av. Tibidabo, 30
8022 Barcelona
Neurosiquiatria
3

11

LABOR ACC, S.L.

Balmes, 25

8007 Barcelona

1

LABOR
NEUROSIQUATRIA

Balmes, 45

8007 Barcelona

12

LENOX. S.A. Traumatologia

Rbla. Catalunya, 66

8007 Barcelona

90

MUTUAL MIDAT-CYCLOPS

Av. Josep Tarradellas, 148029 Barcelona
18

13

POLICLINICA MONTANER

Av. Príncep d’Asturias, 46

23

SERV.SANIT.BARNA
Pujol) Odontòleg

Compte d'Urgell, 44 pral. 1ª 8011 Barcelona

4

TREDIC, S.A. (C.M.V.)

Selva de Mar, 177

8020 Barcelona

16

C.M.REHA ARTROS, S.L.

Riera Matamoros, 24

8911 Badalona

18

CENTR. TRAUM DR. SERRANO

Ignacio Iglesias,5

8912 Badalona

17

CENTR. TRAUM. ORTP.S.L.

Enric Borràs, 14

8912 Badalona

20

ESTOR, S.L.

Via Augusta, 29

8911 Badalona

Ignasi Iglesias, 42-44

8912 Badalona

ACC,S.L.

(J.L.Marin

115 IRITEB, S.A.

8012 Barcelona

106 C. ASSISTENCIA BAIX LLOBREGAT Rubio i Ors, 280-282

8940 Cornellà

27

8940 Cornellà

CORNELLA CEN. TRAU. REHA.
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Nª

CENTRE MÈDIC

ADREÇA

CP

POBLACIÓ

41

TREDIC, S.A.

Francesc Macià, 33-35

8320 El Masnou

81

CENTRE MÈDIC ESPLUGUES

Mestre Joan Corrales, 67

8950 Esplugues Llobregat

28

CL.N. SR. GUADALUPE

Dr. Moragas, 2

8950 Esplugues Llobregat

50

HOSPITAL SANT JOAN DE DEU

Ctra. D’Esplugues, s/n

8950 Esplugues Llobregat

30

BRUGUES ASSISTENCIAL, S.A.

C.S. Calafell, 135

8850 Gavà

35

CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA Pg. Verdaguer, 128

8700 Igualada

109 CENTRE MÈDIC MANLLEU

C/ Baixa Cortada,2

8560 Manlleu

39

CENTRE MÈDIC I.T.C.O. S.L.

Carrasco i Formiguera,8

8240 Manresa

37

HOSPITAL GRAL. MANRESA

La Culla, s/n

8240 Manresa

119 E.S.M.A. S.L.

Av. Camí Fondo,16

8760 Martorell

44

Camí Geganta, 31

8302 Mataró

113 HOSPITAL DE MATARO

Ctra. Cirera, s/n

8304 Mataró

46

MEDITRAUMA

Nou, 46-48

8301 Mataró

45

ROCA CENTRE MÈDIC, S.L.

Rda. Alf. X Sabio,33-35

8304 Mataró

48

FUND TRIV.HOSPITAL DE MOLLET Sant Llorenç, 39-41

8100 Mollet del Vallès

49

CENTRO MÉDICO MONT-REIX

8110 Montcada i Reixach

CENTRE MÈDIC REHASTET

Av. De la Unitat,2-4

111 CERDANYOLA ASSISTENCIAL, S.L. Rbla. Països Catalans, 10

8110 Montcada i Reixach

51

CENTRO MEDICO RIFER, S.L.

8330 Premià de M

92

CEN. DE RECONOC. RIPOLLET, S.L. Calvario, 107

Gran Via, 142-144

110 CENTRE MEDIC LES MORERES,S.L. Les Moreres, 2
82

CONSORCI HOSPIT. DEL PARC
Parc Tauli, s/n
TAULI

8291 Ripollet
8291 Ripollet
8208 Sabadell

104 TRAUMA SALUT

Pl. Joan Oliu, 7

8201 Sabadell

53

Ricart, 3

8930 Sant Adrià del Besós

CENTRE MÈDIC V. NURIA

112 MESRO. FRANCISCO ROMANO
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Nª

CENTRE MÈDIC

ADREÇA

CP

POBLACIÓ

54

HOPITAL DE SANT BOI

Bonaventura Calopa, 13

8830 Sant Adrià del Besós

55

HOSPITAL DE SANT CELONI

Av. L’Hospital, 19

8470 Sant Celoni

77

POLICLINIC SANT CUGAT

Rbla. del Celler, 129-131

8190 Sant Cugat del Vallès

117

CTRA.
ATENCION
A
LOS
Joan Maragall, 65 Pl. AT
TRANSTORNOS ALIMENTARIOS

75

CEASME

Mn. Cinto Verdaguer, 200

59

CENT. RECUP. GRAMANET

P. Llorenç Serra, 27

36

CONSORCI SANITARI TERRASSA

Ctra. Torrebonica, s/n

60

HOSPITAL MUTUA DE TERRASSA Pl. Dr. Robert, 5

8221 Terrassa

14

CENTRE MEDIC MEISA S.L.

Pl. Sant Herblain s/n

8840 Viladecans

40

CENTRE MEDIC FEDEAR S.L.

Rbla. Vidal, 13

8800 Vilanova i la Geltrú

Sant
Feliu
de
Llobregat
Sant Vicenç dels
8620
Horts
Sta. Coloma de
8922
Gramanet
8980

8227 Terrassa

Assegurança complementària:
Assegurança complementària de mobilitat (Erasmus):
Assegurança de mobilitat fora d'Europa: (Propi)
Més informació:
http://www.uab.cat/web/estudiar/grau/matricula/asseguranca-complementaria1345663840523.html
4.1.2. Biblioteca
pensat per donar suport a l'aprenentatge, la docència i la investigació. Així, la Biblioteca disposa de
nombrosos recursos d'informació i serveis adreçats a la comunitat universitària (estudiants,
professors, personal d'administració i serveis) i a la comunitat professional (ex-estudiants i tutors
de la pràctica).
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Actualment, la Biblioteca gaudeix d'una important i única col·lecció de documents relacionats amb
les àrees d'estudi de l'EUIT. Compta amb un ampli fons de llibres i revistes en paper, així com en
format digital. També té materials audiovisuals i accés a bases de dades especialitzades en ciències
de la salut. El seu catàleg en línia es pot consultar a través d'internet: http://biblioteca.euit.fdsll.cat/
La Biblioteca ofereix serveis d'informació bibliogràfica i préstec als seus usuaris. I cada any, es fan
sessions de formació als nous estudiants per ajudar-los a conèixer tots els seus recursos i serveis.
Els usuaris disposen de taules d'estudi individuals amb endolls.
HORARI
De 9:00 a 20:25 h., de dilluns a divendres.
Del 15 de juny fins al 15 de setembre (aproximadament) s’avança l’horari de tancament. Agost,
vacances de Nadal i Setmana Santa tancat.
PRÉSTEC
Per gaudir del servei de préstec de llibres i DVD s’ha de ser estudiant, ex-estudiant, professor o
personal d’administració i serveis de l’Escola.
4.1.3. Servei d’Informació i Acollida (SIA)
Horari 7:30 a 21:00 hores
Horari d’Estiu:
De l’1 al 31 de juliol de 8 a 20 h.
sia@euit.fdsll.cat
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4.1.4 Secretaria Acadèmica
La Secretaria Acadèmica té cura de les tasques relatives a les qüestions administratives i
acadèmiques.
Horari:


Dilluns, dimarts i dijous de 9:30 a 13:30 h i de 15 a 17:00 h



Dimecres

matí

atenció

amb

reserva

de

cita

prèvia

teresaarmengol@euit.fdsll.cat).


Divendres de 9:30 a 13:30 h.

Horari d’estiu:
Mes de Juliol


Matins de 9:00 a 13:30



Tardes, segons calendari durant el procés de matrícula

Podeu contactar per correu electrònic :
annacortes@euit.fdsll.cat
teresaarmengol@euit.fdsll.cat
4.1.5. Aula d’Informàtica
L’horari de l’aula d’Informàtica és de 8,30 a 14 h i de 15 a 20,30 h. Aquest horari pot estar subjecte
a canvis en funció de les necessitats. De l’1 de juliol fins a l’inici del curs l’aula d’Informàtica
romandrà tancada. La normativa d’ús la trobareu a la mateixa aula d’Informàtica.
4.1.6. Programes d’Intercanvi
L’EUIT participa en programes d’intercanvis a nivell de l’Estat Espanyol, Europa i Amèrica del Sud,
oferint estades d’intercanvi d’entre 3 i 6 mesos en funció del programa i de la titulació.
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Grau en Infermeria


2 places Programa Erasmus + amb una estada de 3 mesos a cada una de les
següents institucions:
 Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa. Lisboa, Portugal.
 Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de
Azeméis. Oliveira de Azeméis, Portugal.
 Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Coimbra, Portugal.
 Università degli Estudi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. Novara, Itàlia.
 Institut de Formation en Soins Infirmiers de Toulouse Croix – Rouge Française.
Toulouse, França.



2 places Programa propi UAB amb una estada de 3-6 mesos cada una de les
següents institucions:
 Escola de Enfermagem, Universidade de Sao Paulo. Sao Paulo, Brasil.
 Universidad Nacional de Misiones. Posadas, Misiones, Argentina.



2 places Programa SICUE amb una estada flexible de 5 mesos la següent
institució:
 Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria – Gasteiz. Álava, País Basc.

Per a més informació sobre aquests programes podeu anar a l’enllaç “Mobilitat i Intercanvi” de la
pàgina web de la UAB (www.uab.cat)
4.1.7. Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)
El Servei d’Atenció a l’Estudiant té com a funció donar atenció personalitzada a qualsevol
necessitat que puguin tenir els estudiants, exceptuant les qüestions estrictament
acadèmiques i/o docents que es derivaran al servei corresponent.
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Les tasques principals del SAE són:


Informació i atenció general



Finançaments



Gestió de les queixes, agraïments i suggeriments



Altres consultes i necessitats no acadèmiques
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5. NORMATIVA DE PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
5.1. Normativa i Reglamentació de l’experiència Pràctica de l’EUIT
L’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) de la Fundació per a la
Docència Sant Llàtzer i adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, presenta la normativa i
reglamentació de l’experiència pràctica. Aquesta normativa té com a objectiu garantir i preservar
tant els drets de l’estudiant com el d’aquelles persones amb qui establirà contacte l’estudiant al
llarg de la seva formació. És important que abans de dur a terme l’estada pràctica l’estudiant
conegui la següent normativa.
Aquesta normativa es fonamenta en la legislació que ha anat sorgint en el decurs dels últims anys i
que regula les pràctiques externes1 dels estudiants universitaris.
La nova ordenació dels ensenyaments universitaris oficials neix amb la Llei Orgànica 6/2001,
posteriorment modificada per la Llei Orgànica 4/2007 i desenvolupada pel Reial Decret 1393/2007,
posa especial èmfasi en la realització de les pràctiques externes dels estudiants universitaris.
En aquest mateix sentit, l’Estatut de l’Estudiant Universitari, aprovat pel Reial Decret 1791/2010, de
30 de desembre, reconeix en el seu article 8 el dret dels estudiants de grau a disposar de la
possibilitat de la realització de pràctiques curriculars que es poden fer a entitats externes i en els
centres, estructures o serveis de la universitat, segons la modalitat prevista, garantint que serveixin
a la finalitat formativa de les mateixes i a comptar amb la tutela efectiva acadèmica i professional
en les pràctiques externes que es prevegin en el pla d’estudis.
Posteriorment es concreta la regulació de les pràctiques externes dels estudiants universitaris en
el Reial Decret 1707/2011 i recentment amb el Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, que fa una
regulació més concreta de les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

1 A l’EUIT les pràctiques externes corresponen a les assignatures curriculars de

la matèria Pràcticums i a les assignatures de Pràctiques

Externes de 4t curs que corresponen als itineraris d’ambdues titulacions.
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Per tant, les pràctiques dels estudiants de l’EUIT es fonamenten en tota la normativa esmentada i
en el Reglament Intern de l’EUIT de 2014, i pren en consideració els acords subscrits en els convenis
de col·laboració que l’EUIT estableix amb els centres de pràctiques.
Definició i naturalesa de les pràctiques externes
D’acord amb el Reial Decret 592/2014, en el que es regulen les pràctiques externes dels estudiants
universitaris, es defineixen les pràctiques externes com una activitat de naturalesa formativa
realitzada pels estudiants universitaris i supervisada per les Universitats. Té com a objectiu permetre
als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica,
afavorint l’adquisició de competències que els prepari per l’exercici d’activitats professionals,
facilitant l’accés al món laboral i fomentant la seva capacitat d’emprenedoria.
Les estades pràctiques tenen com a finalitat:
 Contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu aprenentatge
teòric i pràctic.
 Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat
professional en la qual es trobarà al integrar-se al món laboral.
 Afavorir el desenvolupament de competències així com contribuir al creixement
personal de l’estudiant.
 Oferir una experiència pràctica que faciliti la inserció en el mercat de treball i millori
la seva projecció futura.
 Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria.
Drets i deures dels estudiants
En el decurs de la realització de les pràctiques acadèmiques externes, els estudiants tindran els
següents drets:
1. Disposar d’un lloc de pràctiques on desenvolupar i assolir les competències d e
cadascuna de les assignatures pràctiques.
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2. Tenir accés a la tutela per part d’un professor o professora de la universitat i d’un
professional que presti serveis a la institució o entitat col·laboradora on es realitzin les
pràctiques. 2

3. Ser avaluat en el marc de l’ EUIT i d’acord amb els criteris establerts en cadascuna de
les assignatures pràctiques.
4. Rebre per part de l’entitat col·laboradora i de l’EUIT informació de la normativa de
seguretat i prevenció de riscos laborals. Així com, rebre informació de la normativa
interna de l’entitat o institució en relació al desenvolupament de les pràctiques.
5. Complir amb la seva activitat acadèmica formativa, de representació i de participació,
prèvia comunicació a l’entitat col·laboradora.
6. En cas de discapacitat, disposar dels recursos necessaris per l’accés a la tutela, a la
informació, a l’avaluació i al propi acompliment de les seves pràctiques en igualtat de
condicions, d’acord amb el projecte Universitat i Discapacitat a Catalunya (UNIDISCAT) 3.
7. Així mateix, té dret a conciliar la realització de les pràctiques amb aquelles activitats i
situacions personals derivades o connectades amb la situació de discapacitat.
8. Tenir accés a tutories amb el/la tutor/a acadèmic/a de l'EUIT.
9. Formular suggeriments, reclamacions i propostes de millora d’acord amb els circuits
establerts a l’ EUIT.
En el decurs de la realització de les pràctiques acadèmiques externes, els estudiants tindran els
següents deures:
1. Conèixer, signar i complir amb la normativa vigent relativa a les pràctiques externes
establertes per l’EUIT.
2. Conèixer, signar (si s’esdevé) i complir les normatives internes de les diferents
institucions on es realitzen les estades pràctiques.
3. Realitzar la formació de seguretat i prevenció de riscos laborals establerta per l’EUIT i
signar conforme ha rebut l’esmentada formació.
4. Incorporar-se al lloc de pràctiques en la data acordada, complir amb l’horari d’acord
amb el projecte educatiu i respectar les normes de funcionament, seguretat i prevenció

2

A l’ EUIT es denomina tutor/a acadèmic/a al professor/a de l’EUIT i tutor/a de la pràctica al professional de la pràctica.

3

En el projecte Universitat i Discapacitat a Catalunya (UNIDISCAT) estan representades totes les universitats del sistema català.
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de riscos laborals.
5. Conèixer i complir el projecte formatiu de les pràctiques seguint les indicacions dels
tutors i/o tutores assignats. L’estudiant ha d’integrar-se amb l’equip humà que treballa
a la unitat o servei a on està realitzant les pràctiques, sense oblidar que es tr oba sota
la tutela del seu/va tutor/a de la pràctica, mantenint en tot moment una actitud de
respecte cap a la persona a qui atén, la seva família i l’equip amb qui treballa.
6. Mantenir contacte amb el/la tutor/a acadèmic/a de l’EUIT en el decurs del
desenvolupament de la pràctica i comunicar qualsevol incidència que pugui sorgir en el
mateix. Així com lliurar els documents d’avaluació i la memòria final de les pràctiques
que li siguin encomanats.
7. Respectar el dret a la confidencialitat de la persona, famíli a i grups d’acord amb el que
dictamina el Marc de la Legislació vigent (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, la
Llei 1720/2007 de 21 de desembre i la Carta de Drets i Deures de la Generalitat de
Catalunya del 2001 i dels col·legis professionals corresponents). Això significa mantenir
el secret professional de totes les dades obtingudes durant l’experiència pràctica.
L’estudiant s’ha de comprometre a no revelar mai la informació referent a la
identificació dels usuaris atesos, així com també a respectar les normes del centre en
relació a la protecció de dades i la confidencialitat dels usuaris i usuàries.
L’estudiant ha de mantenir un estricte secret professional de les dades obtingudes i
l’anonimat dels usuaris i usuàries, fins i tot després de deixar la pràctica. En el procés
de pràctiques només ha de compartir aquella informació amb els professionals
implicats i sempre en benefici de la persona atesa.
L’estudiant ha de sol·licitar consentiment informat per escrit prèvia autorització de la
seva tutora o tutor de la pràctica, a l’hora de desenvolupar qualsevol tipus d’activitat
que requereixi de fotografies, gravacions (imatges o audio) i d’altres.
8. Els estudiants que tinguin accés als sistemes informàtics de l’entitat o institució on
realitza les pràctiques hauran de:
 Respectar i tenir cura dels sistemes informàtics posats a la seva disposició.
 En cas d’haver d’utilitzar el correu electrònic fer-ho únicament des del seu compte
de correu.
 Demanar autorització a l’entitat col·laboradora i/o tutor de la prà ctica per poder
accedir als programes informàtics.
 Complir les normatives específiques de la institució col·laboradora respecte els
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sistemes informàtics.
9. Per evitar el risc d’infeccions nosocomials, cal respectar de forma estricta les normes
higièniques dictaminades pel Departament de Salut i les entitats col·laboradores, com
ara, no portar polseres, anells, portar les ungles curtes i sense esmalt i dur el cabell
recollit.
En relació al tabaquisme, d’acord amb la Llei 28/2005, de 26 de desembre i modificada parcialment
per les lleis 42/2010 i 3/2014, no està permès fumar (incloent l’ús de cigarretes electròniques) en
dependències de les administracions públiques, centres sanitaris i educatius.
L’EUIT també considera de manera específica altres aspectes relacionats amb les pràctiques dels
seus estudiants que cal que coneguin:
1. Els períodes de pràctiques s’establiran segons la planificació del Grau d’Infermeria i del
Grau de Teràpia Ocupacional.
2. La durada del període pràctic vindrà determinada pel pla d’estudis corresponent, en
atenció a la seva equivalència establerta pels crèdits ECTS.
3. L’EUIT garanteix que els llocs de pràctiques reuneixen les condicions òptimes per
l’assoliment de les competències pràctiques.
4. El procés d’adjudicació de places es farà seguint el procediment establert per l’EUIT.
Tot i que s’intenta en la mesura del possible tenir present la preferència de matrícula,
els horaris de pràctiques podran ser diferents al torn en que l’estudiant s’ha matriculat.
L’horari de la pràctica s’ajustarà als requeriments de cada assignatura de pràcticums i
als requeriments organitzatius.
L’estudiant no podrà fer pràctiques en el mateix Servei i/o Unitat, Centre d’Atenció
Primària o altre recurs, amb el que hi tingui una relació contractual o en el que hi tr eballi
un familiar directe, fins a segon grau de parentiu. Per tal de garantir l’objectivitat i
l’adequació de l’avaluació de les experiències pràctiques, l’EUIT es reserva el dret de
canviar de centre de pràctiques sempre i quan sigui possible.
En cas necessari, el Comitè de Gestió Acadèmica es reserva el dret de canviar de lloc de
pràctiques en qualsevol moment de les mateixes o a valorar, conjuntament amb el
centre, les possibles excepcions a aquesta normativa.
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5. Al llarg de les experiències pràctiques i teòrico-pràctiques, l'estudiant haurà d'anar
correctament uniformat 4 i identificat, d'acord amb el que estableix l'EUIT i/o les
institucions col·laboradores.
En determinades entitats col·laboradores i a criteri de les mateixes no serà necessari
l’ús de l’uniforme, en canvi sempre serà obligatòria la identificació.
6. L’estudiant ha d’informar a les usuàries i usuaris de la seva condició d’estudiant i
acceptar la negativa d’aquests, si es dóna, a ser atesos per un o una estudiant.
7. No dur a terme cap activitat que suposi una competència o habilitat per a la qual no ha
estat format a l’EUIT. L’estudiant no ha de portar a terme procediments ni activitats pel
seu compte sense prèvia consulta del seu tutor/a de la pràctica.
8. Les experiències pràctiques i teòrico-pràctiques, són d’assistència obligatòria i
s'aprovaran si s’assoleixen les competències en els terminis i períodes establerts per
l’EUIT.
9. Les sessions informatives i les tutories de seguiment formen part de la pràctica, per
tant són d’assistència obligatòria.
10. L’estudiant que tingui faltes d'assistència justificades que no calgui recuperar 5 haurà
de:
 Informar al/la tutor/a de la pràctica i presentar un justificant a l tutor/a acadèmic/a
de l’EUIT.

4

L’uniforme bàsic homologat està format per pantaló i jaqueta de màniga curta. El calçat ha de ser blanc, còmode i tancat. L’ús de
bata blanca és opcional.
A la màniga esquerra de la jaqueta hi haurà d’haver el logotip de l’EUIT. Així mateix s’haurà d’anar correctament identificat, com a
estudiant de pràctiques, amb la targeta de l’ EUIT i/o de l’entitat col·laboradora.
5

Es consideren faltes d’assistència justificades que no cal recuperar: l’assistència a tutories o exàmens d’altres assignatures,
l’assistència als òrgans col·legiats de la Universitat (claustre, consell acadèmic), l’assistència a la Jornada de l’EUIT o a la Jornada de
prospecció formativa i inserció laboral (4r curs), i altres com: mort d’un familiar fins a 2n grau de parentiu i l’assistència al jutjat. En
tots els casos, s’haurà de sustentar amb document oficial segellat.
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11. L’estudiant que tingui faltes d'assistència justificades que s’hagin de recuperar 6 haurà
de:
 Informar al/la tutor/a de la pràctica

i presentar un justificant al/la tutor/a

acadèmic/a de l’EUIT.
 Recuperar la falta d’assistència en el període que es determ ini.
L’estudiant de l’EUIT ha de basar la seva pràctica en el respecte i la promoció de la dignitat humana
en qualsevol situació. No pot discriminar cap persona per circumstàncies, raó ni condició.
L’estudiant de l’EUIT ha de vetllar pel respecte a la intimitat de la persona o persones a la/les que
està atenent.
5.2. Centre de pràctiques Grau infermeria

NUM. CENTRE
1
2

3

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL
VALLÈS. PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DE LA
SALUT

AJUNTAMENT DE TERRASSA.
PROTECCIÓ DE LA SALUT
AJUNTAMENT DE TERRASSA. SERVEI
DE SALUT COMUNITÀRIA (PROMOCIÓ
DE LA SALUT)

CIUTAT

TELÈFON

08290 Cerdanyola del Vallès

93 580 8888

08221 Terrassa

93 73336900

08223 Terrassa

93 731 5982

4

BANC DE SANG I TEIXITS. TERRASSA

08221 Terrassa

93 736 5055

5

CENTRE SOCIOSANITARI PALAU.
HESTIA ALLIANCE

08035 Badalona

93 117 1074

6

CLÍNICA DE MOLINS DE REI - CENTRO
MÉDICO MOLINS

08750 Molins de Rei

936 685 530

7

CLÍNICA DIAGONAL

08950 Esplugues de Llobregat

902 883 355

6

Es consideraran faltes d’assistència justificades que cal recuperar amb la conseqüent presentació de document oficial segellat: la
presentació a exàmens extraacadèmics, la malaltia comuna o accident de l’estudiant i els problemes d’assistència derivats del
transport públic.
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NUM. CENTRE
8
9

10

11

CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
CREU ROJA. ARD-CID LLUÍS
COMPANYS. BARCELONA
CREU ROJA. PADS (PROGRAMA
D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA A MALALTS
VIH-SIDA)
CREU ROJA. UNITAT MÒBIL
PROSTITUCIÓ

CIUTAT

TELÈFON

08208 Sabadell

93 723 1010

08003 Barcelona

93 268 4715

08018 Barcelona

93 319 4593

08002 Barcelona

902 222192

12

CSI - CAP COLLBLANC. BARCELONA

08904 Hospitalet de Llobregat

93 447 0780

13

CSI - CAP SAGRADA FAMÍLIA - GAUDÍ.
BARCELONA

08025 Barcelona

93 507 2580

14

CSI - HOSPITAL DOS DE MAIG

08025 Barcelona

93 507 2724

08909 Hospitalet de Llobregat

93 440 7500

08025 Barcelona

93 507 2774

08909 Hospitalet de Llobregat

93 440 7500

08970 Sant Joan Despí

93 553 1200

08970 Sant Joan Despí

93 553 1200

08970 Sant Joan Despí

93 553 1200

15

16

17

18

19

20

CSI - HOSPITAL GENERAL DE
L'HOSPITALET
CSI. HOSPITAL GENERAL DE
L'HOSPITALET / MOISÉS BROGI. SALUT
LABORAL
CSI. HOSPITAL GENERAL DE
L'HOSPITALET. CONSULTA MALALTIES
INFECCIOSSES
CSI. HOSPITAL SANT JOAN DESPÍ
MOISÉS BROGGI
CSI. HOSPITAL SANT JOAN DESPÍ
MOISÉS BROGGI. INFERMERA CLÍNICA
DIABETES
CSI. HOSPITAL SANT JOAN DESPÍ
MOISÉS BROGGI. UIC

21

CSI - HOSPITAL SOCIOSANITARI DE
L'HOSPITALET

08909 Hospitalet de Llobregat

93 440 7500

22

CST - CAP ANTON BORJA. RUBÍ

08191 Rubí

93 588 4555

23

CST - CAP DR. JOAN PLANES.
CASTELLBISBAL

08755 Castellbisbal

93 772 0356

24

CST - CAP EST. TERRASSA

08227 Terrassa

93 784 9283

GUIA DE L’ESTUDIANT 2018-2019

Pàgina | 26

NUM. CENTRE

CIUTAT

TELÈFON

25

CST - CAP MATADEPERA

08230 Matadepera

93 787 1055

26

CST - CAP NORD. TERRASSA

08223 Terrassa

93 731 0268

27

CST - CAP SANT GENÍS. RUBÍ

08191 Rubí

93 699 1729

28

CST - CAP SANT LLÀTZER. TERRASSA

08221 Terrassa

93 731 0137

29

CST - HOSPITAL DE TERRASSA

08227 Terrassa

93 731 0007

30

CST - HOSPITAL SANT LLÀTZER

08221 Terrassa

93 783 7111

31

CUGAT NATURA RESIDÈNCIA

08173 Sant Cugat del Vallès

93 591 7100

32

FRESENIUS MEDICAL CARE SERVICES
CATALUNYA. HOSPITALET

08901 Hospitalet de Llobregat

93 337 6500

33

FRESENIUS MEDICAL CARE SERVICES
CATALUNYA. ROSELLÓ

08029 Barcelona

93 322 6461

08760 Martorell

93 774 2020

08100 Mollet del Vallès

95 563 6100

08100 Mollet del Vallès

94 563 6100

08100 Mollet del Vallès

93 563 6100

08100 Mollet del Vallès

94 563 6100

08100 Mollet del Vallès

94 570 9192

08203 Sabadell

93 728 3100

34

35

36

37

38

39

40

FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JOAN DE
DÈU. MARTORELL
FUNDACIÓ SANITÀRIA MOLLET. CAS
(CENTRE ATENCIÓ
DROGODEPENDÈNCIES I SALUT
MENTAL)
FUNDACIÓ SANITÀRIA MOLLET HOSPITAL DE MOLLET
FUNDACIÓ SANITÀRIA MOLLET.
HOSPITAL SOCIOSANITARI. MOLLET
DEL VALLÈS
FUNDACIÓ SANITÀRIA MOLLET.
HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI
FUNDACIÓ SANITÀRIA MOLLET RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE
DIA SANTA ROSA
GRUP QUIRON - CLÍNICA DEL VALLÈS
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NUM. CENTRE

CIUTAT

TELÈFON

41

GRUP QUIRÓN - HOSPITAL
UNIVERSITARI GENERAL DE
CATALUNYA

08205 Sant Cugat del Vallès

93 565 6002

42

HOSPITAL DE PALAMÓS

17230 Palamós

97 260 9370

43

HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS.
HOSPITAL UNIVERSITARI. FUNDACIÓ
PRIVADA HOSPITAL ASIL DE
GRANOLLERS

08402 Granollers

93 842 5000

44

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU.
ESPLUGUES DE LLOBREGAT

08950 Esplugues de LLobregat

93 253 2100

45

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE
MARTORELL

8750 Martorell

93 774 2020

46

HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE 8907 L'Hopitalet de Llobregat

93 260 7196

47

HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS
TRIAS I PUJOL "CAN RUIT"

08916 Badalona

93 465 1200

48

ICS - ALT PENDÉS - GARRAF -BAIX
LLOBREGAT NORD - CAP MASQUEFA

08783 Masquefa

93 772 6434

49

50

51

ICS - ALT PENDÉS - GARRAF - BAIX
LLOBREGAT NORD - CAP SANT ESTEVE 08635 Sant Esteve de Sesrovires 93 771 3443
DE SESROVIRES
ICS. ALT PENEDÉS - GARRAF - BAIX
LLOBREGAT NORD. CAP SANT
08791 Sant Llorenç d'Hortons
93 714 0238
LLORENÇ DE SAVALL
ICS - VALLÈS OCCIDENTAL - ABS
08296 Castellbell i el Vilar
93 828 2080
MONTSERRRAT - CASTELLBELL

52

ICS - BAIX LLOBREGAT - CAP CORBERA 08757 Corbera de Llobregat

93 650 5301

53

ICS - VALLÈS OCCIDENTAL - EAP
VALLIRANA

93 683 3938

54

55

56

08759 Vallirana

ICS - VALLÈS OCCIDENTAL - EAP
08970 Sant Joan Despí
VERDAGUER - SANT JOAN D'ESPÍ
ICS. BAIX LLOBREGAT. EQUIP DE
CRONICITAT. SAP CENTRE. CORNELLÀ 8940CORNELLÀ DE LLOBREGAT
DE LLOBREGAT
ICS. BAIX LLOBREGAT. EQUIP DE
CRONICITAT. SAP CENTRE. ESPLUGUES 08950 Esplugues de Llobregat
DE LLOBREGAT
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NUM. CENTRE

57

58

59

60

61

62
63

64

65

ICS. BAIX LLOBREGAT. EQUIP DE
CRONICITAT. SAP CENTRE. ESPLUGUES
DE LLOBREGAT / SANT JUST DESVERN
ICS. BAIX LLOBREGAT. EQUIP DE
CRONICITAT. SAP CENTRE. SANT BOI
DE LLOBREGAT
ICS. BAIX LLOBREGAT. EQUIP DE
CRONICITAT. SAP CENTRE. SANT FELIU
DE LLOBREGAT
ICS. BAIX LLOBREGAT. EQUIP DE
CRONICITAT. SAP CENTRE. SANT JOAN
DESPÍ
ICS. BAIX LLOBREGAT. EQUIP DE
CRONICITAT. SAP CENTRE. SANT
VICENÇ DELS HORTS
ICS. BARCELONÉS. HOSPITAL
UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN
ICS - ALT PENEDÉS - GARRAF - BAIX
LLOBREGAT NORD - CAP GELIDA
ICS - ALT PENEDÉS - GARRAF - BAIX
LLOBREGAT NORD - CAP SANT
LLORENÇ D'HORTONS
ICS. METROPOLITANA SUD. HOSPITAL
DE VILADECANS

CIUTAT

TELÈFON

8950 Esplugues de Llobregat

93 473 15 69

8830 SANT BOI DE LLOBREGAT

93 652 91 16

8980 SANT FELIU DE
LLOBREGAT

93 666 23 13

8970 SANT JOAN D'ESPÍ

93 477 51 51

8620 SANT VICENÇ DELS HORTS 93 672 45 69
08035 Barcelona

93 274 6162

8790 GELIDA

93 779 23 62

08791 Sant Llorenç d'Hortons

93 771 7111

08840 Viladecans

93 659 0111

66

ICS - VALLÉS OCCIDENTAL - ABS
MONTSERRAT - MONISTROL

08691 Monistrol

93 828 4040

67

ICS - VALLÈS OCCIDENTAL - ABS
MONTSERRAT - VACARISSES

08223 Vacarisses

93 828 0274

68

ICS - VALLÈS OCCIDENTAL - CAP CA
N'ORIAC

08207 Sabadell

93 723 3713

69

70

ICS - VALLÈS OCCIDENTAL - CAP
ANTONI CREUS - CAN PARELLADA.
08228 Terrassa
TERRASSA
ICS - VALLÈS OCCIDENTAL - CAP BADIA
08214 Badia del Vallès
DEL VALLÈS

93 736 0020
93 719 2600

71

ICS. VALLÈS OCCIDENTAL - CAP BADIA
DEL VALLÈS. SALUT MENTAL

08214 Badia del Vallès

93 719 2600

72

ICS. VALLÈS OCCIDENTAL - CAP
BARBERÀ DEL VALLÈS

08210 Barberà del Vallès

93 719 2540
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NUM. CENTRE

73

74

75

ICS - VALLÈS OCCIDENTAL - CAP
BARBERÀ DEL VALLÈS - ROSA DELS
VENTS
ICS. VALLÈS OCCIDENTAL - CAP
CANALETES DE CERDANYOLA.
ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
ICS - VALLÈS OCCIDENTAL - CAP
CANALETES - CERDANYOLA

CIUTAT

TELÈFON

08210 Barberà del Vallès

93 719 2540

08290 CERDANYOLA DEL
VALLÈS

93 591 9740

08290 Cerdanyola del Vallès

93 591 9740

76

ICS. VALLÈS OCCIDENTAL - CAP
CANALETES. CERDANYOLA.

08290 CERDANYOLA DEL
VALLÈS

93 591 9740

77

ICS - VALLÈS OCCIDENTAL - CAP
CASTELLAR DEL VALLÈS

08211 Castellar del Vallès

93 747 1111

78

ICS - VALLÈS OCCIDENTAL - CAP
RIPOLLET

08291 Ripollet

93 594 2111

79

ICS - VALLÈS OCCIDENTAL - CAP CREU
ALTA

08208 SABADELL

93 723 7014

80

ICS - VALLÈS OCCIDENTAL - CAP
GRÀCIA

08205 SABADELL

93 746 6087

81

ICS - VALLÈS OCCIDENTAL - CAP
MERINAL

08205 Sabadell

93 745 7390

82

ICS - VALLÈS OCCIDENTAL - CAP
PINETONS

08291 Ripollet

93 594 6537

83

ICS - VALLÈS OCCIDENTAL - CAP
POLINYÀ

08213 Polinyà

93 713 4722

84

ICS. VALLÈS OCCIDENTAL - CAP
RIPOLLET

08291 Ripollet

93 594 6420

85

ICS. VALLÈS OCCIDENTAL - CAP
SABADELL CENTRE

08201 SABADELL

93 725 6585

86

ICS. VALLÈS OCCIDENTAL - CAP SANT
FÈLIX

08204 SABADELL

93 712 2959

87

ICS. VALLÈS OCCIDENTAL - CAP SANT
FÈLIX SABADELL. GESTIÓ DE CASOS

08204 Sabadell

93 712 2059

88

ICS - VALLÈS OCCIDENTAL - CAP SANT
LLORENÇ DE SAVALL

08212 Sant Llorenç Savall

93 714 0238

89

ICS - VALLÈS OCCIDENTAL - CAP SANT
OLEGUER

08203 Sabadell

93 746 4181
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NUM. CENTRE

CIUTAT

TELÈFON

90

ICS - VALLÈS OCCIDENTAL - CAP
SENTMENAT

08181 Sentmenat

93 715 4000

91

ICS - VALLÈS OCCIDENTAL - CAP
SERRAPARERA - CERDANYOLA

08290 Cerdanyola del Vallès

93 580 6363

92

ICS - VALLÈS OCCIDENTAL - EAP
VALLIRANA

08759 Vallirana

93 683 3938

93

ICS - VALLÈS OCCIDENTAL - EAP
VERDAGUER - SANT JOAN D'ESPÍ

08970 Sant Joan Despí

93 373 14 80

94

ICS. VALLÈS OCCIDENTAL - UNITAT DE
GESTIÓ DE CASOS. UGAP

SABADELL I RODALIES

--

95

96

ICS - VALLÈS ORIENTAL - CAP BIGUES I
08415 Bigues i Riells
RIELLS - ABS VALL DEL TENES
ICS - VALLÈS ORIENTAL - CAP LA
CRUILLA - ABS VALL DEL TENES - LLIÇÀ 08186 Llicà d'Amunt
D'AMUNT

93 865 9036
93 841 5250

97

ICS - VALLÈS OCCIDENTAL - CAP LA
FARIGOLA - CERDANYOLA

08290 Cerdanyola del Vallès

93 691 9589

98

ICS - VALLÈS ORIENTAL - CAP LA
LLAGOSTA

08120 La Llagosta

93 574 9810

99

ICS - VALLÈS ORIENTAL -CAP LLIÇÀ
D'AVALL

08185 Llicà de Vall

93 844 8388

100

ICS - VALLÈS ORIENTAL - CAP SANT FOST
DE CAMPSENTELLES

08105 Sant Fost de Campsentelles

93 579 5406

101

ICS - VALLÈS ORIENTAL - CAP SANTA
EULÀLIA DE RONÇANA - ABS VALL DEL
TENES

08187 Santa Eulàlia de Ronsana

93 844 95 37

102

MÚTUA TERRASSA - CENTRE RESIDENCIAL
08480 L'Ametlla del Vallès
L'AMETLLA DEL VALLÉS

93 843 2786

103

MÚTUA TERRASSA. SOCIOSANITARI
VALLPARADÍS

08221 TERRASSA

93 736 50 36

104

MÚTUA TERRASSA - CAP TURÓ DE CAN
MATES

08173 SANT CUGAT DEL VALLÈS

93 561 80 80

105

MÚTUA TERRASSA - CAP CAN TRIAS

08232 Viladecavalls

93 733 6888

106

MÚTUA TERRASSA. CAP OEST. TERRASSA

08224 TERRASSA

93 745 52 00
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NUM. CENTRE

CIUTAT

TELÈFON

107

MÚTUA TERRASSA - CAP OLESA DE
MONTSERRAT

08640 OLESA DE MONTSERRAT

93 591 97 40

108

MÚTUA TERRASSA. CAP RAMBLA.
TERRASSA

08221 TERRASSA

93 736 5900

109

MÚTUA TERRASSA - CAP RUBÍ

08191 Rubí

93 586 6700

110

MÚTUA TERRASSA - CAP SANT CUGAT

08190 Sant Cugat del Vallès

93 589 11 22

111

MÚTUA TERRASSA. CAP SUD TERRASSA

08223 Terrassa

93 785 5161

112

MÚTUA TERRASSA. CAP TURÓ DE CAN
MATAS. SANT CUGAT DEL VALLÈS

98173 Sant Cugat del Vallès

93 561 8080

113

MÙTUA TERRASSA. CENTRE RESIDENCIAL
L'AMETLLA DEL VALLÈS

08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS

93 723 70 14

114

MÚTUA TERRASSA - CLÍNICA PRIVADA
ÀPTIMA

08221 Terrassa

93 736 5050

115

MÚTUA TERRASSA - CONSULTORI
VILADECAVALLS

08232 Viladecavalls

93 736 5909

116

MÚTUA TERRASSA - HOSPITAL
UNIVERSITARI MÚTUA DE TERRASSA

08221 Terrassa

94 736 5050

117

OCATT (ORGANITZACIÓ CATALANA DE
TRANSPLANTAMENTS). ROTACIÓ ENTRE
ICS. HOSPITAL UNIVERSITÀRI VALL
D'HEBRÓN I HOSPITAL SANT PAU

--

--

118

PARC SANITARI PERE VIRGILI

08203 BARCELONA

93 746 60 87

119

VIN VOLUNTEERS INICIATIVE NEPAL

--

--

120

ICS - VALLÈS OCCIDENTAL - CAP LA
FARIGOLA - CERDANYOLA

08290 Cerdanyola del Vallès

93 691 9589

121

ICS - VALLÈS ORIENTAL - CAP LA
LLAGOSTA

08120 La Llagosta

93 574 9810
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6. PRESENTACIÓ GRAU D’INFERMERIA
6.1. Presentació / Perfil d’ingrés
Tipus d’ensenyament: presencial
El títol de Grau en Infermeria forma infermeres i infermers generalistes amb preparació científica i
humana i capacitació suficient per a valorar, identificar, actuar i avaluar les necessitats de salut i de
cures de les persones sanes o malaltes, de les famílies i de la comunitat. Al mateix temps, han de
saber oferir tant estratègies de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, com activitats que
contribueixin al restabliment de la malaltia o de les cures necessàries per a oferir una mort digna. A
l’entorn del sistema de salut, els professionals d’infermeria comparteixen amb altres professionals
sanitaris les funciones de planificació, organització, direcció i avaluació per a garantir un sistema de
salut adequat per al desenvolupament de les potencialitats de les persones en distintes situacions
de la seva vida quotidiana, la promoció de la salut, la prevenció de malalties i les cures de les
persones malaltes o amb discapacitats.
Perfil d’Ingrés
El perfil d’ingrés és el d’una persona que tingui capacitat per a les relacions interpersonals i el treball
en equip, capacitat d’escolta activa, d’adaptació a l’entorn i responsabilitat. Haurà de tenir
disposició per la resolució de problemes i presa de decisions, disposició per l’autoaprenentatge i
mostrar respecte front els valors i la cultura de les persones, així com,ser capaç d’assumir
responsabilitats i comprometre’s amb la salut i el benestar de les persones.
6.2. Objectius Generals de la Titulació
Els objectius generals del títol han de respondre a aquestes característiques professionals per la qual
cosa, els estudiants en Infermeria, al finalitzar els seus estudis de Grau seran capaços de:
1.

Demostrar que posseeixen i comprenen els coneixements amplis de la ciència infermera,
així com coneixements de ciències de la salut, humanes i socials, per a donar resposta
a les necessitats i expectatives de la salut de les persones, famílies, grups i comunitat.
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2.

Aplicar els coneixements i habilitats adquirits en les matèries específiques en
Infermeria per analitzar i donar respostes, fonamentades i sòlidament argumentades, a
les situacions de salut/malaltia de les persones, famílies i/o de la comunitat en totes les
etapes del cicle vital garantint la continuïtat dels serveis amb l’equip de salut.

3.

Recollir i interpretar les dades procedents dels problemes de salut/malaltia de les
persones, famílies i/o de la comunitat, amb la finalitat de valorar-los des d’una
perspectiva integral (biològica, psicològica i sociocultural) i desenvolupar conjuntament
amb ells les estratègies per resoldre’ls mitjançant un procés de cures infermer.

4.

Transmetre idees innovadores i solucions als problemes de salut/malaltia a través de la
investigació en l’àmbit de la salut.

5.

Desenvolupar les habilitats que li permetin assumir la responsabilitat de decidir,
identificar i prioritzar les seves pròpies necessitats d’aprenentatge ianalitzar
situacions de salut/malaltia des dels diferents punts de vista.

6.3. Competències del Grau en Infermeria
6.3.1. Competències Generals dels Graduats per la UAB
CG1 Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva,
tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
CG2 Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.
CG3 Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions.
CG4 Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l’activitat professional
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6.3.2. Competències de la Titulació en Infermeria
Competències Específiques
CE1 Prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les
persones que atenen, d’acord amb l’estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada
moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s’estableixen en les normes legals i
deontològiques aplicables.
CE2 Planificar i prestar cures infermeres dirigides a les persones o grups, orientades als resultats en
salut avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els
processos pels qual es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut.
CE3 Aplicar els fonaments i els principis teòrics i metodològics de la infermeria.
CE4 Demostrar que entén el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o
comunitat, en el seu context social i multicultural.
CE5 Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant el seu impacte i
establint les modificacions oportunes.
CE6 Fonamentar les intervencions infermeres en la evidència científica i en els mitjans disponibles.
CE7 Demostrar que compren, sense prejudicis, les persones, considerant els seus aspectes físics,
psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves
opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret
professional.
CE8 Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat
en la pressa de decisions de les persones ateses, d’acord amb la forma que viuen el seu procés de
salut-malaltia.
CE9 Fomentar estils de vida saludables, l’autocura, donant suport al manteniment de conductes
preventives i terapèutiques.
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CE10 Protegir la salut i el benestar de les persones o grups atesos, garantint la seva seguretat.
CE11 Establir una comunicació eficaç amb els pacients, família, grups socials i companys i fomentar
la educació per a la salut.
CE12 Demostrar que coneix el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, entenent les
implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
CE13 Demostrar que coneix els principis de finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar
adequadament els recursos disponibles.
CE14 Establir mecanismes d’avaluació, considerant els aspectes científico-tècnics i els de qualitat.
CE15 Treballar amb l’equip de professionals com unitat bàsica en la qual s’estructuren de forma uni
o multidisciplinar i interdisciplinari els professionals i altre personal de las organitzacions
assistencials.
CE16 Demostrar que coneix els sistemes d’informació sanitària
CE17 Realitzar les cures en Infermeria basant-se en l’atenció integral de salut, que suposa la
cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
CE18 Demostrar que coneix les estratègies per a adoptar mesures de confortabilitat i atenció de
símptomes, dirigides al pacient i família, en l’aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a
alleugerir la situació de malalts avançats i terminals.
CE19 Plantejar soluciones als problemes de salut/malaltia de les persones, famílies i/o de la
comunitat aplicant la relació terapèutica seguint el mètode científic del procés infermer.
CE20 Utilitzar la metodologia científica en les seves intervencions.
Competències Transversals
CT1 Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
CT2 Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d’informació.
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CT3 Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adequada per donar resposta als
problemes de l’àmbit professional, de forma eficient i eficaç.
CT4 Expressar-se de forma fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral
como per escrit.
CT5 Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
CT6 Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball.
CT7 Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
CT8 Reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat.
CT9 Respectar l’entorn medi ambiental i fomentar el desenvolupament sostenible.
6.4. Estructura del Pla d’Estudis
Organització dels estudis: 240 ECTS/ 60 ECTS per curs acadèmic.
Distribució de la formació:
 60 ECTS de Formació Bàsica
 60 ECTS de Ciències de la Infermeria
 90 ECTS de pràctiques i Treball Fi de Grau
 30 ECTS assignatures optatives
Els 30 ECTS d’assignatures optatives estan estructurats durant el quart curs i l’estudiant té l’opció
d’escollir assignatures que conformin un itinerari específic per tal d’obtenir una menció.
Aquests itineraris específics són:
 Acció Comunitària en Salut
 Infermeria en Àmbits Específics
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La formació està estructurada en matèries que es desglossen en diferents assignatures que són les
que configuren tot el Pla d’Estudis.
Estructura Pla d’estudis d’Infermeria
CURS

SEMESTRE

1r.

ASSIGNATURES

ECTS

Estructura del Cos Humà

6

Funció del Cos Humà I

6

Psicologia General i Evolutiva

6

Pensament Infermer i Historia del Tenir Cura

6

Bioestadística

6

Farmacologia

6

Funció del Cos Humà II

6

Nutrició

6

Comunicació i Noves Tecnologies de la Informació

6

Ciències Socials i Salut

6

1r.

2n.

CURS

SEMESTRE

ASSIGNATURES

ECTS

Deontologia i Marc Legal en Infermeria

6

Educació per a la Salut

6

Bases Metodològiques de la Infermeria

3

Ecologia i Salut

3

Pràcticum I

9

Infermeria de l’Envelliment

3

Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut

6

Infermeria de la Persona Adulta

6

Atenció Primària i Salut Comunitària

5

Pràcticum II

13

1r.

2n.

2n.
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CURS

SEMESTRE
Anual

ASSIGNATURES

ECTS

Pràcticum III

29

Infermeria de la Dona

3

Infermeria de la Infància i Adolescència

3

Infermeria en Situacions Complexes

6

Infermeria en Salut Mental i Psiquiatria

3

Bases de Metodologia Científica en Ciències de la Salut

4

Gestió i Qualitat dels Serveis en Infermeria

3

Pràcticum IV

9

1r.
3r.

2n.

CURS

SEMESTRE

ASSIGNATURES

ECTS

Treball Final de Grau (TFG)

9

Pràcticum V

21

Anglès en Ciències de la Salut

6

2n.

Aspectes Psicosocials de la Dependència

6

Menció en
Acció
Comunitària
en Salut

Eines per a l’Acció Comunitària en Salut

6

Salut Internacional i Cooperació

6

Pràctiques Externes en Acció Comunitària en Salut

12

Atenció en Infermeria en situacions crítiques

6

Atenció en Infermeria en Emergències Extra hospitalàries

6

Recursos d’Ajuda per a les Persones de Suport

6

Pràctiques Externes en Àmbits Específics

12

Anual

4t.

2n.
Menció en
Infermeria
en àmbits
específics
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DIES SENSE
ACTIVITAT DOCENT:
FESTIUS

Setmana

6.5. Organització Acadèmica

1r. curs

2n. curs

3r. curs

4t. curs

SETEMBRE 2018
1
Dl. 10-09-2018 Pont
Dt. 11-09-2018
Diada de Catalunya

Inici dia 4-9-18
Activitat
acadèmica

del 3 al 7

2

del 10 al 14

3

del 17 al 21

4

del 24 al 28

12, 13,14
Activitat
acadèmic

12, 13,14
Activitat
acadèmica

Activitat
acadèmica
Activitat
acadèmica

Activitat
acadèmica
Activitat
acadèmica

Inici dia 129-18
Activitat
acadèmica
Activitat
acadèmica
Activitat
acadèmica

Activitat
acadèmica

Pràcticum V
Pràcticum V

OCTUBRE 2018

Dv. 12-10-2018
Festa de la
Hispanitat

Jornada d'Inserció
laboral
Dt. 30-10-2018
Dj. 01-11-2018 Tots
Sants
Dv. 02-11-2018
Pont

5

del 1 al 5

Activitat
acadèmica

Activitat
acadèmica

Activitat
acadèmica

Pràcticum V

6

del 8 al 12

Activitat
acadèmica

Activitat
acadèmica

Activitat
acadèmica

Pràcticum V

7

del 15 al 19

Activitat
acadèmica

Activitat
acadèmica

Activitat
acadèmica

Pràcticum V

8

del 22 al 26

Activitat
acadèmica

Activitat
acadèmica

Activitat
acadèmica

Pràcticum V

9

del 29 al 2 nov.

Activitat
acadèmica

Activitat
acadèmica

Pràcticum III

Treball fi de
Grau

Activitat
acadèmica
Activitat
acadèmica
Activitat
acadèmica

Activitat
acadèmica
Activitat
acadèmica

Pràcticum III

Pràcticum V

Pràcticum III

Pràcticum V

Pràcticum III

Pràcticum V

Activitat
acadèmica

Activitat
acadèmica

Pràcticum III

Pràcticum V

NOVEMBRE 2018
10 del 5 al 9
11 del 12 al 16
12 del 19 al 23
13 del 26 al 30
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DESEMBRE 2018
Dj. 06-12-2018
Festa Constitució
Dv. 07-12-2018
Pont

Vacances NADAL:
període No lectiu
Dl. 07-01-2019
Festiu

14

del 3 al 7

Activitat
acadèmica

Activitat
acadèmica

Pràcticum III

Pràcticum V

15

del 10 al 14

Activitat
acadèmica

Activitat
acadèmica

Pràcticum III

Pràcticum V

16

del 17 al 21

Activitat
acadèmica

Activitat
acadèmica

Pràcticum III
(fins el dia
21)

Pràcticum V
(fins el dia 18)

17

del 24 al 28
GENER 2019

18

Del 31 des. al 4

19

del 7 al 11

20

del 14 al 18

21

del 21 al 25

22

del 28 a l’1 febrer

VACANCES NADAL

Activitat
d'avaluació

Activitat
d'avaluació

Activitat
d'avaluació

Activitat
d'avaluació
Activitat
d'avaluació
Activitat
d'avaluació

Activitat
d'avaluació
Activitat
d'avaluació
Activitat
d'avaluació

Activitat
d'avaluació
Activitat
d'avaluació
Activitat
d'avaluació

Activitat
acadèmica
Activitat
acadèmica
Activitat
acadèmica
Activitat
acadèmica

Activitat
d'avaluació

Activitat
Pràcticum III
d'avaluació

Activitat
acadèmica

Activitat
acadèmica
Activitat
acadèmica

Activitat
acadèmica
Activitat
acadèmica

Pràcticum III

Activitat
acadèmica
Activitat
acadèmica

Activitat
Acadèmica

Activitat
acadèmica

Pràcticum III

Activitat
acadèmica
Activitat
acadèmica

Activitat
acadèmica
Activitat
acadèmica

Pràcticum III

FEBRER 2019

Jornada d'Inserció
laboral
Dc. 13-02-2019

23

del 4 al 8

24

del 11 al 15

25

del 18 al 22

26

del 25 a l’1 març

Pràcticum III

Activitat
acadèmica

MARÇ 2019

Jornada d'Inserció
laboral
Dc. 06-03-2019

27

del 4 al 8

28

del 11 al 15

29

del 18 al 22

30 del 25 al 29
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ABRIL 2019

Vacances Setmana
Santa:
Del 15 al 19
Dl. 22-04-19 Festa
Pasqua
Dc. 01-05-2019
Festa Treball

31 De l’1 al 5

Activitat
acadèmica

Pràcticum II

32 del 8 al 12

Activitat
acadèmica

Pràcticum II

33 del 15 al 19
34 del 22 al 26
35 del 29 al 3 maig

Activitat
acadèmica
Activitat
acadèmica

Activitat
d'avaluació
Viatge final de
curs

VACANCES SETMANA SANTA
Activitat
acadèmica
Activitat
acadèmica

Pràcticum II
Pràcticum II

Activitat
acadèmica
Activitat
acadèmica

Pràctica
externa
Pràctica
externa

MAIG 2019
Activitat
acadèmica

Pràcticum II

Activitat
acadèmica

del 13 al 17

Activitat
acadèmica

Pràcticum II

Activitat
acadèmica

del 20 al 24

Activitat
acadèmica

Pràcticum II

Activitat
acadèmica

39 del 27 al 31

Activitat
acadèmica

Pràcticum II

Activitat
acadèmica

Activitat
d'avaluació
Activitat
d'avaluació
Activitat
d'avaluació
Activitat
d'avaluació

Activitat
d'avaluació
Activitat
d'avaluació
Activitat
d'avaluació
Activitat
d'avaluació

Activitat
d'avaluació
Activitat
d'avaluació
Activitat
d'avaluació
Activitat
d'avaluació

Activitat
d'avaluació

Activitat
d'avaluació

Activitat
d'avaluació

36 del 6 al 10
37

38
Jornada d'Inserció
laboral
Dl. 27-05-2019

Pràctica
externa
Pràctica
externa
Pràctica
externa
Inici 30 de maig
Activitat
d'avaluació

JUNY 2019
40 del 3 al 7
41 del 10 al 14
42 del 17 al 21
Dl. 24-06-2019 Sant
Joan

43 del 24 al 28

Activitat
d’avaluació
Activitat
d'avaluació

JULIOL 2019
Dl. 01-07-2019
Festa Major Local
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6.6. Jornades Propedèutiques
1r Grau d’Infermeria (Matí)

Dimecres 12-09-2018: INFERMERIA

Benvinguda (8,30 a 8,45h)
Directora
Dra. Montse Comellas
Presentació i Organització del Centre
Organització Pla d’Estudis
Coordinadora Titulació
Dra. Guadalupe Sánchez
(8,45 a 9,30h)

Informació
Secretaria Acadèmica i Gestió Acadèmica
Dra. Mireia Tarruella i Sra. Teresa Armengol (9:30-10:00h)
Grup A

Grup B

Organització 1r curs Grau Infermeria
Coordinador Curs

Aula informàtica
Sr. Pau Blasco

Professor Rafael Llorens

(10:00 – 11:00h)

(10:00 – 11:00h)
Grup A
Aula informàtica

Organització 1r curs Grau Infermeria
Coordinador Curs

Sr. Pau Blasco

Professor Rafael Llorens

(11:00 – 12:00h)

(11:00 – 12:00h)
Informació
Estudiants Infermeria
(12-13h)
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1r Grau d’Infermeria (Tarda)

Dimecres 12-09-2018: INFERMERIA
Benvinguda (15:00 a 15:15h)
Directora
Dra. Montse Comellas
Presentació i Organització del Centre
Organització Pla d’Estudis
Coordinadora Titulació
Dra. Guadalupe Sánchez
(15:15 a 16:00h)
Informació
Secretaria Acadèmica i Gestió Acadèmica
Dra. Mireia Tarruella i Sra. Teresa Armengol (16:00-16:30h)
Grup A

Grup B

Organització 1r curs Grau Infermeria
Coordinador Curs

Aula informàtica
Sr. Pau Blasco

Professor Rafael Llorens

(16:30 – 17:30h)

(16:30 – 17:30h)
Grup A
Aula informàtica

Organització 1r curs Grau Infermeria
Coordinador Curs

Sr. Pau Blasco

Professor Rafael Llorens

(17:30 – 18:30h)

(17:30 – 18:30h)
Informació
Estudiants Infermeria
(18:30-19:30h)

GUIA DE L’ESTUDIANT 2018-2019

Pàgina | 44

6.7. Planificació

PLANIFICACIÓ 1r CURS GRAU D’INFERMERIA 1r SEMESTRE (Torn: Matí)
Inici: dijous, 13 de setembre de 2018
Final: divendres, 21 de desembre de 2018
Dilluns
BIOESTADÍSTICA
08,00 - 09,30

17 setembre –
17 desembre

FUNCIÓ DEL COS
HUMÀ I
10,00 - 11,30

Dimarts

18 setembre –
18 desembre
PENSAMENT
INFERMER I
HISTÒRIA DEL
TENIR CURA
18 setembre –
18 desembre

PENSAMENT
INFERMER I
HISTÒRIA DEL
TENIR CURA

11,30 - 13,00

FUNCIÓ DEL COS
HUMÀ I
18 setembre –

17 setembre –

Dijous

Divendres

ESTRUCTURA
ESTRUCTURA
BIOESTADÍSTICA
BIOESTADÍSTICA
DEL COS HUMÀ
DEL COS HUMÀ

17 setembre –
17 desembre

Dimecres

18 desembre

17 desembre

19 setembre –
19 desembre
PSICOLOGIA
GENERAL I
EVOLUTIVA
19 setembre –
19 desembre
PSICOLOGIA
GENERAL I
EVOLUTIVA
19 setembre –
19 desembre

13 setembre –
20 desembre
FUNCIÓ DEL COS
HUMÀ I
13 setembre –
20 desembre
PENSAMENT
INFERMER I
HISTÒRIA DEL
TENIR CURA
13 setembre –
20 desembre

14 setembre –
21 desembre
PSICOLOGIA
GENERAL I
EVOLUTIVA
14 setembre –
21 desembre
PSICOLOGIA
GENERAL I
EVOLUTIVA
14 setembre –
21 desembre

ESTRUCTURA
DEL COS HUMÀ
13,00 - 14,30

TREBALL
AUTÒNOM

TREBALL
AUTÒNOM

19 setembre –

TREBALL
AUTÒNOM

TREBALL
AUTÒNOM

19 desembre
Nota: Les dates de la planificació són orientatives, per més informació consultar la planificació setmanal i el pla de treball
de cada assignatura que estarà penjada a la plataforma Moodle.
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PLANIFICACIÓ 1r CURS GRAU D’INFERMERIA 1r SEMESTRE (Torn: Tarda)
Inici: dijous, 13 de setembre de 2018
Final: divendres, 21 de desembre de 2018

15,00 - 16,30

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

BIOESTADÍSTICA

PENSAMENT
INFERMER I
HISTÒRIA DEL
TENIR CURA

PSICOLOGIA
GENERAL I
EVOLUTIVA

PENSAMENT
INFERMER I
HISTÒRIA DEL
TENIR CURA

PSICOLOGIA
GENERAL I
EVOLUTIVA

17 setembre –
17 desembre

18 setembre –
18 desembre

16,30 – 18,00

PENSAMENT
INFERMER I
HISTÒRIA DEL
TENIR CURA

FUNCIÓ DEL COS
HUMÀ I
18 setembre –

17 setembre –

18 desembre

17 desembre

19 setembre –
19 desembre

PSICOLOGIA
GENERAL I
EVOLUTIVA
19 setembre –
19 desembre

13 setembre –
20 desembre

FUNCIÓ DEL COS
HUMÀ I
13 setembre –
20 desembre

14 setembre –
21 desembre

PSICOLOGIA
GENERAL I
EVOLUTIVA
14 setembre –
21 desembre

FUNCIÓ DEL COS
HUMÀ I

TREBALL
AUTÒNOM

ESTRUCTURA
DEL COS HUMÀ

ESTRUCTURA
DEL COS HUMÀ

TREBALL
AUTÒNOM

17 setembre –

18 setembre –

19 setembre –

13- setembre –

14 setembre –

17 desembre

18 desembre

19 desembre

20 desembre

21 desembre

BIOESTADÍSTICA

TREBALL
AUTÒNOM

ESTRUCTURA
DEL COS HUMÀ

BIOESTADÍSTICA

TREBALL
AUTÒNOM

18 setembre –

19 setembre –

18 desembre

19 desembre

18,00 - 19,30

19,30 – 21,00

17 setembre –
17 desembre

13 setembre –
20 desembre

14 setembre –
21 desembre

Nota: Les dates de la planificació són orientatives, per més informació consultar la planificació setmanal i el pla de treball
de cada assignatura que estarà penjada a la plataforma Moodle.
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PLANIFICACIÓ 1r CURS GRAU D’INFERMERIA 2n SEMESTRE (Torn: Matí)
Inici: dilluns, 11 de febrer de 2019
Final: divendres, 31 de maig de 2019

08,00 - 09,30

Dilluns

Dimarts

FARMACOLOGIA

NUTRICIÓ

11 febrer - 27
maig

12 febrer - 28
maig

CIÈNCIES
FUNCIÓ DEL COS
SOCIALS I SALUT
HUMÀ II
10,00 - 11,30
11 febrer – 27
maig

NUTRICIÓ
11,30 - 13,00

11 febrer – 27
maig

NUTRICIÓ
13,00 - 14,30

11 febrer – 27
maig

12 febrer –28
maig

Dimecres

Dijous

FARMACOLOGIA FARMACOLOGIA
13 febrer – 29
maig

14 febrer – 30
maig

COMUNICACIÓ I COMUNICACIÓ I
TÈCNIQUES DE TÈCNIQUES DE
LA INFORMACIÓ LA INFORMACIÓ
13 febrer – 29
maig

CIÈNCIES
FUNCIÓ DEL COS
SOCIALS I SALUT
HUMÀ II

14 febrer – 30
maig

COMUNICACIÓ I
TÈCNIQUES DE
LA INFORMACIÓ

12 febrer –28
maig

13 febrer – 29
maig

CIÈNCIES
SOCIALS I SALUT

TREBALL
AUTÒNOM

FUNCIÓ DEL COS
HUMÀ II

12 febrer –28
maig

13 febrer – 29
maig

14 febrer – 30
maig

14 febrer – 30
maig

Divendres
TALLER SVB
22 febrer-26
abril

TALLER SVB
22 febrer-26
abril

TREBALL
AUTÒNOM
3 maig -31 maig

TREBALL
AUTÒNOM
3 maig -31 maig

Nota: Les dates de la planificació són orientatives, per més informació consultar la planificació setmanal i el pla de treball
de cada assignatura que estarà penjada a la plataforma Moodle.
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PLANIFICACIÓ 1r CURS GRAU D’INFERMERIA 2n SEMESTRE (Torn: Tarda)
Inici: dilluns, 5 de febrer de 2018
Final: divendres, 1 de juny de 2018
Dilluns

Dimarts

CIÈNCIES
FUNCIÓ DEL COS
SOCIALS I SALUT
HUMÀ II

Dimecres

Dijous

Divendres

TREBALL
AUTÒNOM

COMUNICACIÓ I
TÈCNIQUES DE
LA INFORMACIÓ

NUTRICIÓ

13 febrer – 29
maig

14 febrer – 30
maig

15 febrer – 31
maig

15,00 - 16,30
11 febrer – 27
maig

12 febrer –28
maig

NUTRICIÓ

CIÈNCIES
SOCIALS I SALUT

11 febrer – 27
maig

12 febrer –28
maig

16,30 – 18,00

COMUNICACIÓ I COMUNICACIÓ I
TÈCNIQUES DE
TÈCNIQUES DE
LA INFORMACIÓ LA INFORMACIÓ
13 febrer – 29
maig

14 febrer – 30
maig

NUTRICIÓ

15 febrer – 31
maig
TALLER SVB

FARMACOLOGIA FUNCIÓ DEL COS
FUNCIÓ DEL COS
CIÈNCIES
HUMÀ II
SOCIALS I SALUT
HUMÀ II
18,00 - 19,30
11 febrer – 27
maig

12 febrer –28
maig

13 febrer – 29
maig

14 febrer – 30
maig

22 febrer - 26
abril
TREBALL
AUTÒNOM
3 maig - 31 maig
TALLER SVB

FARMACOLOGIA
19,30 – 21,00

11 febrer – 27
maig

TREBALL
AUTÒNOM
12 febrer –28
maig

FARMACOLOGIA
13 febrer – 29
maig

TREBALL
AUTÒNOM
14 febrer – 30
maig

22 febrer - 26
abril
TREBALL
AUTÒNOM
3 maig - 31 maig

Nota: Les dates de la planificació són orientatives, per més informació consultar la planificació setmanal i el pla de treball
de cada assignatura que estarà penjada a la plataforma Moodle.

GUIA DE L’ESTUDIANT 2018-2019

Pàgina | 48

PLANIFICACIÓ 2n CURS GRAU D’INFERMERIA 1r SEMESTRE (Torn: Matí)
Inici: dimecres, 12 de setembre de 2018
Final: divendres, 21 de desembre de 2018
Dilluns

Dimarts

08,00 - 09,30
DEONTOLOGIA

10,00 - 11,30

18 setembre -18
desembre
(28 sessions)

Dimecres
BASES DE LA
INFERMERIA
19 setembre-17
octubre
(10 sessions)
ENVELLIMENT
24 octubre- 19
desembre
(18 sessions)

Dijous

Divendres
EDUCACIÓ PER
A LA SALUT
14 setembre-26
d’octubre
(12 sessions)
ENVELLIMENT
9 novembre
(2 sessions)
ECOLOGIA I
SALUT
16-23 novembre
(4 sessions)

Presentació de
curs
12 setembre
ECOLOGIA I
SALUT
19 setembre 31
TALLERS
TALLERS
octubre
PRÀCTICUM I 17
PRÀCTICUM I 13
(7 sessions)
setembre 17
setembre - 20
EDUCACIÓ PER
BASES DE LA
INFORMACIÓ
desembre
desembre
A LA SALUT
INFERMERIA
PROGRAMA
11,30 - 13,00
14
setembre-26
INTERCANVIS
18 setembre -18
d’octubre
7 novembre
desembre
(12 sessions)
ECOLOGIA I
(28 sessions)
DEONTOLOGIA
SALUT
9 novembre-21
14 novembre-12
desembre
desembre
(12
sessions)
(5 sessions)
INFORMACIÓ
PRÀCTICUM II
19 desembre

13,00 - 14,30

Nota: Les dates de la planificació són orientatives, per més informació consultar la planificació setmanal i el pla de treball
de cada assignatura que estarà penjada a la plataforma Moodle.
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PLANIFICACIÓ 2n CURS GRAU D’INFERMERIA 1r SEMESTRE (Torn: Tarda)
Inici: dimecres, 12 de setembre de 2018
Final: divendres, 21 de desembre de 2018
Dilluns

Dimarts

Dimecres

DEONTOLOGIA

Presentació curs
12 setembre
de 16,30 a 18 h

Dijous

Divendres

15,00 – 16,30

18 setembre - 18
desembre
(28 sessions)

16,30 – 18,00

EDUCACIÓ PER A
LA SALUT
14 setembre 26 octubre
(12 sessions)

BASES DE LA
INFERMERIA
12 setembre
de 18 a 19,30 h

ENVELLIMENT
9 novembre 21 desembre
(12 sessions)

BASES DE LA
INFERMERIA
19 setembre 17 octubre
de 16,30 a 19,30
h
(11
sessions)

18,00 – 19,30

DEONTOLOGIA
24 octubre 28 novembre
de 16,30 a 19,30
h
(12
sessions)

TALLERS
PRÀCTICUM I
17 setembre - 17
desembre

19,30 – 21,00

EDUCACIÓ PER A
LA SALUT
18 setembre - 18
desembre
(28 sessions)

ENVELLIMENT
5 desembre
de 16,30 a 18 h
(1 sessió)
ECOLOGIA I
SALUT
5 desembre
de 18 a 21 h
(2 sessions)
ECOLOGIA I
SALUT
12 desembre
de 16,30 a 19,30
h
(2 sessions)

TALLERS
PRÀCTICUM I
13 setembre - 20
desembre

BASES DE LA
INFERMERIA
14 setembre 19 octubre
de 18 a 21 h
BASES DE LA
INFERMERIA
26 octubre
de 18 a 19,30 h
(11 sessions)

ECOLOGIA I
SALUT
9 novembre 14 desembre
de 18 a 21 h
(10 sessions)

INFORMACIÓ
PRÀCTICUM II
19 desembre
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de 16,30 a 18 h
ENVELLIMENT
3 i 31 octubre
(5 sessions)
INFORMACIÓ
PROGRAMA
INTERCANVIS
7 novembre
ENVELLIMENT
14 i 21 novembre
(2 sessions)
ECOLOGIA I
SALUT
19 desembre
De 18 a 21 h
(2 sessions)
Nota: Les dates de la planificació són orientatives, per més informació consultar la planificació setmanal i el pla de treball
de cada assignatura que estarà penjada a la plataforma Moodle.
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PLANIFICACIÓ 2n CURS GRAU D’INFERMERIA 2n SEMESTRE (Torn: Matí)
Inici: dilluns, 11 de febrer de 2019
Final: divendres, 29 de març 2019
Dilluns

08,00 - 09,30

10,00 - 11,30

ATENCIÓ
PRIMÀRIA
11febrer-25
març
(14 sessions)

Dimarts

PSICOLOGIA
APLICADA
12 febrer-26
març
(14 sessions)

11,30 - 13,00

PSICOLOGIA
APLICADA
11 febrer-25
març
(14 sessions)
13,00 - 14,30

INF. PERSONA
ADULTA
12 febrer-26
febrer
(3 sessions)
ATENCIÓ
PRIMÀRIA
5 març-12 març
(2sessions)

Dimecres

INF. PERSONA
ADULTA
13 febrer-27
març
(14 sessions)

Dijous

INFORMACIÓ
PRÀCTICUM II
14 de febrer
INF. PERSONA
ADULTA
21 febrer-28
març
(12 sessions)

Divendres

ATENCIÓ
PRIMÀRIA
15 febrer-22
març
(12 sessions)
SESSIÓ RISCOS
LABORALS
(29 març)

PSICOLOGIA
APLICADA
14 febrer-7 març
(4 sessions)

INFORMACIÓ
PRÀCTICUM II
LLIURAMENT
DOSSIERS.
26 març

Nota: Les dates de la planificació són orientatives, per més informació consultar la planificació setmanal i el pla de treball
de cada assignatura que estarà penjada a la plataforma Moodle.
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PLANIFICACIÓ 2n CURS GRAU D’INFERMERIA 2n SEMESTRE (Torn: Tarda)
Inici: dilluns, 11 de febrer de 2019
Final: divendres, 29 de març 2019
Dilluns

15,00 - 16,30

INFERMERIA
PERSONA
ADULTA
11 febrer-25
març
(14 sessions)

Dimarts

Dimecres

INFORMACIÓ
PRÀCTICUM II
14 de febrer

PSICOLOGIA
APLICADA
12 febrer-26
març
(14 sessions)

16,30 – 18,00

18,00 - 19,30
PSICOLOGIA
APLICADA
11 febrer-18
febrer
(4 sessions)
19,30 – 21,00

ATENCIÓ
PRIMÀRIA
12 febrer-19
març
(12 sessions)
INFORMACIÓ
PRÀCTICUM II
LLIURAMENT
DOSSIERS
de 18 a 19,30 h
26 març

Dijous

PSICOLOGIA
APLICADA
13 febrer-27
març
(14 sessions)

ATENCIÓ
PRIMÀRIA
13 febrer-6
març
(4 sessions)

INF. PERSONA
ADULTA
21 febrer-28
març
(12 sessions)

INF. PERSONA
ADULTA
14 de febrer
(2 sessions)

Divendres

ATENCIÓ
PRIMÀRIA
15 febrer-22
març
(12 sessions)
SESSIÓ RISCOS
LABORALS
(29 març)

INF. PERSONA
ADULTA
15 febrer
(1 sessió)

Nota: Les dates de la planificació són orientatives, per més informació consultar la planificació setmanal i el pla de treball
de cada assignatura que estarà penjada a la plataforma Moodle.
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PLANIFICACIÓ 3r CURS GRAU D’INFERMERIA 1r SEMESTRE (Torn: Matí)
Inici: dimecres, 12 de setembre de 2018 ....................................... Divendres dia 12 d’octubre festa
Final: divendres, 26 d’octubre 2018
Dilluns

Dimarts

Dimecres

SALUT MENTAL I INF. SITUACIONS
PSIQUIATRIA
COMPLEXES Del
11,30 - 13,00 Del 17 setembre 18 setembre –
– 22 octubre
23 octubre
(6 sessions)
(6 sessions)

INF. SITUACIONS SALUT MENTAL I
COMPLEXES Del
PSIQUIATRIA
13,00 - 14,30 17 setembre – Del 18 setembre
22 octubre
– 9 octubre
(6 sessions)
(4 sessions)

Divendres

INFERMERIA DE
INF. INFÀNCIA I
LA DONA Del 13
ADOLESCÈNCIA
setembre – 18
Del 14 setembreoctubre
26
octubre
(6 sessions)
(6 sessions)

INF. INFÀNCIA I INFERMERIA DE
ADOLESCÈNCIA LA DONA Del 18
08,00 - 09,30 Del 17 setembre setembre – 23
– 22 octubre
octubre
(12 sessions)
(12 sessions)

10,00 - 11,30

Dijous

12 setembre
Presentació de
curs i pràctiques
de 10 a 11,30
i INF.
SITUACIONS
COMPLEXES
INF. SITUACIONS SALUT MENTAL I
de 11,30 a
COMPLEXES Del
PSIQUIATRIA
14,30.
13 setembre – 14 setembre - 26
(2 sessions)
25 octubre
octubre
(14 sessions)
(12 sessions)

TALLERS
INFANTIL
PRÀCTICUM III
Del 19 setembre
al 24 octubre de
8 a 14,30 al CST
(6 matins)

18 octubre
Informació
Erasmus.
25 octubre
Informació
Pràcticum III.

Nota: Les dates de la planificació són orientatives, per més informació consultar la planificació setmanal i el pla de treball
de cada assignatura que estarà penjada a la plataforma Moodle.
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PLANIFICACIÓ 3r CURS GRAU D’INFERMERIA 1r SEMESTRE (Torn: Tarda)
Inici: dimecres, 12 de setembre de 2018 ............................................... Divendres 12 d’octubre festa
Final: divendres, 26 d’octubre de 2018
Dilluns

15,00 - 16,30

Dimecres

Dijous

Divendres

INF.
SALUT MENTAL I
INF.
SALUT MENTAL I
SITUACIONS
PSIQUIATRIA
SITUACIONS
PSIQUIATRIA
COMPLEXES Del
12
setembre
Del 17 setembre
COMPLEXES Del Del 21 setembre
18 setembre –
Presentació de
– 22 octubre
13 setembre –
– 26 octubre
23 octubre
curs i pràctiques
(12 sessions)
25 octubre
(10 sessions)
(12 sessions)
de 15 a 16,30
(14 sessions)

16,30 – 18,00

18,00 - 19,30

Dimarts

INF. SITUACIONS
COMPLEXES
de 16,30 a
19,30.
(2 sessions)

INF. INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA
13 setembre –11
octubre
TALLERS
INFERMERIA DE
(5 sessions)
INFANTIL del
LA DONA
PRÀCTICUM III
14 setembre - 26
18 octubre
INFERMERIA DE INF. INFÀNCIA I Del 19 setembre
octubre
Informació
LA DONA Del 17 ADOLESCÈNCIA al 24 octubre de
(6 sessions)
Erasmus.
setembre – 22 Del 18 setembre 15 a 21 al CST
25 octubre
octubre
– 23 octubre
(6 tardes)
Informació
(12 sessions)
(12 sessions)
Pràcticum III

19,30 – 21,00

INF. INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA
18 octubre
(1 sessió)

Nota: Les dates de la planificació són orientatives, per més informació consultar la planificació setmanal i el pla de treball
de cada assignatura que estarà penjada a la plataforma Moodle.
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PLANIFICACIÓ 3r CURS GRAU D’INFERMERIA 2n SEMESTRE (Torn: Matí)
Inici: dilluns, 1 d’abril de 2019

Del 15 al 22 d’abril festa per Setmana Santa

Final: divendres, 31 de maig de 2019

Dimecres 1 de maig Festa

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

GESTIÓ I
QUALITAT DELS
SERVEIS D'INF

GESTIÓ I
QUALITAT DELS
SERVEIS D'INF

Del 9 d’abril al 28
maig

08,00 - 09,30

Divendres

Del 10 al 31 de
maig

(7 sessions)

(4 sessions)

TALLERS
PRÀCTICUM IV
Els dies 10 i 24
d’abril i el 8 i 22
de maig

GESTIÓ I
QUALITAT DELS
SERVEIS D'INF

(4 matins)
10,00 - 11,30
TALLERS
El dia 15 de maig
PRÀCTICUM
BASES
BASES
IV
METODOLOGIA
De l’1 d’abril METODOLOGIA
CIENTÍFICA
de 8 a
CIENTÍFICA
al 27 maig
11,30
(7 matins)
Del 2 d’abril al 28
(2 sessions)
maig
De 11,30 a 13
(16 sessions)
Presentació de 4t
curs
11,30 - 13,00
Els dies 3 d’abril i
el 29 de maig
treball autònom.

TALLERS
PRÀCTICUM IV
Del 4 d’abril al
30 maig
(8 matins)

Del 5 d’abril al 31
de maig
(8 sessions)

BASES
METODOLOGIA
CIENTÍFICA
Del 5 d’abril al 24
de maig
(14 sessions)

13,00 - 14,30

El 28 maig
presentació
pràcticum V i
pràctica externa

Nota: Les dates de la planificació són orientatives, per més informació consultar la planificació setmanal i el pla de treball
de cada assignatura que estarà penjada a la plataforma Moodle.
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PLANIFICACIÓ 3r CURS GRAU D’INFERMERIA 2n SEMESTRE (Torn: Tarda)
Inici: dilluns, 1 d’abril de 2019

Del 15 al 22 d’abril festa per Setmana Santa

Final: divendres, 31 de maig de 2019

Dimecres 1 de maig festa

Dilluns

Dimarts
BASES
METODOLOGIA
CIENTÍFICA

15,00 - 16,30

16,30 – 18,00

TALLERS
PRÀCTICUM IV
De l’1 d’abril al
27 maig
18,00 - 19,30

Dimecres

Els dies 10 i 24
d’abril i el 8 i 22
de maig

(16 sessions)

(4 matins)

GESTIÓ I
QUALITAT DELS
SERVEIS D'INF
Del 2 d’abril al
21 maig.

El dia 15 de
maig

(7 sessions)

BASES
METODOLOGIA
CIENTÍFICA de
16,30 a 19,30
(2 sessions)

Divendres
GESTIÓ I
QUALITAT DELS
SERVEIS D'INF
Del 5 d’abril al
24 de maig
(7 sessions)

TALLERS
PRÀCTICUM IV

Del 2 d’abril al
28 maig

(7 matins)

Dijous

TALLERS
PRÀCTICUM IV
Del 4 d’abril al
30 maig
(8 matins)

BASES
METODOLOGIA
CIENTÍFICA
Del 5 d’abril al
24 de maig
(14 sessions)

El 28 maig
De 19,30 a 21
presentació
Presentació de
pràcticum V i
4t curs
pràctica externa

19,30 – 21,00

GESTIÓ I
QUALITAT DELS
SERVEIS D'INF
Del 23 d’abril al
21 maig
(5 sessions)

Els dies 3 d’abril
i el 29 de maig
treball
autònom.

Nota: Les dates de la planificació són orientatives, per més informació consultar la planificació setmanal i el pla de
treball de cada assignatura que estarà penjada a la plataforma Moodle.
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PLANIFICACIÓ 4t CURS GRAU D’INFERMERIA 1r SEMESTRE (Torn: Matí)
Inici: 4 de setembre de 2018
Final: 21 de desembre de 2018
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Presentació curs
4 setembre

08,00 - 09,30

PRACTICUM V
17 Setembre-17
desembre
Seminaris TFG
29 octubre

PRACTICUM V
17 Setembre-17
desembre
10,00 - 11,30
Seminaris TFG
29 octubre

PRACTICUM V
18 Setembre-18
desembre

Tallers de
Pràctica externa
5 i 12 setembre

V Cicle
d'activtats
d'orientació
professional 30
octubre
Presentació
Practicum i
pràctiques
externes
4 setembre

PRACTICUM V
19 Setembre-12
desembre

PRACTICUM V
18 Setembre-18
desembre
V Cicle
d'activtats
d'orientació
professional 30
octubre
Seminaris TFG
4 de setembre

PRACTICUM V
17 Setembre-17
desembre
11,30 - 13,00
Seminaris TFG
29 octubre
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PRACTICUM V
18 Setembre-18
desembre
V Cicle
d'activtats
d'orientació
professional 30
octubre

Dijous

Divendres

Tallers de
Tallers de
pràctica externa pràctica externa
6 i 13 setembre 7 i 14 setembre
Seminaris TFG
6 de setembre

Seminaris TFG
14 de setembre

PRACTICUM V
PRACTICUM V 21 Setembre-14
20 Setembre- 13
desembre
desembre

Seminaris TFG
6 de setembre

Tallers de
pràctica externa
7 i 14 setembre

Tallers de
Pràctica externa
Tallers de
5 i 12 setembre pràctica externa Seminaris TFG
6 i 13 setembre 14 de setembre
PRACTICUM V
19 Setembre-12 PRACTICUM V
PRACTICUM V
desembre
20 Setembre- 13 21 Setembre-14
desembre
desembre

Tallers de
Pràctica externa
5 i 12 setembre
PRACTICUM V
19 Setembre-12
desembre

Seminaris TFG
6 de setembre

Seminaris TFG
14 de setembre

Tallers de
Tallers de
pràctica externa pràctica externa
6 i 13 setembre 7 i 14 setembre
PRACTICUM V
PRACTICUM V
20 Setembre- 13 21 Setembre-14
desembre
desembre
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Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Seminaris TFG
4 de setembre

13,00 - 14,30

PRACTICUM V
17 Setembre-17
desembre

PRACTICUM V
18 Setembre-18
desembre
V Cicle
d'activtats
d'orientació
professional 30
octubre

Tallers de
Tallers de
Tallers de
Pràctica externa pràctica externa pràctica externa
5 i 12 setembre 6 i 13 setembre 7 i 14 setembre
PRACTICUM V
PRACTICUM V
PRACTICUM V
19 Setembre-12 20 Setembre- 13 21 Setembre-14
desembre
desembre
desembre

Nota: Les dates de la planificació són orientatives, per més informació consultar la planificació setmanal i el pla de
treball de cada assignatura que estarà penjada a la plataforma Moodle.
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PLANIFICACIÓ 4t CURS GRAU D’INFERMERIA 1r SEMESTRE (Torn: Tarda)
Inici: 4 de setembre de 2018
Final: 21 de desembre de 2018
Dilluns

Dimarts
Presentació curs
4 setembre

PRACTICUM V
17 Setembre-17
desembre
15,00 - 16,30

Seminaris TFG
29 octubre

PRACTICUM V
17 Setembre-17
desembre
16,30 – 18,00
Seminaris TFG
29 octubre

PRACTICUM V
18 Setembre-18
desembre
V Cicle
d'activtats
d'orientació
professional 30
octubre
Presentació
Practicum i
pràctiques
externes
4 setembre
PRACTICUM V
18 Setembre-18
desembre
V Cicle
d'activtats
d'orientació
professional 30
octubre
Seminaris TFG
4 de setembre

PRACTICUM V
17 Setembre-17
desembre
18,00 - 19,30
Seminaris TFG
29 octubre

19,30 – 21,00

PRACTICUM V

GUIA DE L’ESTUDIANT 2018-2019

PRACTICUM V
18 Setembre-18
desembre
V Cicle
d'activtats
d'orientació
professional 30
octubre
Seminaris TFG

Dimecres

Dijous

Seminaris TFG
5 de setembre

Tallers de
pràctica externa
6 i 13 setembre

Tallers de
Pràctica externa
5 i 12 setembre

Seminaris TFG
13 de setembre

PRACTICUM V
PRACTICUM V
19 Setembre-12
20 Setembre- 13
desembre
desembre

Seminaris TFG
5 de setembre

Tallers de
pràctica externa
6 i 13 setembre

Tallers de
Pràctica externa
5 i 12 setembre

Seminaris TFG
13 de setembre

PRACTICUM V
PRACTICUM V
19 Setembre-12
20 Setembre- 13
desembre
desembre

Seminaris TFG
5 de setembre
Tallers de
Pràctica externa
5 i 12 setembre

Tallers de
pràctica externa
6 i 13 setembre
Seminaris TFG
13 de setembre

PRACTICUM V
PRACTICUM V
19 Setembre-12 20 Setembre- 13
desembre
desembre

Divendres

Tallers de
pràctica externa
7 i 14 setembre
PRACTICUM V
21 Setembre-14
desembre

Tallers de
pràctica externa
7 i 14 setembre
PRACTICUM V
21 Setembre-14
desembre

Tallers de
pràctica externa
7 i 14 setembre
PRACTICUM V
21 Setembre-14
desembre
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Dilluns

Dimarts

17 Setembre-17
desembre

4 de setembre
PRACTICUM V
18 Setembre-18
desembre

Dimecres

Tallers de
Pràctica externa
5 i 12 setembre
PRACTICUM V
19 Setembre-12
desembre

Dijous
Tallers de
pràctica externa
6 i 13 setembre
Seminaris TFG
13 de setembre
PRACTICUM V
20 Setembre- 13
desembre

Divendres

Tallers de
pràctica externa
7 i 14 setembre
PRACTICUM V
21 Setembre-14
desembre

Nota: Les dates de la planificació són orientatives, per més informació consultar la planificació setmanal i el pla de treball
de cada assignatura que estarà penjada a la plataforma Moodle.
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PLANIFICACIÓ 4t CURS GRAU D’INFERMERIA 2n SEMESTRE (Torn: Matí)
Inici: 8 de gener de 2019
Final: 27 maig de 2019
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Seminaris TFG
9, 16, 23 gener
M1 RAP
14 gener-25
febrer
Pràctica externa
29 abril-20 maig

M1 RAP
8 gener-26
febrer
Pràctica externa
23 abril-21 maig

VI Cicle
d'activtats
d'orientació
professional 13
febrer

M1 AT Ex Hosp
10 de gener-21
de febrer i 7
març

M1 RAP
11 de gener, 8
de febrer- 8 de
març
M1 AT Ex Hosp
25 de gener

M1 RAP
Pràctica externa
20 i 27 febrer, 13 25 abril-23 maig Pràctica externa
març
26 abril-24 maig
Pràctica externa
24 abril-22 maig

08,00 - 09,30

Seminaris TFG
9, 16, 23 gener

M2 SI i COP
14 de gener-11
març

M2 SI i COP
8 gener-12 març

Pràctica externa
29 abril-20 maig

Pràctica externa
23 abril-21 maig

VI Cicle
d'activtats
d'orientació
professional 13
febrer
M2 ASP
PSOCIALS
13 març

M2 ASP
PSOCIALS
10 gener al 14
març

M2 SI i COP
11 de gener
M2 ASP
PSOCIALS
1 de febrer

Pràctica externa
25 abril-23 maig Pràctica externa
26 abril-24 maig

Pràctica externa
24 abril-22 maig
M1 RAP
14 gener-25
febrer
10,00 - 11,30

Pràctica externa
29 abril-20 maig
Seminari TFG
27 de maig
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M1 RAP
8 gener-26
febrer
Pràctica externa
23 abril-21 maig

M1 AT Ex Hosp
9 de gener-6
febrer
VI Cicle
d'activtats
d'orientació
professional 13

M1 AT Ex Hosp
10 de gener-21
de febrer i 7-14
març
Pràctica externa
25 abril-23 maig

M1 RAP
11 de gener, 8
de febrer- 8 de
març
M1 AT Ex Hosp
25 de gener
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Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

febrer i 6 de
març

Divendres
Pràctica externa
26 abril-24 maig

M1 RAP
20 i 27 febrer, 13
març
Pràctica externa
24 abril-22 maig

M2 SI i COP
14 de gener-11
març
Pràctica externa
29 abril-20 maig

M2 SI i COP
8 gener-12 març
Pràctica externa
23 abril-21 maig

Seminari TFG
27 de maig

VI Cicle
d'activtats
d'orientació
professional 13
febrer i 6 de
març
M2 ASP
PSOCIALS
9 de gener-6 de
febrer, 13 de
marc

M2 ASP
PSOCIALS
10 gener al 14
març

M2 SI i COP
11 de gener
M2 ASP
PSOCIALS
1 de febrer

Pràctica externa
25 abril-23 maig Pràctica externa
26 abril-24 maig

Pràctica externa
24 abril-22 maig
M1 AT Ex Hosp
9 de gener-6
febrer

M1 At Inf critica
14 de gener-4
març
Pràctica externa
29 abril-20 maig
11,30 - 13,00
VI Cicle
d'activitats
27 de maig

M2 EINES
14 de gener-11
març
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M1 At Inf critica
M1 At Inf critica
11 de gener
VI Cicle
10 de gener-7 de
d'activtats
febrer i 14 de
M1 AT Ex Hosp
d'orientació
març
25 de gener i 15professional 13
22 de febrer
febrer i 6 de
M1 AT Ex Hosp
Seminari TFG
març
26 de febrer-5
7 de març
M1 RAP
de març
8 de febrer- 8 de
M1 RAP
març
20 i 27 febrer, 13
Pràctica externa
Pràctica externa
març
23 abril-21 maig
25 abril-23 maig Pràctica externa
26 abril-24 maig
Pràctica externa
24 abril-22 maig
M1 At Inf critica
8 de gener-19
febrer, 12 de
març

M2 EINES

M2 ASP
PSOCIALS

M2 EINES

M2 EINES
11 de gener
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Dilluns

Dimarts

Pràctica externa
29 abril-20 maig

8 gener-19
febrer i 12 de
març

VI Cicle
d'activitats
27 de maig

M1 At Inf critica
28 de gener-4
març
Pràctica externa
29 abril-20 maig

Dijous

Divendres

9 de gener- 6 de 10 de gener-7 de
M2 ASP
febrer
febrer i 14 de
PSOCIALS
març
1 de febrer
VI Cicle
M2 ASP
d'activtats
M2 ASP
Pràctica externa
PSOCIALS
d'orientació
PSOCIALS
26 abril-24 maig
26 febrer-5 març professional 13 14 de febrer-28
febrer i 6 de
de febrer
març
Pràctica externa
Seminari TFG
23 abril-21 maig
M2 EINES
7 de març
13 març
Pràctica externa
Pràctica externa 25 abril-23 maig
24 abril-22 maig

M1 At Inf critica
29 de gener-19
de febrer, 12 de
març

Seminari TFG
30 de gener, 6
de febrer

M1 AT Ex Hosp
26 de febrer-5
de març

Presentació de
pràctiques
externes
6 de març

Pràctica externa
23 abril-21 maig

Pràctica externa
24 abril-22 maig

13,00 - 14,30

M2 EINES
28 de gener-11
març

Dimecres

M2 EINES
29 gener-19
febrer i 12 de
març

M2 ASP
Pràctica externa
PSOCIALS
29 abril-20 maig 26 febrer-5 març
Pràctica externa
23 abril-21 maig

M1 At Inf critica M1 AT Ex Hosp
31 de gener-7 de 25 de gener i 15febrer
22 de febrer
Seminari TFG
7 de març

M1 RAP
1 de març

Pràctica externa Pràctica externa
25 abril-23 maig 26 abril-24 maig

Seminari TFG
30 de gener, 6
de febrer

M2 EINES
31 de gener-7 de
febrer

Presentació de
pràctiques
externes
6 de març

M2 ASP
PSOCIALS
14 de febrer-28
de febrer

M2 EINES
13 març

Seminari TFG
7 de març

Pràctica externa
24 abril-22 maig

Pràctica externa
25 abril-23 maig

M2 ASP
PSOCIALS
1 de febrer
Pràctica externa
26 abril-24 maig

Nota: Les dates de la planificació són orientatives, per més informació consultar la planificació setmanal i el pla de treball
de cada assignatura que estarà penjada a la plataforma Moodle.
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PLANIFICACIÓ 4t CURS GRAU D’INFERMERIA 2n SEMESTRE (Torn: Tarda)
Inici: 8 de gener de 2019
Final: 27 maig de 2019
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

M1 RAP
13 de març

Seminari TFG
31 de gener, 7
de febrer, 7 de
març

Divendres

M1 RAP
28 de gener-4 de
febrer
M1 At Inf critica
11 de febrer-11
de març

M1 At Inf critica
29 de gener-12
de març

M1 AT Ex Hosp
1 de febrer
M1 RAP
8 de febrer-8 de
març

Pràctica externa
Pràctica externa M1 AT Ex Hosp
29 abril-20 maig Pràctica externa 24 abril-22 maig 14-21 de febrer
23 abril-21 maig
Pràctica externa
VI Cicle
Pràctica externa
26 abril-24 maig
d'activtats
25 abril-23 maig
27 de maig
15,00 - 16,30

M2 SI i COP
28 de gener-4 de
febrer
M2 EINES
11 de febrer-11
de març

Seminari TFG
31 de gener, 7
de febrer, 7 de
març
M2 EINES
29 de gener-12
de març

Pràctica externa
Pràctica externa
24 abril-22 maig
29 abril-20 maig Pràctica externa
23 abril-21 maig
VI Cicle
d'activtats
27 de maig

M1 RAP
14 de gener-4 de
febrer
16,30 – 18,00

M1 At Inf critica
11 de febrer-11
de març

M1 RAP
8 i 22 de gener
M1 At Inf critica
29 de gener-12
de març

Pràctica externa Pràctica externa
29 abril-20 maig 23 abril-21 maig
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M1 At Inf critica
9 gener-6 de
febrer
VI Cicle
d'activtats
d'orientació
professional 13
febrer i 6 de
març

M2 ASP
PSOCIALS
14 de febrer-28
de febrer
M2 SI i COP
14 de març

M2 ASP
PSOCIALS
1 de febrer

Pràctica externa
26 abril-24 maig

Pràctica externa
25 abril-23 maig
Seminari TFG
10-24 de gener,
7 de març
M1 AT Ex Hosp
14-21 de febrer

M1 AT Ex
1 de febrer
M1 RAP
8 de febrer-8 de
març

Pràctica externa Pràctica externa
25 abril-23 maig 26 abril-24 maig
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Dilluns

Dimarts

Seminari TFG
27 maig

Dimecres

Dijous

Divendres

M1 RAP
20 i 27 de
febrer, 13 de
març
Pràctica externa
24 abril-22 maig

M2 SI i COP
14 de gener-4 de
febrer
M2 EINES
11 de febrer-11
de març
Pràctica externa
29 abril-20 maig
Seminari TFG
27 maig

M2 EINES
9 gener-6 de
feber
M2 SI i COP
8 de gener-22 de
gener
M2 EINES
29 de gener-12
de març

VI Cicle
d'activtats
d'orientació
professional 13
febrer i 6 de
març

M2 SI i COP
Pràctica externa 20 -27 de febrer
23 abril-21 maig
i 13 de març
Pràctica externa
24 abril-22 maig

M1 AT Ex
14 gener-11
març

18,00 - 19,30

M1 RAP
9 de gener-6 de
febrer i 20-27 de
M1 At Inf critica
febrer i 13 de
8-22 de gener i
març
12 de març

M1 RAP
29 de gener-5 de
Pràctica externa
març
29 abril-20 maig
Pràctica externa
23 abril-21 maig

VI Cicle
d'activtats
d'orientació
professional 13
febrer i 6 de
març

Seminari TFG
10-24 de gener,
7 de març

M2 ASP
PSOCIALS
1 de febrer

M2 ASP
PSOCIALS
17 de gener-28
Pràctica externa
de febrer i 14 de
26 abril-24 maig
març
Pràctica externa
25 abril-23 maig

M1 AT Ex
11 gener-7
febrer
Pràctica externa
25 abril-23 maig

M1 AT Ex
1 de febrer
15 de febrer
22 de febrer
M1 RAP
8 de febrer-8 de
març
Pràctica externa
26 abril-24 maig

Pràctica externa
24 abril-22 maig
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Dilluns

M2 ASP
PSOCIALS
14 gener-11
març
Pràctica externa
29 abril-20 maig

M1 AT Ex
14 gener-4 març
Pràctica externa
29 abril-20 maig

Dimarts

Dimecres

Pràctica externa
24 abril-22 maig
M2 SI i COP
9 de gener-6 de
febrer
M2 EINES
8-22 de gener
M2 SI i COP
29 gener-12 de
març

Pràctica externa
29 abril-20 maig Pràctica externa
23 abril-21 maig
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Divendres

M2 SI i COP
9 de gener-6 de
M2 ASP
febrer i 20-27 de
PSOCIALS
M2 EINES
febrer i 13 de
10 de gener-7 de
8-22 de gener
març
febrer i 28 de
M2 ASP
febrer a 14 de
PSOCIALS
M2 SI i COP
VI Cicle
març
1 de febrer
29 gener-12 de
d'activtats
març
d'orientació
M2 EINES
Pràctica externa
professional 13
14-21 de febrer 26 abril-24 maig
Pràctica externa
febrer i 6 de
23 abril-21 maig
març
Pràctica externa
25 abril-23 maig
Pràctica externa
24 abril-22 maig
M1 RAP
9 de gener-6 de
febrer i 20-27 de
febrer
M1 AT Ex
M1 At Inf critica
VI Cicle
1 de febrer
8-22 de gener
d'activtats
M1 AT Ex
15 de febrer
d'orientació
11 de gener -24
22 de febrer
M1 RAP
professional 13
de gener
29 de gener-5 de
febrer
M1 RAP
març
Pràctica externa
8 de març
Presentació
25 abril-23 maig
Pràctica externa
pràctiques
Pràctica externa
23 abril-21 maig
externes
26 abril-24 maig
6 de març

19,30 – 21,00

M2 ASP
PSOCIALS
14 gener-11
març

Dijous

VI Cicle
d'activtats
d'orientació
professional 13
febrer
Presentació
pràctiques
externes
6 de març

M2 ASP
PSOCIALS
10 de gener-24
de gener i 28 de
febrer a 7 de
març

M2 ASP
PSOCIALS
1 de febrer

M2 EINES
14-21 de febrer

Pràctica externa
26 abril-24 maig

Pràctica externa
25 abril-23 maig
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Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

M2 EINES
13 de març
Pràctica externa
24 abril-22 maig
Nota: Les dates de la planificació són orientatives, per més informació consultar la planificació setmanal i el pla de
treball de cada assignatura que estarà penjada a la plataforma Moodle.
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GUIES DOCENTS DEL GRAU D’INFERMERIA
1r CURS – 1r SEMESTRE
200398

Bioestadística

200400

Estructura del Cos Humà

200401

Funció del Cos Humà I

200402

Psicologia General i Evolutiva

200407

Pensament Infermer i Història del Tenir Cura
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BIOESTADÍSTICA
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200398

ECTS

6

Període

1r semestre

Idioma de la docència

Català/Castellà

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

1r

Matèria

Estadística

Caràcter

Bàsica

Coordinació assignatura

Núria Codern Bové

Correu electrònic

nuriacodern@euit.fdsll.cat
Joan Vila Domènech
Judith Peñafiel

Professorat

M. Àngels Pujols Barniols
Núria Codern Bové
Rosa M. Piqué Ferrer

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Tenir coneixements de bioestadística i metodologia científica permet a l’estudiant aproximar-se de
manera rigorosa, objectiva i crítica al coneixement dels fenòmens relacionats amb el procés salutmalaltia. Així doncs, aquesta assignatura tracta sobre l’aprenentatge dels conceptes bàsics de la
bioestadística i del mètode científic orientat a la investigació.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
Estem en l'era de la revolució de les dades. L'activitat humana en societat, el sistema sanitari i també
les cures infermeres generen un gran volum de dades estadístiques i qualitatives. Un coneixement
i ús adequat de les dades pot generar oportunitats de millora en les cures infermeres prestades a
les persones de totes les edats, famílies, grups i comunitats.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Cap recomanació prèvia.
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OBJECTIU/S
L’estudiant serà capaç de:
 Identificar, analitzar i aplicar coneixements bàsics de bioestadística davant dels
problemes de salut.
 Comprendre i desenvolupar coneixements i habilitats que permetin aplicar la
metodologia científica en la pràctica infermera.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE6. Basar les intervencions infermeres en l’evidència científica i en els mitjans disponibles:
CE6.7. Interpretar dades estadístiques i qualitatives.
CE6.8. Identificar la necessitat d’investigar i cercar publicacions relacionades amb les
intervencions d’infermeria basada en l’evidència científica.
CE16. Demostrar que coneix els sistemes d’informació sanitària:
CE16.11. Utilitzar els sistemes d’informació sanitària per a la recollida i anàlisi de dades.
CE16.12. Demostrar habilitats en la cerca bibliogràfica.
CE20. Utilitzar la metodologia científica en les seves intervencions:
CE20.3. Revisar els conceptes de ciència, investigació científica i el mètode científic.
CE20.4. Descriure les etapes del procés d’investigació.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
CT2. Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d’informació
CT4. Expressar de forma fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral
com per escrit.
CT5. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.
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CONTINGUTS

U NITAT 1: M ETODOLOGIA CIENTÍFICA
 La construcció del coneixement en les Ciències de la Salut: Concepte de ciència. Procés
històric del desenvolupament del coneixement i el mètode científic. Importància de la
investigació en el desenvolupament de la professió. Línies d’investigació.
 Mètode científic i investigació. Investigació quantitativa i qualitativa. Etapes del
procés d’investigació. Lectura crítica d’estudis.
 Redacció i presentació de treballs escrits. Normes per a referències bibliogràfiques.
Estil de redacció.

U NITAT 2: S ISTEMES D ’ INFORMACIÓ EN I NFERMERIA
 Necessitat d’informació. Documents primaris i secundaris.
 Cerca bibliogràfica. Thesaurus. Operadors booleans. Truncaments.
 Internet. Bases de dades.

U NITAT 3: B IOESTADÍSTICA
 Conceptes generals: L’estadística en les Ciències d e la Salut. Concepte de
mostra/població. Concepte de biaix. Tipus de variables. Estructura de la matriu de
dades. Dades independents/dades aparellades.
 Estadística descriptiva: Variables qualitatives. Proporció, percentatge, altres. Error
estàndard d’una proporció. Freqüència, percentatge de casella, percentatge acumulat.
Variables quantitatives. Mesures de tendència central. Mesures de dispersió.
Representació gràfica.
 Estadística inferencial. Estimació de paràmetres poblacionals. Concepte de
probabilitat. Distribució mostral d’una proporció. Interval de confiança d'una
proporció. Càlcul de la grandària de mostra necessari per estimar una proporció
poblacional. Distribució mostral d’una mitjana. Interval de confiança d'una mitjana.
Càlcul de la grandària de mostra necessari per estimar una mitjana poblacional.
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 Estadística inferencial. Introducció a les proves d’hipòtesis: La hipòtesi nul·la i
l’alternativa. El risc alfa (), la confiança. El risc beta (ß), el poder. Proves unilaterals,
proves bilaterals.
 Estadística inferencial. Dades independents. Relació entre dues variables qualit atives.
Prova de Khi quadrat (2). Error estàndard de la diferència entre dues proporcions.
Interval de confiança de la diferència entre dues proporcions. Odd Ràtio (OR) i i nterval
de confiança d’una OR.
 Estadística inferencial. Dades independents. Relació entre una variable qualitativa i
una de quantitativa: La prova 't' de Student, per a comparar dues mitjanes. Error
estàndard de la diferència entre dues mitjanes. Interval de confiança la diferència
entre dues mitjanes.
 Estadística inferencial. Dades aparellades. Relació entre una variable quantitativa
mesurada en dues situacions diferents: La 't' de Student per dades aparellades. Error
estàndard de la mitjana de les diferències. Interval de confiança de la mitjana de les
diferències.
 Estadística

inferencial.

Dades

independents.

Relació

entre

dues

variables

quantitatives: El coeficient de correlació de Pearson. La Regressió (la pendent). Interval
de confiança del coeficient de correlació. Interval de confiança d'una pendent.

ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS

HORES ECTS

Dirigides

60,0

Supervisades

3,0

Autònomes
TOTAL
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87,0
150,0

RESULTATS D'APRENENTATGE
CE6.7, CE6.8, CE16.11, CE16.12, CE20.3, CE20.4,
2,4
CT1, CT2, CT4, CT5
CE6.7, CE6.8, CE16.11, CE16.12, CE20.3, CE20.4,
0,1
CT1, CT2, CT4, CT5, CG2
3,5 CE6.7, CE6.8, CE16.11, CE20.3, CT1, CT2, CG2
6,0
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AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació
Aquesta assignatura s’avalua de la manera següent
 Pràctica cerca bibliogràfica (mòdul A)
 Revisió bibliogràfica (mòdul B)
 Resolució de problemes (mòdul C)
 Pràctica maneig full de càlcul (mòdul C)
 Pràctica simulació dades article original (mòdul C)
 Examen (mòdul D)
Criteris per aprovar l’assignatura
Per fer la mitjana ponderada entre els quatre mòduls d’activitats d’avaluació, cal haver tret una nota
igual o superior a 5 en el mòdul B i D.
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura igual o superior a 5.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Vegeu el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
El resultat de les activitats d’avaluació així com la data i hora d’aquesta es publicaran a la plataforma
moodle.
Es considera No avaluable (NV) quan l’estudiant no hagi realitzat el mòdul B i el mòdul D.
Prova de síntesi: els estudiants en segona o més matrícula que s’hagin presentat a totes les proves
d’avaluació el curs anterior, poden optar a avaluar-se amb una activitat d’avaluació de síntesi.
Aquesta consistirà en un examen en finalitzar l’assignatura coincidint amb l’examen final de
l’assignatura i en un lliurament de treball coincidint amb el lliurament del mòdul B.
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Els estudiants en segona o més matrícula que vulguin optar a l’activitat de síntesi ho hauran de
comunicar per escrit a la coordinadora de l’assignatura com a mínim un mes abans de la data
d’examen planificada.

ACTIVITATS AVALUATIVES
TIPUS D'ACTIVITAT
Pràctica cerca bibliogràfica
Revisió bibliogràfica
Resolució de problemes
Pràctica de maneig full de càlcul
Pràtica de simulació dades
article original
Prova escrita
TOTAL
1

PES SOBRE
LA
HORES 1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
CE6.8, CE16.11, CE16.12, CT2,
6%
0,0
CT4, CT5
CE6.7, CE6.8, CE16.11, CE16.12,
24%
0,0 CE20.3, CE20.4, CT1, CT2,
CT4,CT5
14%
0,0 CE6.7, CT5, CG2
7%

0,0 CE6.7, CT1,CT2,CT5, CG2

14%
35%

0,0 CE6.7, CT1,CT5,CG2
2,0
2,0

0,1 CE6.7, CT1, CT5, CG2
0,1

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa

RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament.
Hi ha la possibilitat de fer dues recuperacions: recuperació mòdul B i recuperació mòdul D.
La prova de recuperació del mòdul B consistirà en la millora del treball presentat en l’avaluació. La
nota màxima en el cas de recuperació del mòdul B serà d’un cinc.
La prova de recuperació del mòdul D consistirà en un examen tipus test.
Els estudiants que optin a prova de síntesi també poden presentar-se a recuperació. La nota màxima
en el cas de recuperació del mòdul D serà d’un cinc.
La nota màxima de les activitats que es recuperin serà un 5.
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ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200400

ECTS

6

Període

1r semestre

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

1r

Matèria

Anatomia Humana

Caràcter

Bàsica

Coordinació assignatura

Ester Peñataro Pintado

Correu electrònic

esterpenataro@euit.fdsll.cat

Professorat

Xavier Martínez Lacasa- Emili Cañete Carril

Idioma de la docència Català-castellà

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Aquesta assignatura configura la introducció a les bases científiques en el coneixement de
l’estructura del cos humà, des de l’estudi progressiu dels diferents nivells d’organització; molècula,
cèl·lula, teixit, òrgan, aparell i sistema. Aquesta organització permet realitzar connexions
d’aprenentatge entre els diferents nivells, de manera que cada estrat proporciona els pilars en que
es sostenen els següents. Aquest plantejament es fonamenta en la coherència interna i facilita la
vinculació amb altres matèries i assignatures relacionades amb el funcionament del cos humà

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
Aquesta assignatura aporta els coneixements bàsics de l’anatomia humana.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Cap recomanació prèvia.

OBJECTIU/S
L’estudiant serà capaç de:
 Adquirir els coneixements necessaris que li permetin identificar, relacionar i
comprendre les bases moleculars, fisiològiques del cos humà i com estan estructurades
les cèl·lules i els teixits.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE1. Prestar una atenció professional adequada a les necessitats de salut de les persones, d’acord
amb l’estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells
de qualitat i seguretat que s’estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
CE1.5. Identificar i entendre l’estructura anatòmica e histològica dels diferents aparells i
sistemes del cos humà.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT2. Cercar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d’informació.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.

CONTINGUTS

UNITAT 1: LA CÈL.LULA.
UNITAT 2: ANATOMIA APARELL LOCOMOTOR.


ESTUDI DE L ’ ESQUELET I OSSOS QUE FORMEN L ’ ÈSSER HUMÀ .



ESTUDI DELS MÚSCULS DE L ’ ÈSSER HUMÀ I DE LES SEVES ARTICULACIONS .

UNITAT 3: LA SANG


ESTUDI DE LA SANG I DELS SEUS COMPONENTS .



ESTUDI DE LES CÈL . LULES SANGUÍNIES : ELS ERITRÒCITS , ELS LEUCÒCITS , LES PLAQUETES



ESTUDI DE LA DISTRIBUCIÓ DELS LÍQUIDS CORPORALS .



ESTUDI DE L ’ HEMOSTÀSIA I LA COAGULACIÓ DE LA SANG .



GRUPS SANGUINIS I RH .

UNITAT 4: ANATOMIA APARELL CARDIOCIRCULATORI.


ESTUDI DEL COR .



ESTUDI DELS GRANS TRONCS ARTERIALS I VENOSOS .



ESTUDI SISTEMA CIRCULATORI : ARTÈRIES , VENES , CAPIL . LARS I CIRCULACIÓ SANGUÍNIA .
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U NITAT 5. ANATOMIA APARELL RESPIRATORI.


ESTUDI DE LES FOSES NASALS , FARINGE , LARINGE , TRÀQUEA , BRONQUIS , BRONQUÍOLS I ALVÈOLS .



ESTUDI DELS PULMONS : ESTRUCTURA , LOBULACIÓ I SEGMENTACIÓ .



ESTUDI DE LES PLEURES .

U NITAT 6. ANATOMIA APARELL DIGESTIU.


ESTUDI DE LA CAVITAT ORAL I ANNEXES . GLÀNDULES SALIVALS I SECRECIÓ SALIVAL



ESTUDI DE LA FARINGE , ESÒFAG , ESTÓMAC , INTESTÍ PRIM , INTESTÍ GRUIXUT , RECTE I ANUS .



ESTUDI DEL FETGE I PÀNCREES .



ESTUDI DE LA MELSA I VESÍCULA BILIAR .



ESTUDI DEL PERITONEU I ESPAIS DE L ’ ABDOMEN .

U NITAT 7. APARELL URINARI.


ESTUDI DELS RONYONS , URÈTERS , BUFETA I URETRA .

U NITAT 8. APARELL REPRODUCTOR.


ESTUDI DE L ’ APARELL REPRODUCTOR MASCULÍ .



ESTUDI DE L ’ APARELL REPRODUCTOR FEMENÍ .



ESTUDI DE LA GLÀNDULA MAMÀRIA .



ESTUDI DEL CICLE SEXUAL .

UNITAT 9. E L SISTEMA LIMFÀTIC .


ESTUDI DELS CAPIL · LARS I DELS VASOS LIMFÀTICS .



ESTUDI DELS GANGLIS LIMFÀTICS .



ESTUDI DEL TIM , LA MELSA I LES AMÍGDALES .

U NITAT 10. EL S ISTEMA ENDOCRÍ .


ESTUDI DE LES GLÀNDULES : HIPÒFISI , TIROIDES , PARATIROIDES , SUPRARENALS .



ESTUDI DEL PÀNCREES ENDOCRÍ : LOCALITZACIÓ , MORFOLOGIA I ESTRUCTURA .

U NITAT 11. EL S ISTEMA NERVIÓS CENTRAL I P ERIFÈRIC .


ESTUDI DE LA NEURONA .



CLASSIFICACIÓ DEL SISTEMA NERVIÓS .



ESTUDI DE L ’ ENCÈFAL I LA MEDUL · LA ESPINAL .



ESTUDI DEL SISTEMA NERVIÓS VEGETATIU : SIMPÀTIC I PARASIMPÀTIC .

GUIA DE L’ESTUDIANT 2018-2019

Pàgina | 2

U NITAT 12. ELS SENTITS.


ESTUDI DE L ’ ESTRUCTURA DE L ’ ULL , PART ANTERIOR I POSTERIOR DE L ' ULL , CÀMERES ANTERIOR I
POSTERIOR DE L ’ ULL , LA RETINA I EL NERVI ÒPTIC .



ESTUDI DE L ' OÏDA : PART EXTERNA . MITJA I INTERNA , DE L ' OÏDA INTERN I DEL SISTEMA VESTIBULAR .



ESTUDI DELS CORPUSCLES GUSTATIUS I DEL GUST .



ESTUDI DE LA PELL , ELS SEUS ANNEXES I EL TACTE .



ESTUDI DE LES VIES OLFACTIVES I DE L ’ OLFACTE .

ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS
Dirigides
Supervisades
Autònomes

HORES ECTS
RESULTATS D'APRENENTATGE
54,0 2,2 CE1.5
15,0 0,6 CE1.5, CT2
81,0 3,2 CE1.5, CG2, CT2
TOTAL 150,0 6,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació
Els resultats d’aprenentatge seran avaluats de forma continuada.
L’avaluació s’organitza en diferents activitats que tenen assignat un valor específic en la qualificació
final de l’assignatura.
Aquesta assignatura s’avalua amb:
 La carpeta de l’estudiant, composada per treballs individuals i/o de grup, amb un valor
del 10% de l’assignatura, (mòdul A).
 L’anàlisi de fonts audiovisuals, amb un valor del 10% de l’assignatura, (mòdul B).
 Dues proves escrites parcials, sumatòries i eliminatòries tipus test, amb u n valor total
del 40% de l’assignatura cada un d’ells. Sumant per tant el 80% de l’assignatura, (mòdul
C).
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Criteris per aprovar l’assignatura:
Per fer la mitjana ponderada entre els tres mòduls d’activitats d’avaluació, cal haver tret una nota
igual o superior a 5 a cada una de les proves avaluatives del mòdul C.
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura igual o superior a 5.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma moodle.
Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant no hagi realitzat les activitats avaluatives del mòdul
A i/o no s’hagi presentat a les activitats avaluatives del mòdul B.
Prova de síntesi: Els estudiants en segona o més matrícula que s’hagin presentat a totes les proves
d’avaluació el curs anterior, poden optar a l’avaluació continudad o a avaluar-se amb una única
activitat d’avaluació de síntesi. Aquesta activitat consistirà en un examen escrit de síntesi en
finalitzar l’assignatura, coincidint amb l’examen final de l’assignatura. Els estudiants en segona o
més matrícula que vulguin optar a l’examen de síntesi ho han de comunicar per escrit al/la
coordinador/a de l’assignatura com a mínim un mes abans de la data d’examen planificada.

ACTIVITATS AVALUATIVES

TIPUS D'ACTIVITAT
Treballs individuals i/o de grup
(mòdul A)
Anàlisi fonts audiovisuals
(mòdul B)
Proves escrites (mòdul C)
TOTAL
1

PES SOBRE
1
LA
HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
10%

0,0

0,0 CT2, CG2

10%

1,0

0,0 CE1.5

80%

2,0
3,0

0,1 CE1.5
0,1

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa
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RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament.
L’activitat de recuperació consistirà en una prova de síntesi tipus test i/o pregunta curta.
Per poder optar a recuperació cal haver-se presentat a la convocatòria oficial d’examen de
l’assignatura.
La nota màxima de les activitats que es recuperin serà un 5.
És necessari haver realitzat les activitats avaluatives del mòdul C per poder anar a recuperació.

BIBLIOGRAFIA
Alberts B, Wilson JH, Hunt T, Durfort i Coll M, Llobera i Sande M. Biología molecular de la célula. 5ª
ed. Barcelona: Omega; 2010.
Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Bioquímica. 6ª ed. Barcelona: Reverté; 2008.
Drake RL, Vogl W, Mitchell AWM, Gray H. Gray anatomía básica. Barcelona: Elsevier; 2013.
Drake RL, Vogl W, Mitchell AWM. Gray Anatomía para estudiantes. 2ª ed. Barcelona: Elsevier; 2010.
Geneser F, Brüel A, Christensen EI, Tranum-Jensen J, Qvortrup K. Geneser Histología. 4ª ed. Buenos
Aires: Médica-Panamericana; 2015.
Tortora GJ, Derrickson B. Principios de anatomía y fisiología. 13ª ed. Buenos Aires: Médica
Panamericana; 2013.
Young B, Heath JW. Wheater’s histología funcional: texto y atlas en color. 4ª ed. Barcelona:
Harcourt; 2000.
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FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200401

ECTS

6

Període

1r semestre

Idioma de la docència

Català

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

1r

Matèria

Fisiologia

Caràcter

Bàsica

Coordinació assignatura

Rafael Llorens

Correu electrònic

rafallorens@euit.fdsll.cat

Professorat

Rafael Llorens
Raül Vernet

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Aquesta assignatura configura la introducció de les bases científiques en el coneixement del
funcionament del cos humà, des de l’estudi progressiu dels diferents nivells d’organització, les
interrelacions i funcionament dels òrgans, aparells i sistemes del cos. Aquesta organització permet
realitzar connexions d’aprenentatge entre els diferents nivells, de funcionament. Aquest
plantejament es fonamenta des de la coherència interna i facilita la vinculació amb altres matèries
i assignatures relacionades amb el funcionament del cos humà.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
Aquesta assignatura aporta els coneixements bàsics de la fisiologia humana, la interrelació entre els
diferents òrgans i sistemes corporals, per entendre el concepte general d’homeòstasi.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Cap recomanació prèvia.

OBJECTIU/S


Identificar, relacionar i comprendre quines són les bases fisiològiques i característiques
d’organització i funcionament dels diferents òrgans, aparells i sistemes, per tal
d’obtenir un concepte global del funcionament del cos humà i proporcionar una
atenció professional adequada a les necessitats de salut de les persones, d’acord al
desenvolupament dels coneixements científics, els nivells de qualitat i seguretat que
s’estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE1. Prestar una atenció professional adequada a les necessitats de salut de les persones, d’acord
amb l’estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells
de qualitat i seguretat que s’estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
CE1.13. Descriure el funcionament fisiològic del cos humà.
CE1.15. Enumerar els diferents tipus de microorganismes i paràsits d'interès sanitari.
CE1.75. Identificar les interaccions de les ones electromagnètiques i de les radiacions en l'ésser
humà.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes.
CT2. Cercar, avaluar i mantenir sistemes d’informació.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.

CONTINGUTS

U NITAT 1: I NTRODUCCIÓ A LA MICROBIOLOGIA
 Fonaments bàsics de la Microbiologia. Visió històrica del concepte de microorganisme.
Evolució.
 Estructura i genètica bacterianes.
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 Funcions bàsiques dels procariotes. Nutrició. Factors que determinen el creixemen t
de les poblacions bacterianes.
 Flora bacteriana habitual. Equilibri de l’ésser humà, la seva flora microbiana.

U NITAT 2: O RGANITZACIÓ DEL COS HUMÀ . I NTRODUCCIÓ AL METABOLISME . F ISIOLOGIA
CEL · LULAR .
 Nivells d’organització.
 Homeòstasi
 Mecanismes de la regulació de l’homeòstasi corporal.
 Introducció a la bioquímica
 Metabolisme cel·lular
 La cèl·lula. Funcions cel·lulars

U NITAT 3: A PARELL LOCOMOTOR . B ASES ANATÒMIQUES I FISIOLÒGIQUES
 Sistema Esquelètic
 Sistema Articular
 Sistema Muscular. Fisiologia i Biofísica de la contracció muscular.

U NITAT 4: A PARELL CARDIOCIRCULATORI . F ISIOLOGIA DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR .
 Concepte d’hemodinàmia
 Principi fonamental de la circulació
 El cor com a bomba
 Cicle cardíac
 Regulació de l’activitat cardíaca i valors fonamentals de la funció cardíaca
 Sistema arterial de distribució
 Sistema i mecanismes de la circulació d’intercanvi (Micro circulació)
 Sistemes de retorn: venós i limfàtic
 Circulacions locals.
 Sang, òrgans hematopoètics i sistema limfàtic.
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U NITAT 5: A PARELL RESPIRATORI
 Funcions de l’aparell Respiratori
 Divisió estructural i funcional del tracte respiratori.
 Fisiologia del Sistema Respiratori
 Intercanvi gasós en els pulmons
 Transport dels gasos per la sang i intercanvi sistèmic
 Regulació i control químic de la respiració

U NITAT 6: A PARELL DIGESTIU
 Parts funcionals de l’aparell digestiu
 Fisiologia de l’aparell digestiu. Digestió.
 Control de la secreció de les glàndules digestives.
 Absorció.
 Eliminació.

U NITAT 7: A PARELL URINARI
 Vascularització Renal.
 Fisiologia Renal.
 Regulació del volum urinari.
 Composició de l’orina.
 Cicle vital del sistema urinari.
 Relació del sistema urinari amb la resta de l’organisme.

U NITAT 8: A PARELL REPRODUCTOR
 Fisiologia aparell o sistema reproductor masculí.
 Fisiologia aparell o sistema reproductor femení.

U NITAT 9: S ISTEMA NERVIÓS
 Sistema Nerviós Central.
 Recobriments de l’encèfal i la medul·la Espinal.
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 Líquid cefaloraquidi.
 Medul·la Espinal.
 Encèfal.
 Cervell.
 Vies Sensitives i Motores Somàtiques Sistema Nerviós Central.
 Sinapsis.
 Cicle vital SNC.
 Sistema Nerviós Perifèric.
 Divisió Estructural i Funcional SNP.
 Nervis Cranials i raquidis o espinals.

U NITAT 10: Ò RGANS DELS SENTITS
 Receptors sensorials i els òrgans dels sentits.
 Sentits especials
 Sentits generals

U NITAT 11: S ISTEMA ENDOCRÍ
 Funció del sistema endocrí
 Hormones.
 Principals glàndules endocrines
 Classificació hormones, segons la seva composició bioquímica i mecanisme d’acció.
 Hipòfisis.
 Tiroides.
 Pàncrees.
 Suprarenals.
 Gònades.
 Metabolisme hormonal
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC

TIPUS
Dirigides
Supervisades
Autònomes

HORES ECTS
RESULTATS D'APRENENTATGE
54,0 2,2 CE1.13, CE1.15, CE1.75, CT1, CG2
15,0 0,6 CT1, CT2, CG2
81,0 3,2 CE1.13, CE1.15, CE1.75, CT1, CT2, CG2
TOTAL 150,0 6,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació
Aquesta assignatura s’avalua amb:
 Qüestionaris d’autoavaluació online
 Examen escrit tipus test i de pregunta curta
Criteris per aprovar l’assignatura
Per fer la mitjana ponderada entre els dos mòduls d’activitats d’avaluació, cal haver tret una nota
igual o superior a 5 en l’examen escrit .
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura igual o superior a 5.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma moodle.
Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant hagi realitzat/presentat menys del 80% del
percentatge total de l’assignatura.
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Prova de síntesi: Els estudiants en segona o més matrícula que s’hagin presentat a totes les proves
d’avaluació el curs anterior, poden optar a avaluar-se amb una única activitat d’avaluació de síntesi.
Aquesta activitat consistirà en un examen en finalitzar l’assignatura coincidint amb l’examen final
de l’assignatura.
Els estudiants en segona o més matrícula que vulguin optar a l’examen de síntesi ho han de
comunicar per escrit al/la coordinador/a de l’assignatura com a mínim un mes abans de la data
d’examen planificada.

ACTIVITATS AVALUATIVES
TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE
1
LA
HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)

Treballs individuals

30%

0,0

0,0 CT1, CT2, CG2

Visionat fonts audiovisuals

20%

0,0

0,0 CT1, CT2, CG2

Examen

50%

2,0

0,1 CE1.13, CE1.15, CE1.75

2,0

0,1

TOTAL
1

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa

RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament.
L’activitat de recuperació consistirà en un examen tipus test i pregunta curta.
Per poder optar a recuperació cal haver-se presentat a la convocatòria oficial d’examen de
l’assignatura.
Els estudiant que optin a prova de síntesi també poden presentar-se a recuperació.
La nota màxima de les activitats que es recuperin serà un 5.
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BIBLIOGRAFIA
Drake RL, Vogl W, Mitchell AWM. Gray Anatomía para estudiantes. 2ª ed. Barcelona : Elsevier; 2010.
Drake RL, Vogl W, Mitchell AWM, Gray H. Gray anatomía básica. Barcelona : Elsevier; 2013.
Geneser F, Brüel A, Christensen EI, Tranum-Jensen J, Qvortrup K. Geneser Histología. 4ª ed. Buenos
Aires [etc.] : Médica-Panamericana; 2015.
Hall JE, Guyton AC. Tratado de fisiología médica. 12ª ed. Barcelona : Elsevier; 2011.
Manual CTO de enfermería. 6ª ed. Madrid : CTO; 2013.
Manual CTO de medicina y cirugía. 8ª ed. Madrid : CTO; 2011.
Sobotta J, Paulsen F, Waschke J. Atlas de anatomía humana. 23ª ed. Barcelona : Elsevier; 2012.
Tortora GJ, Derrickson B. Principios de anatomía y fisiología. 13ª ed. Buenos Aires: Médica
Panamericana; 2013.
Young B, Heath JW. Wheater’s histología funcional : texto y atlas en color. 4ª ed. Barcelona :
Harcourt; 2000.
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PSICOLOGIA GENERAL I EVOLUTIVA
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200402

ECTS

6

Període

1r semestre

Idioma de la docència

Català- Castellà

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

1r

Matèria

Psicologia

Caràcter

Bàsica

Coordinació assignatura

Ester Peñataro Pintado

Correu electrònic

esterpenataro@euit.fdsll.cat

Professorat

Nair Elizabeth Zárate Alva

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
El coneixement dels aspectes psicològics que estan a la base de la conducta humana i els canvis que
es van donant en les diferents etapes del desenvolupament, aporten elements per a la comprensió
de la persona en la seva globalitat. Al mateix temps aquests elements psicològics incideixen en les
accions individuals i interpersonals i es reflecteixen en els processos de salut-malaltia.
Aquesta assignatura té continuïtat a segon curs amb Psicologia Aplicada a Ciències de la salut.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
Partint del caràcter psicosocial dels processos salut-malaltia, la Psicologia aporta coneixements i
eines a la Infermeria que li permeten donar una atenció integral a la persona i als grups humans
amb els que treballa.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Cap.
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OBJECTIU/S
 Conèixer les característiques i el funcionament dels processos psicològics que
conformen el pensar, sentir i actuar propis del ser humà.
 Descriure la implicació d’aquests processos en la conducta humana.
 Identificar les relacions entre factors psicosocials i conductes o situacions de salut.
 Descriure els condicionants psicosocials i la seva incidència en el comportament
interactiu del ser humà.
 Identificar els canvis psicològics en el ser humà segons les diferents etapes de
desenvolupament i en el decurs del seu cicle vital.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE4. Demostrar que compren el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup
o comunitat dins del seu context social i multicultural.
CE4.1. Identificar i explicar quines són les conductes que defineixen el comportament interactiu
de la persona en funció del gènere, grup o comunitat.
CE7. Demostrar que comprèn sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics,
psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte de les seves
opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret
professional.
CE7.1. Enumerar i identificar quines són les característiques físiques, psicològiques i socials que
defineixen la maduresa de la persona com a ser independent i autònom.
CE7.5. Identificar els components psicosocials dels individus així com els valors i creences que
l’identifiquen com a persona autònoma i independent al llarg del seu cicle vital.
CE7.9. Descriure i avaluar les diferències psicològiques individuals.
CE11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar
l'educació per a la salut.
CE11.13. Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l’equip.
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COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT4. Expressar-se de forma fluida, coherent i adequada a les normes establertes tan de forma oral
com escrita.
CT5. Adquirir i utilitzar les eines necessàries per a desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions.

CONTINGUTS

U NITAT 1: P ROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS
 Desenvolupament de l’interès per la comprensió de la ment i la conducta humana:
Principals models i teories en Psicologia.
 Característiques i funcionament dels processos psicològics bàsics: Percepció, memòria
i aprenentatge, la motivació i les emocions.
 Interaccions d’aquests processos i la seva aplicació en l’àmbit de la salut.

U NITAT 2: P ROCESSOS PSICOSOCIALS I CONDUCTA
 La percepció dels altres.
 Les actituds, estereotips i prejudicis.
 Processos d’influència social.
 La comunicació.

U NITAT 3: P SICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ .
 Teories i models de la Psicologia Evolutiva: La Psicoanàlisi, el model d’E.Erickson i la
Psicologia cognitiva de J.Piaget.
 Característiques dels canvis evolutius a nivell motor, emocional, cognitiu i social: Des
del naixement a la vellesa.
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS
Dirigides
Supervisades
Autònomes

HORES ECTS
RESULTATS D'APRENENTATGE
57,0 2,3 CE4.1, CE7.1, CE7.5, CE7.9, CT5
9,8 0,4 CE4.1, CE7.1, CE7.5, CE7.9, CE11.13, CT4, CG3
83,3 3,3 CE4.1 CE7.1, CE7.5, CE7.9, CE11.13, CT4, CT5, CG3
TOTAL 150,0 6,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació.
L’assignatura s’avalua amb:
 Treballs individuals i/o de grup+ Exposicions orals+ Examen final de síntesi tipus test i
pregunta oberta.
Criteris per aprovar l’assignatura
L’assignatura s’aprova amb una nota mínima de 5 tenint en compte que per fer la mitjana de les
notes cal treure un mínim de 5 a totes les proves avaluatives.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
Es considera NO avaluable (NV) si l’estudiant no presenta els treballs individuals i/o de grup, no
realitza l’exposició oral o no es presenta a l’examen.
Els estudiants de segona o successives matrícules tenen l’opció de l’avaluació continuada o de poder
realitzar un examen final de síntesi, tipus test i pregunta oberta. Els estudiants en segona o més
matrícula que vulguin optar a l’examen de síntesi ho han de comunicar per escrit al/la coordinador/a
de l’assignatura com a mínim un mes abans de la data d’examen planificada.
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ACTIVITATS AVALUATIVES
PES SOBRE
1
LA
HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
CE4.1, CE7.1, CE7.5. CE7.9, CT4,
Treballs individuals i/o de grup
40%
0,0
0,0
CT5, CG3
Presentació pública de treballs
10%
0,3
0,0 CE11.13, CT4
CE4.1, CE7.1, CE7.5, CE7.9, CT4,
Prova escrita
50%
1,0
0,0
CT5
TOTAL
1,3
0,1
TIPUS D'ACTIVITAT

1

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa

RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar l’examen final de síntesi si aquesta activitat avaluativa s'ha realitzat
prèviament.
En el cas de tenir l’examen aprovat però l’assignatura suspesa pels treballs, hi ha la possibilitat de
millorar la ressenya.
La nota màxima de les activitats que es recuperin serà un 5.

BIBLIOGRAFIA
Aldana, G. (2012). Manual de Psicología del desarrollo II. Lima: Universidad de San Martín de Porres.
Bessel Van de Kolk. (2015). El cuerpo lleva la cuenta. Cerebro, mente y cuerpo en la superación del
trauma. Barcelona: Olivella
Bueno, D. (2016). Cerebroflexia. El arte de construir el cerebro. Barcelona: Plataforma Editorial.
Campos, M. (2012). Manual de Sistemas psicológicos contemporáneos. Lima: Universidad de San
Martín de Porres.
Dávila, O. (2012). Manual de Psicología del desarrollo I. Lima: Universidad de San Martín de Porres.
Feldman, L. (2018). La vida secreta del cerebro. Cómo se construyen las emociones. Barcelona:
PAIDÓS.
Ferré, J. y Ferré, M. (2013). Neuropsicopedagogía infantil. Bases neurofuncionales del aprendizaje
cognitivo y emocional. Barcelona: Lebón.
Martínez, R. y Borràs, X. (2016). Aspectos biopsicológicos de la persona. Procesos psicológicos
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básicos, desarrollo y educación. Barcelona: UAB.
Morata, T., Burguet M., Palasí, E. y Valencia, M. (2016). Guía pedagógica del programa de refuerzo
educativo. Barcelona: GRAO.
Morris, C. y Maisto, A. (2009). Psicología. Ciudad de México: Pearson Educación.
Muñoz, J. (2014). Sabiduría emocional y social. Protocolo de intervención social mediante la
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López, E. y Costa, M. (2016). Si la vida nos da limones, hagamos limonada. Madrid: Pirámide.
P. Lizeretti, N. (2012). Terapia basada en inteligencia emocional. Barcelona: Milenio.
Patricio, W. y Fores, J. (2012). Manual de Psicología general. Lima: Universidad de San Martín de
Porres.
Pérez-González, J. C. (2012). Revisión del aprendizaje social y emocional en el mundo. En: Bisquerra,
R. (coord.); Punset, E.; Mora, F.; García Navarro, E.; López-Cassà, E.; Pérez-González, J.C.; Lantieri, I.;
Nambiar, M.; Aguilera, P.; Segovia, N.; Planells, O. (2012). ¿Cómo educar las emociones? La
inteligencia emocional en la infancia y la adolescencia. Esplugues de Llobregat (Barcelona): Hospital
Sant Joan de Déu.
Pinel, J. (2007). Biopsicología. Madrid: Person.
Secanilla, E. (2016). La atención psicoeducativa en la primera infancia. Barcelona: Editorial UOC.
Segura, M. (2009). Ser persona y relacionarse. Habilidades cognitivas y sociales, y crecimiento moral.
Madrid: NARCEA.
Sorribes, F. y Lega, L. (2013). Una nueva guía para manejar sus emociones. Barcelona: Instituto RET.
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PENSAMENT INFERMER I HISTÒRIA DEL TENIR CURA
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200407

ECTS

6

Període

1r semestre

Idioma de la docència

Català

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

1r

Matèria

Bases de la Infermeria

Caràcter

Bàsica

Coordinació assignatura

Dra. Guadalupe Sánchez-Rueda

Correu electrònic

guadalupesanchez@euit.fdsll.cat
Unitat I: Prof. Cecília González Costa
Unitat II: Dra. Guadalupe Sánchez-Rueda

Professorat

Unitat III: Dra. Guadalupe Sánchez-Rueda, Prof. Marta Gorina;
Prof. Patricia Caudevilla, Prof. Marta Gorina, Prof.,
Prof. Anna López, Prof. Sílvia Poveda.

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Aquesta assignatura aporta els fonaments epistemològics i ontològics de la infermeria com a
disciplina.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
L’assignatura aporta els fonaments històrics i teòrics a partir dels quals l’estudiant incorpora
elements del cos de coneixement propi de la disciplina.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Cap recomanació prèvia.

OBJECTIU/S
L'estudiant serà capaç de:
 Identificar els factors històrics que han influenciat l'evolució de la in fermeria com a
disciplina.
 Descriure les característiques del metaparadigma infermer contemporani.
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 Identificar i reflexionar sobre les aportacions teòriques i filosòfiques de diferents
models de cures infermeres.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE1. Prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les
persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de
cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen a les normes legals i
deontològiques aplicables.
CE1.31. Descriure els aspectes clau que identifiquen la infermeria i l'activitat que realitza com
de caràcter professional
CE3. Aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
CE3.6. Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i les cures, des d’una perspectiva
històrica, per a comprendre l’evolució de les cures infermeres.
CE3.7. Comprendre des d’una perspectiva ontològica i epistemològica, l’evolució dels conceptes
centrals que configuren la disciplina d’infermeria i els models teòrics més rellevants.
CE8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat
en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la manera com viuen el seu procés
de salut -malaltia.
CE8.5. Identificar les característiques d’una pràctica professional humanista.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
CT5. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG1. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva,
tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
CG2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions.
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CONTINGUTS

U NITAT 1: H ISTÒRIA I EVOLUCIÓ DEL TENIR CURA DES DELS INICIS DE LA HUMANITAT FINS
L ’ ACTUALITAT .
 La prehistòria i el tenir cura. L’Edat Antiga i les pràctiques del manteniment de la salut
i del guarir.
 L’Edat Mitjana: situació social i organització de l’assistència. Naixement i
desenvolupament dels hospitals medievals.
 Les cures infermeres a l’Edat Moderna. La infermeria en la Il·lustració. Conseqüències
dels canvis socials en la salut i en la disciplina. Origen i desenvolupament de la
professió infermera: moviments de professionalització. Periode contemporani de la
infermeria a Espanya.

U NITAT 2: M ARC PROFESSIONAL DE LA INFERMERIA COM A DISCIPLINA AL SEGLE XXI.
 Introducció. Metaparadigma Infermer: definició i característiques dels conceptes c lau
que identifiquen el fenomen de la infermeria. L’ésser humà com a centre d’interès de
la disciplina. Definició i conceptualització de l’aportació de la infermeria com a
disciplina. L’entorn en el context de les cures infermeres. Salut: conceptualització i
canvis.
 Present i futur. Servei infermer i àmbits d’actuació. El professional d’infermeria dins
els equips de salut.

U NITAT 3: R EFERENTS TEÒRICS DE LA INFERMERIA CONTEMPORÀNIA .
 Perspectiva històrica de les teories infermeres. Escoles de pensament infermer.
Teories i models de cures en infermeria: identificació i definició de l’aportació
infermera a la societat.
 Els models de cures en el context de la metodologia infermera.
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC
La integració dels continguts relacionats amb els models de cures infermeres (Unitat 3) es durà a
terme mitjançant la metodologia docent centrat en el model pedagògico de classe invertida (The
Flipped Classroom).

TIPUS
Dirigides
Supervisades
Autònomes

HORES ECTS
RESULTATS D'APRENENTATGE
60,0 2,4 CE1.31, CE3.6, CE3.7, CE8.5, CT1, CT5, CG3
7,5 0,3 CE3.6, CT1, CG3
82,5 3,3 CE1.31, CE3.6, CE3.7, CE8.5, CT1, CG1, CG2, CG3
TOTAL 150,0 6,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació.
Aquesta assignatura s’avalua amb:
 Qüestionaris d’autoavaluació online.
 Treball en equip.
 Seminari d’anàlisi, discussió i reflexió: classe invertida o The Flipped Classroom.
 Examen escrit tipus test i/o de pregunta curta.
Criteris per aprovar l’assignatura
Per fer la mitjana ponderada entre les activitats d’avaluació, cal haver tret una nota igual o superior
a 5 en l’examen escrit i haver lliurat el treball en equip.
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura igual o superior a 5.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta (primera sessió).
Revisió de les activitats d’avaluació:
El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma moodle.
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Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant no hagi presentat el treball i no hagi realitzat
l’examen escrit.
Prova de síntesi: Els estudiants en segona o més matrícula que s’hagin presentat a totes les proves
d’avaluació el curs anterior, poden optar a avaluar-se amb una única activitat d’avaluació de síntesi.
Aquesta activitat consistirà en un examen en finalitzar l’assignatura coincidint amb l’examen escrit
de l’assignatura.
Els estudiants en segona o més matrícula que vulguin optar a l’examen de síntesi ho han de
comunicar per escrit a la coordinadora de l’assignatura dues setmanes abans de la data publicada.

ACTIVITATS AVALUATIVES
TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE
LA
HORES 1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)

Activitats d'autoavaluació

20%

2,0

0,1 CE 1.31, CE 3.6, CE 3.7, CE 8.5

Treball en equip

20%

0,0

0,0 CT1, CT5, CG2, CG3

Presentacions i anàlisi de cas a
l'aula: seminari classe invertida

10%

3,0

0,1 CT1, CE 3.7.

Prova escrita

50%

4,0

0,2 CE1.31, CE 3.6, CE 3.7, CE8.5,CG1

9,0

0,4

TOTAL
1

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa

RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament.
L’activitat de recuperació consistirà en una prova escrita tipus test i/o pregunta curta.
Per poder optar a recuperació cal haver realitzat prèviament l’activitat de treball en equip (mòdul
B) i la prova escrita (mòdul C).
Els estudiant que optin a prova de síntesi també poden presentar-se a recuperació.
La nota màxima de les activitats que es recuperin serà un 5.
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1r CURS – 2n SEMESTRE
200399

Ciències Socials i Salut

200403

Comunicació i Noves Tecnologies de la Informació

200404

Farmacologia

200405

Funció del Cos Humà II

200406

Nutrició
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CIÈNCIES SOCIALS I SALUT
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200399

ECTS

6

Període

2n semestre

Idioma de la docència

Català

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

1r

Matèria

Sociologia

Caràcter

Bàsica

Coordinació assignatura

Roser Pérez

Correu electrònic

roserperez@euit.fdsll.cat
Roser Pérez

Professorat

Helena Roig
Prof. convidats

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Aquesta assignatura configura la introducció del context social i cultural, entès com l’espai on es
generen els processos que afavoreixen o deterioren la salut, vinculats als “modus” de vida, és a dir,
les condicions i els estils de vida i que es concreten en els eixos de desigualtat social. Des d’aquest
plantejament cal realitzar l’anàlisi de la salut comunitària que implica el coneixement de l’estructura
social, els valors culturals i els eixos de desigualtat en salut.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
Els determinants socials de la salut mostren la relació entre els modus de vida i l’estat de salut de
les persones i comunitats. Aquests continguts teòrics s’identifiquen amb les ciències socials
d’Antropologia i Sociologia i permeten identificar els aspectes macro i micro socials que hi ha darrere
dels eixos de desigualtats en salut.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Cap recomanació prèvia
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OBJECTIU/S


Conèixer l’evolució de la intervenció des de la salut comunitària i els canvis de
perspectiva que s’han produït des del segle XIX fins al XXI.



Identificar els elements que configuren l’estructura social i els eixos de desigualtat que
s’hi reprodueixen.



Relacionar els eixos de desigualtat social, per classe, gènere, edat, origen i territori amb
les desigualtats en salut, per tal d’identificar els processos protectors i/o destructors
de la salut



Identificar i relacionar les diferents dimensions culturals i socials des de la perspectiva
de l’Antropologia de la salut.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE4. Demostrar que compren el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup
o comunitat, i el context social i multicultural.
CE4.9. Identificar els determinants de la salut i els eixos de desigualtat que s'observen en
l'estructura social.
CE4.10. Analitzar les desigualtats socials que es manifesten a partir dels eixos de desigualtat
social (classe, gènere, edat, origen i territori) i les necessitats que es deriven quant a
l'accés als recursos i serveis.
CE4.11. Identificar les tendències i l'evolució del pensament i el mètode antropològic i analitzar
els factors socials i culturals en la vivència i l'abordatge dels processos de salut i malaltia.
CE4.12. Identificar i analitzar els conceptes d'identitat, diversitat, cultura i les seves diverses
connotacions.
CE7. Demostrar que comprèn sense prejudicis a les persones, considerant els aspectes físics,
psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves
opinions, creences i valors, germanitzant el dret a la intimitat, mitjançant la confidencialitat i
el secret professional.
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CE7.34. Mantenir una actitud de respecte davant les opinions, valors, creences,
comportaments i pràctiques de les persones social i culturalment diverses.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT5. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica y reflexiva.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions.

CONTINGUTS

U NITAT 1: S ALUT COMUNITÀRIA .
 Ciències socials i salut: El concepte de Salut i els determinants socials de la salut.
 Salut Comunitària, antecedents de la situació actual. Les Conferències Internacionals
i el paper de l’OMS. El Pla interdepartamental de Salut Pública (PINSAP)
 La Infermeria com a professió entre les Ciències Socials i les Ciències de la Salut.

U NITAT 2: P OBLACIÓ I S ALUT .
 La demografia com a disciplina social: Els conceptes demogràfics bàsics i les fonts de
dades.
 L'estructura de la població per edat i sexe.
 Els fenòmens demogràfics: mortalitat, natalitat i migracions.
 Anàlisi de les estructures de població: evolució i distribució de la població a Catalunya.

U NITAT 3: I NDIVIDU I SOCIETAT .
 Introducció a l’antropologia. Branques de l’antropologia
 Camps

clàssics

de

l’antropologia.

Mètodes

d’investigació

en

antropologia.

L’antropologia en la perspectiva infermera
 Context cultural, diversitat i identitat.
 Immigració, multiculturalitat, pluriculturalitat i interculturalitat.
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U NITAT 4: E STRUCTURA SOCIAL I ELS EIXOS DE DESIGUALTAT SOCIAL .
 La construcció social de la realitat i la perspectiva sociològica. Les institucions socials.
Gènere i diferencia.
 Conceptes d’estratificació i estructura social.
 Estructura institucional i reproducció social. Les esferes d’acció social: Familiar,
Estatal, Mercantil, Relacional.
 Els eixos de desigualtat social: Classe, Gènere, Origen, Edat i Territori.
 Aproximació a l'estructura social de Catalunya en el context de l'Estat.

U NITAT 5: S ALUT I DESIGUALTAT .
 Perspectives socials en l'estudi de la salut. La medicina com a forma de control social.
El perfil epidemiològic i la medicalització de la societat.
 Els estudis de la salut i els eixos de desigualtat: Les enquestes i els indicadors de salut.

ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS
Dirigides
Supervisades
Autònomes

HORES ECTS
RESULTATS D'APRENENTATGE
48,0 1,9 CG3, CT5, CE7.34, CE4.12, CE4.12, CE4.9, CE4.10
7,5 0,3 CE4.9, CE4.11, CE4.12, CE7.34
94,5 3,8 CT5, CG3, CE4.9, C34.10, CE4.11, CE4.12, CE7.34
TOTAL 150,0 6,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació
Aquesta assignatura s’avalua a partir dels següents elements:
 L’elaboració de Mapes conceptuals de les lectures obligatòries
 L'elaboració del treball en grup
 Examen tipus test
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Criteris per aprovar l’assignatura
Per fer la mitjana ponderada entre les activitats d’avaluació, cal haver tret una nota igual o superior
a 5 en l’examen escrit. Cal tenir en compte que la no realització dels treballs plantejats pot impedir
superar la matèria.
Les activitats d’avaluació que es realitzin a l’aula requereixen assistència obligatòria, per poder ser
avaluats (mapes conceptuals i seminari discussió de text).
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final igual o superior a 5.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma moodle.
Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant no hagi realitzat la prova escrita
Prova de síntesi:
Els estudiants en segona o més matrícula que s’hagin presentat a totes les proves d’avaluació el curs
anterior, poden optar a avaluar-se amb una única activitat d’avaluació de síntesi. Aquesta activitat
consistirà en un examen, en finalitzar l’assignatura, coincidint amb l’examen final de l’assignatura.
Els estudiants en segona o més matrícula, que vulguin optar a l’examen de síntesi, ho han de
comunicar per escrit al/la coordinador/a de l’assignatura com a mínim un mes abans de la data
d’examen planificada.
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ACTIVITATS AVALUATIVES
TIPUS D'ACTIVITAT
Treballs (individual i/o de grup)

PES SOBRE
1
LA
HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
CT5, CG3, CE4.9, C34.10,
30%
7,5
0,3
CE4.11, CE4.12, CE7.34

Presentacions i discussions a
l'aula

20%

4,5

0,2 CT5, CG3, CE4.9, CE4.11

Prova escrita

50%

2,0

0,1

14,0

0,6

TOTAL
1

CT5, CG3, CE4.9, C34.10,
CE4.11, CE4.12, CE7.34

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa

RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar l’activitat d'avaluació que correspon a l’examen, si aquest s'ha
realitzat prèviament.
L’activitat de recuperació consistirà en un examen tipus test.
Els estudiant que optin a la prova de síntesi també poden presentar-se a recuperació.
La nota màxima de les activitats que es recuperin serà un 5.
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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Aquesta assignatura pretén treballar la comunicació escrita i oral com a eina de relació dels
professionals entre l’equip de salut i amb els usuaris. La comunicació és un element bàsic per a les
relacions interpersonals. Les noves tecnologies de la informació tenen cada cop més presència com
a eina facilitadora pels professionals en Infermeria.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
Crear un bon clima comunicatiu és el primer pas per mantenir relacions interpersonals exitoses amb
els usuaris en un entorn de confiança. Tenir en compte la comunicació no verbal, els estils
comunicatius i altres elements de la comunicació és necessari per esdevenir un bon professional.
La comunicació escrita també forma part del dia a dia dels professionals així com l’ús de les
tecnologies de la informació.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Cap recomanació prèvia
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OBJECTIU/S


Adquirir habilitat comunicativa tant escrita com oral (verbal i no verbal).



Identificar l’aportació de les tecnologies de la informació i de la comunicació a l’àmbit
de la sanitat en general i de la infermeria en particular.



Identificar elements comunicatius i la seva repercussió en les relacions professional usuari.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar
l’educació per a la salut.
CE11.1. Identificar les bases de la comunicació: verbal, no verbal i escrita
CE11.5. Adequar la comunicació als diferents interlocutors.
CE11.8. Identificar i utilitzar estratègies que permetin una comunicació efectiva en cadascuna
de les etapes del desenvolupament
CE16. Demostrar que coneix els sistemes d’informació sanitària.
CE16.3. Identificar els diferents sistemes d'informació sanitaris necessaris en funció de la
situació.
CE16.5. Identificar les fonts de dades dels sistemes d'informació sanitària.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT2. Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d'informació.
CT4. Expressar-se de forma fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral
com per escrit.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG1. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva,
tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
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CONTINGUTS

U NITAT 1: T ECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ APLICADES A LA SANITAT
 Web 2.0
 Noves tecnologies aplicades a la salut. Telemedicina, teleassistència sanitària i
documentació sanitària.

U NITAT 2: C ONCEPTES BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ
 Comunicació oral: exposicions orals.
 Comunicació escrita acadèmica.

U NITAT 3: C OMUNICACIÓ PROFESSIONAL
 Anàlisi d’un acte comunicatiu. Importància de la comunicació en la relació
professional/usuari.
 Elements d’un acte comunicatiu: estils comunicatius, tècniques de recolzament
narratiu, comunicació no verbal, característiques del bon comunicador, escolta activa.
 Entrevista clínica
 Comunicació escrita professional

ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS

HORES ECTS

Dirigides

60,0

Supervisades
Autònomes

90,0
TOTAL

150,0

RESULTATS D'APRENENTATGE
CE 16.3, CE 16.5, CE 11.1, CE11.5, CE 11.8, CT2, CT4,
2,4
CG1
0,0
CE 16.3, CE 16.5, CE 11.1, CE11.5, CE 11.8, CT2, CT4,
3,6
CG1
6,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació
Aquesta assignatura s’avalua amb:
 Lliurament de treballs en parella i en grup
 Presentacions i discussions de textos a l'aula
 Anàlisi de situació comunicativa final
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Criteris per aprovar l’assignatura:
Per fer la mitjana ponderada entre les diferents activitats d’avaluació, cal haver tret una nota igual
o superior a 4,5 a les activitats treball en parella i anàlisi de situació comunicativa final.
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final igual o superior a 5.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma moodle.
Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant hagi realitzat/presentat menys del 80% del total
de l’assignatura
Prova de síntesi: Els estudiants en segona matrícula o successives que s’hagin presentat a totes les
proves d’avaluació el curs anterior, poden optar a avaluar-se amb una única activitat d’avaluació de
síntesi. Aquesta activitat consistirà en un examen en finalitzar l’assignatura coincidint amb l’examen
final de l’assignatura.
Els estudiants en segona matrícula o successives que vulguin optar a l’examen de síntesi ho han de
comunicar per escrit al/la coordinador/a de l’assignatura com a màxim un mes després de l’inici de
l’assignatura.
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ACTIVITATS AVALUATIVES
PES SOBRE
1
LA
HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
CE11.1, CE11.5, CE11.8, CT4,
40%
0,0
0,0
CG1

TIPUS D'ACTIVITAT
Lliurament de treballs
Presentacions i discussions de
textos a l'aula

15%

0,2

0,0 CE11.1, CE11.5, CE11.8, CT4

Anàlisi de situació comunicativa

45%

2,0

CE11.1, CE11.8, CE16.3,
0,1 CE16.5, CT2, CT4

2,2

0,1

TOTAL
1

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa

RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament.
Les activitats 1, 3 i 4 tenen possibilitat de recuperació, sempre i quan la primera nota no sigui un No
presentat.
La nota màxima de les activitat que es recuperin serà un 5.
L'estudiant que opti a prova de síntesi també té opció a recuperació.
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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
L’administració i aplicació de medicaments i substàncies farmacològiques forma part de les cures
en Infermeria de forma habitual, en tots els diferents àmbits assistencials.
Els/les futures professionals en Infermeria han de conèixer els diferents grups de medicaments, així
com les possibles interaccions entre ells, les vies d’administració i els efectes secundaris que se’n
poden derivar. Per això es necessita un alt nivell de coneixements en farmacologia.
Els estudiants en Infermeria han d’aprendre a buscar informació sobre les noves medicacions que
van apareixent, i dels àmbits específics de la professió per tal de poder oferir cures de qualitat als
usuaris.
A més, cada vegada més la societat està demanant més implicació de la infermeria en la prescripció
infermera, la qual cosa fa que haguem de tenir un alt nivell de coneixements sobre els productes
farmacèutics sobre els quals hi tindrem competència i autonomia.
Per tal de poder posar en pràctica de forma correcta els coneixements d’aquesta assignatura, és
necessari tenir un alt nivell de coneixements de fisiologia, fisiopatologia i també en Infermeria de la
persona adulta.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
Els professionals d’infermeria tenen un paper molt actiu en totes les activitats relacionades amb la
terapèutica farmacològica. La valoració de l’efectivitat, la prevenció, la detecció de signes d’alarma
i l’administració de fàrmacs són funcions a desenvolupar en la seva tasca diària, desenvolupant els
coneixements científics amb els nivells de qualitat i seguretat que estableixen les normes legals i
deontològiques.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Es recomana haver cursat l’assignatura d’Estructura del Cos Humà i Funció del Cos Humà I.

OBJECTIU/S


Adquirir els coneixements necessaris sobre els diferents grups de fàrmacs i les seves
indicacions.



Conèixer els efectes esperats i adversos de cada grup de fàrmacs, així com les pos sibles
vies d’administració.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE1. Donar atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les
persones que atenen, d’acord amb l’estat de desenvolupament dels coneixements científics de
cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s’estableixen en les normes legals i
deontològiques aplicables.
CE1.21. Identificar els diferents grups de fàrmacs i productes sanitaris, els principis de la seva
autorització, ús i indicació, i els mecanismes d'acció dels mateixos.
CE10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva
seguretat.
CE10.4. Descriure les normes de seguretat que cal tenir en compte davant problemes produïts
per situacions clíniques relacionades amb l'administració farmacològica.
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COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
CT3. Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adequada per donar resposta als
problemes de l’àmbit professional, de forma eficient i eficaç.
CT9. Respectar l’entorn mediambiental i fomentar el desenvolupament sostenible.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.

CONTINGUTS

U NITAT 1: T ERAPÈUTICA MEDICAMENTOSA . GENERALITATS :
 Farmacologia clínica.
d’administració.

Concepte

de

fàrmac.

Formes

farmacèutiques.

Vies

 Farmacocinètica i Farmacodinàmia.
 Utilització de fàrmacs en situacions especials: embaràs i lactància
 Utilització de fàrmacs en situacions especials: Insuficiència renal, insuficiència
hepàtica.
 Utilització de fàrmacs en poblacions especials: pediatria i geriatria.

U NITAT 2: F ÀRMACS ANTIINFECCIOSOS :
 Antibiòtics I
 Antibiòtics II
 Antifúngics.
 Antivírics.

U NITAT 3: F ÀRMACS ANTINEOPLÀSICS:
 Tractament Quimioteràpic Antineoplàstic. Tractament de les extravasacions.

U NITAT 4: F ARMACOLOGIA DELS SISTEMA AUTÒNOM I PERIFÈRIC :
 Sistema Colinèrgic: fàrmacs simpaticomimètics i fàrmacs simpaticolítics.
 Sistema Adrenèrgic: fàrmacs para simpaticomimètics i para simpaticolítics.
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U NITAT 5: S IITEMA NERVIÓS I PSICOFAMACOLOGIA :
 Psicofàrmacs. Ansiolítics
 Antidepressius.
 Antipsicòtics.
 Antiparkinsonians.
 Antiepilèptics.
 Fàrmacs anestèsics.

U NITAT 6: M EDIADORS CEL · LULARS :
 Mediadors cel·lulars: Histamina i Prostaglandines

U NITAT 7: F ARMACOLOGIA DEL DOLOR :
 Farmacologia del dolor: Analgèsics menors. Antiinflamatoris no esteroïdals.
 Farmacologia del dolor: Analgèsics majors. Opiacis.

U NITAT 8: F ARMACOLOGIA DE L ’ APARELL DIGESTIU :
 Antiàcids, Antiulcerosos i Antiemètics.
 Reguladors de la motilitat gastrointestinal.
restrenyiment: utilització dels laxants.

Antidiarreics.

Tractament

del

U NITAT 9: F ARMACOLOGIA DE L ’ APARELL RESPIRATORI :
 Fàrmacs antiinflamatoris i Broncodilatadors per al tractament de l’ASMA i l’MPOC.
Antitussígens i
 Mucolítics.

U NITAT 10: F ARMACOLOGIA DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR :
 Farmacologia Cardiovascular I: Fàrmacs en la Insuficiència Cardíaca. Fàrmacs
Antianginosos.
 Farmacologia cardiovascular I: Risc cardiovascular, Fàrmacs Antihipertensius i
Hipolipemiants.
 Farmacologia de l’Hemostàsia, Coagulació i Fibrinòlisi.

U NITAT 11: F ÀRMACS RELACIONATS AMB L ’ ALTERACIÓ DE L ’ EQUILIBRI HORMONAL I
METABÒLIC :
 Fàrmacs antidiabètics.
 Hormones hipofisiàries i hormones tiroïdals en el tractament de diverses malalties.
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 Hormones de l'escorça suprarenal: glucocorticoides i mineral corticoides. Hormones
sexuals.

U NITAT 12: T ALLERS
 TALLER 1:
o Seguretat clínica. Administració de fàrmacs I.
o Càlcul de dosis i dilucions de fàrmacs II.
 TALLER 2:
o Interpretació de les prescripcions farmacològiques: Àmbit hospitalari I
o Interpretació de les prescripcions farmacològiques: Àmbit d’Atenció Primària II
 TALLER 3: Interaccions i reaccions adverses dels medicaments (I i II).
 TALLER 4: Barreges intravenoses. Incompatibilitats medicamentoses. Fluïdoteràpia. (I
i II).

ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS
Dirigides
Supervisades
Autònomes

HORES ECTS
RESULTATS D'APRENENTATGE
27,0 1,1 CE1.21, CT1, CT3
60,0 2,4 CE1.21, CE10.4, CT1, CT3, CT9
63,0 2,5 CG2
TOTAL 150,0 6,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació
L’avaluació de l’assignatura consta de 3 parts:
 Proves escrites: 70%
- Examen Teoria 1:·35%
- Examen Teoria 2: 35%
 Anàlisi de casos clínics: 20%
 Participació a l’aula: 10%
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Criteris per aprovar l’assignatura
Per tal que es pugui fer la mitjana de les notes, caldrà aprovar cada un dels exàmens teòrics amb
una nota igual o superior a 5.
Per tal d’aprovar l’assignatura la nota mitjana de totes les notes ha de ser igual o superior a 5.
Calendari de les activitats d’avaluació
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació
El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma moodle.
Es considera No avaluable (NV) quan l’estudiant no hagi realitzat o presentat als exàmens (70%
assignatura).
Prova de síntesi: els estudiants en segona o més matricula que s’hagin presentat a totes les proves
d’avaluació al curs anterior, poden optar a avaluar-se amb una única activitat d’avaluació de síntesi,
sempre i quan tinguin aprovats els tallers del curs anterior.
Els estudiants en segona o més matricula que vulguin optar a l’examen de síntesi ho han de
comunicar per escrit al/la coordinadora de l’assignatura com a màxim un mes una vegada iniciada
aquesta.

ACTIVITATS AVALUATIVES
TIPUS D'ACTIVITAT
Anàlisis de casos
Proves escrites
Presentacions i discussions a
l'aula
TOTAL
1

PES SOBRE
LA
HORES 1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
20%
1,0
0,0 CE1.21., CE10.4., CT3
70%
6,0
0,2 CE10.4., CT1, CT9 i CG2
10%

0,0

0,0 CE1.21, CT3

7,0

0,3

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa
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RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament.
Els estudiants que no hagin aprovat algun dels dos exàmens de la teoria (teoria 1 i teoria 2), podran
optar a fer un examen de recuperació. L’estudiant podrà fer només l’examen de recuperació de la
part que hagi suspès. Els tallers no tenen opció a recuperació.
La nota màxima de les activitats que es recuperin serà d’un 5.
Per presentar-se a la recuperació serà imprescindible haver-se presentat als dos exàmens.

BIBLIOGRAFIA
Flórez J, Armijo JA, Mediavilla Á. Farmacología humana. 6a ed. Barcelona : Elsevier/Masson; 2014.
Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Farmacología básica y clínica. 12a ed. México D. F. :
McGraw Hill; 2013.
Pacheco del Cerro E. Farmacología y práctica de enfermería. Barcelona : Masson; 2004.
Instituto para el Uso Seguro de Medicamentos: delegación española del Institute for Safe
Medication Practices (ISMP) [Internet]. Salamanca: Hospital Universitario; 2015 [consultat 8 gener
2018]. Disponible a: http://www.ismp-espana.org
Consejo Internacional de Enfermeras (ICE). Código Deontológico del CIE para la profesión de
enfermería [Internet]. Ginebra: CIE; 2012. [consultat 8 gener 2018]. Disponible a:
http://www.icn.ch/es/who-we-are/code-of-ethics-for-nurses/codigo-deontologico-del-cie629.html

BIBLIOGRAFIA WEB
Canal Salut [Internet]. Barcelona: Generalitat de Catalunya [consultat 8 gener 2018]. Disponible a:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/index.html
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios [Internet]. Madrid: Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; [consultat 8 gener 2018]. Disponible a:
http://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/portada/home.htm
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. PortalFarma.com [Internet]. [consultat 8
gener 2018]. Disponible a: http://www.portalfarma.com/
Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria [Internet]. [consultat 8 gener 2018].
Disponible a: http://www.sefap.org/
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Aprendiendo sobre medicamentos... Blog Servei de Farmàcia Hospital La Fe de València [Internet].
[consultat 8 gener 2018]. Disponible a: http://ufpelafe.blogspot.com.es/p/aprendiendo-sobremedicamentos.html
INFORMACIO AL PACIENT:
Canal Salut. Generalitat de Catalunya: http://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/informacio-iconsells/medicament360_m_agrada_saber_el_que_prenc/
CEDIMCAT: http://www.cedimcat.info/index.php?lang=ca
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FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200405

ECTS

6

Període

2n semestre

Idioma de la docència

Català

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

1r

Matèria

Fisiologia

Caràcter

Bàsica

Coordinació assignatura

Rafael Llorens

Correu electrònic

Rafallorens@euit.fdsll.cat

Professorat

Raül Vernet
Rafael Llorens

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Aquesta assignatura configura la introducció als aspectes bàsics de fisiopatologia, l’estudi dels
processos patològics físics i químics, que tenen lloc en el cos humà durant la realització de les seves
funcions vitals, estudiant els mecanismes de producció de les malalties en relació als nivells
molecular, cel·lular, tissular, orgànic i sistèmic o funcional, així com els coneixements de la formació
de les malalties, els processos d’adaptació i desadaptació funcional del cos humà malalt i les seves
manifestacions clíniques.
Aquest plantejament es fonamenta en la relació amb l’anatomia, bioquímica, genètica, fisiologia,
etc., facilitant per tant la vinculació amb altres matèries i assignatures relacionades amb l’estructura
i funcionament del cos humà.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
Aquesta assignatura aporta els coneixements bàsics sobre els processos fisiopatològics humans, la
definició de la malaltia, l’etiologia i la clínica, així com la interrelació i la repercussió en el
desajustament de l’homeòstasi corporal.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Es recomana haver cursat les assignatures d’estructura del cos Humà i de Funció del cos humà I.
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OBJECTIU/S


Adquirir els coneixements i les habilitats necessaris que permetin a l’alumne identificar,
relacionar i comprendre la repercussió de les alteracions de les funcions fisiològiques dels
diferents sistemes en el cos humà, els mecanismes d’actuació d’aquestes alteracions i la seva
expressió bàsica.



Estudiar la persona malalta com un tot relacionant els diferents sistemes mitjançant la
fisiopatologia.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE1. Donar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les
persones que atenen, d’acord amb l’estat de desenvolupament dels coneixements científics en
cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s’estableixen en les normes legals i
deontològiques aplicables.
CE1.14. Descriure els signes i símptomes que es deriven d’una situació de disfunció en el cos
humà.
CE1.16. Identificar les malalties produïdes per gèrmens i la seva relació amb altres factors
socioambientals.
CE1.74. Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i
avançat.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT 1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes.
CT2. Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d’informació.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.
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CONTINGUTS

U NITAT 1: M ICROBIOLOGIA I CONCEPTES BÀSICS DE FISIOPATOLOGIA
 Flora patògena. Principals grups de patògens i mecanismes d’infecció.
 Fongs. Estructura bàsica i mecanismes d’infecció.
 Virus. Estructura bàsica i mecanismes d’infecció.
 Paràsits. Principals grups. Vies d’infestació.
 Influència del medi ambient. Factors físics i químics que poden fer servir contra els
microorganismes.
 Immunologia. Conceptes bàsics. Vacunes i sèrums.
 Introducció a les alteracions generals
 Concepte de fisiopatologia.
 Homeòstasi i reacció general tissular i orgànica. Inflamació, dolor i febre
 Fisiopatologia dels tumors
 Identificar les interaccions de les ones electromagnètiques i de les radiacions en
l’ésser humà

U NITAT 2: S ANG I ÒRGANS HEMATOPOÈTICS
 Estudi de l’activitat i disfunció de la medul·la òssia
 Fisiopatologia eritrocitària. Anèmia y Policitèmia.
 Fisiopatologia leucocitària.
 Hemostàsia i trombosis, alteracions de la funció plaquetària.

U NITAT 3: S ISTEMA CARDIOVASCULAR :
 Disfuncions i mecanismes de control del sistema cardiovascular.
 Alteracions del ritme cardíac: arítmies, característiques generals i classificació.
 Electrocadiograma
 Insuficiència cardíaca: concepte, causes d’insuficiència cardíaca i classificació.
Mecanismes compensadors de la insuficiència cardíaca.
 Cardiopatia isquèmica: Alteracions, manifestacions i quadros clínics.
 Valvulopaties: estenosis mitral i aòrtica. Insuficiència mitral i aòrtica.
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 Insuficiència circulatòria: Concep-te i tipus, hipotensió arterial, Shock, síncope,
hipertensió arterial, aterosclerosis. Isquèmia arterial aguda y crònica. Insuficiència
venosa: varius.
 Cor pulmonale.

U NITAT 4: S ISTEMA RESPIRATORI :
 Disfuncions i mecanismes de control del sistema respiratori.
 Trastorns de la difusió. Trastorns de la ventilació: obstructius i restrictius.
 Alteracions del control de la respiració, apnees.
 Alteracions de la relació ventilació/ perfusió.
 Trastorns de la perfusió: efectes en la relació V/Q: edema, embòlia pulmonar i
congestió pulmonar.
 Insuficiència respiratòria i hipòxia: classificació i mecanismes compensadors.
 Cianosis i hipercàpnia.

U NITAT 5: T RACTE DIGESTIU I GLÀNDULES ANNEXES
 Alteracions dels sistemes de regulació del tracte digestiu.
 Trastorns motors: alteracions de la deglució i de la funció esofàgica.
 Alteracions de la unió gastroesofàgica. Trastorns motors de l’intestí prim i colon.
Obstrucció i pseudoobstrucció intestinal
 Anormalitats de la digestió i de l’absorció: Malabsorció i Maldigestió.
 Malaltia celíaca.
 Alteracions de les secrecions digestives: secreció salival. Secreció gàstrica: gastritis i
úlcera pèptica. Secreció intestinal.
 Secreció pancreàtica. Fisiopatologia pancreàtica.
 Hepatologia: funcions del fetge. Avaluació de l’estat funcional hepàtic.
 Colèstasis. Litiasis biliar. Alteracions del metabolisme de la bilirubina. Cirrosi.
Hipertensió portal. Encefalopatia hepàtica

U NITAT 6: S ISTEMA EXCRETOR :
 Alteracions de les funcions renals.
 Nefropaties glomerulars inflamatòries i no inflamatòries
 Nefropaties tubulars: característiques del túbul i tipus de transport.
 Tubulopaties.
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 Nefropatia obstructiva i Nefropatia per reflux. Litiasis renal.
 Malaltia renal aguda i crònica.

U NITAT 7: S ISTEMA ENDOCRÍ I METABOLISME
 Malalties endocrines: hipo i hiperfunció hormonal
 Fisiopatologia de l’eix hipotàlem-hipofisiari.
 Alteracions de la tiroides. Hipo i hipertiroïdisme. Alteracions de les glàndules
suprarenals. Hiperfunció i Hipofunció corticosuprarrenal
 Fisiopatologia del pàncrees endocrí: diabetis

U NITAT 8: E QUILIBRI ELECTROLÍTIC ÀCID - BÀSIC
 Disfunció de la distribució i alteració de l’aigua corporal.
 Regulació del volum i de la tonicitat. Anomalies: edema, hipertonic itat i hiponatremia.
 Equilibri àcid - base definició de les alteracions. Acidosi respiratòria i alcalosi
respiratòria. Acidosi metabòlica i alcalosi metabòlica.
 Gasometries

U NITAT 9: S ISTEMA NERVIÓS
 Hipo i hiperfunció neuronal.
 Alteracions de la funció motora. Fisiopatologia dels signes i símptomes de la disfunció
motora. Alteracions musculars
 Fisiopatologia dels trastorns somatosensorials El dolor com a trastorn, sensorial:
cefalea i neuràlgia.
 Fisiopatologia dels trastorns autònoms.
 Alteracions de l’estat de consciència.
 Anormalitats del còrtex cerebral

U NITAT 10: S UPORT V ITAL BÀSIC


Reanimació cardiopulmonar bàsica



Cadena se supervivència



Desfibrilador Automàtic
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS
Dirigides
Supervisades
Autònomes

HORES ECTS
RESULTATS D'APRENENTATGE
54,0 2,2 CE1.14, CE1.16, CE1.74
15,0 0,6 CE 1.14, CT2, CG2
81,0 3,2 CE1.14, CE1.16, CE1.74, CT2, CG2
TOTAL 150,0 6,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació
Aquesta assignatura s’avalua amb:
 Qüestionaris d’autoavaluació online i casos clínics proposats pel professorat a la
plataforma Moodle
 Examen escrit tipus test i de pregunta curta
 Taller teòrico-pràctic de SVB
Criteris per aprovar l’assignatura
Per fer la mitjana ponderada entre els dos mòduls d’activitats d’avaluació, cal haver tret una nota
igual o superior a 5 en l’examen escrit .
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura igual o superior a 5.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma
Moodle.
Es considera (NV) quan l’estudiant hagi realitzat/presentat menys del 80% del percentatge total de
l’assignatura.
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Prova de síntesi: Els estudiants en segona o més matrícula que s’hagin presentat a totes les proves
d’avaluació el curs anterior, poden optar a avaluar-se amb una única activitat d’avaluació de síntesi.
Aquesta activitat consistirà en un examen en finalitzar l’assignatura coincidint amb l’examen final
de l’assignatura.
Els estudiants en segona o més matrícula que vulguin optar a l’examen de síntesi ho han de
comunicar per escrit al/la coordinador/a de l’assignatura com a mínim un mes abans de la data
d’examen planificada.

ACTIVITATS AVALUATIVES
PES SOBRE
1
LA
HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)

TIPUS D'ACTIVITAT
Treballs individuals: casos
clínics
Examen
Avaluació teorico-pràctica
TOTAL
1

40%

0,0

0,0 CG2, CT2,

50%

2,0

10%

2,0

0,1 CE1.14, CE1.16, CE1.74
CE1.13, CE1.14, CE1.15, CE1.16,
0,1
CE1.74, CT1, CT2.
0,2

4,0

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa

RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament.
L’activitat de recuperació consistirà en un examen tipus test i pregunta curta.
Per poder optar a recuperació cal haver-se presentat a la convocatòria oficial d’examen de
l’assignatura.
Els estudiants que optin a prova de síntesi també poden presentar-se a recuperació.
La nota màxima de les activitat que es recuperin serà un 5.
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BIBLIOGRAFIA
Best CH, Taylor NB, Dvorkin MA, Cardinali DP, Iermoli RH. Best & Taylor bases fisiológicas de la
práctica médica. 14a ed. Madrid: Médica Panamericana; 2010.
Esteller Pérez A, Cordero Sánchez M. Fundamentos de fisiopatología. Madrid: McGraw-Hill
Interamericana; 1998.
Hall JE, Guyton AC. Tratado de fisiología médica. 12ª ed. Barcelona: Elsevier; 2011. (Aquest és el
Guyton)
Harrison TR, Fauci AS, editors. Harrison manual de medicina. 18ª ed. Madrid: McGraw-Hill
Interamericana; 2013.
Manual CTO de medicina y cirugía. 8ª ed. Madrid: CTO; 2011.
Manual CTO de enfermería. 6ª ed. Madrid: CTO; 2013.
Monés Xiol J. Enfermedades del esófago y estómago: dificultat de tragar, reflujo gastroesofágico y
hernia de hiato, infección por Helicobacter pylori, dispepsia y úlcera péptica, cáncer de esófago y
estómago, sintomas, diagnóstico y tratamiento. Barcelona: Amat; 2010.
Porth C. Fisiopatología: salud-enfermedad: un enfoque conceptual. 7ª ed. Buenos Aires: Médica
Panamericana; 2007.
Rozman C, editor. Farreras-Rozman Medicina interna. 17a ed. Barcelona: Elsevier; 2012.
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NUTRICIÓ
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

20406

ECTS

6

Període

2n semestre

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

1r

Matèria

Nutrició

Caràcter

Bàsica

Coordinació assignatura

Cecília González

Correu electrònic

ceciliagonzalez@euit.fdsll.cat

Professorat

Idioma de la docència Català

Neus Sagués
Georgina Bermúdez

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
L’assignatura de Nutrició permet a l’alumne adquirir els coneixements bàsics sobre els aliments i els
nutrients que els composen, a fi de poder comprendre les seves funcions biològiques, les quals estan
emmarcades dins d’un “tot” que és l’organisme en la seva total interdependència amb l’exterior.
Per això, l’adquisició d’aquests coneixements és bàsica per a la formació dels futurs professionals
d’infermeria, ja que són els que hauran de fer educació per a la salut a les persones sanes i en les
diferents situacions de malaltia. Per aquesta raó, aquesta assignatura està íntimament relacionada
amb la de fisiologia, així com amb la d'infermeria de la persona adulta.

INTERÈS DEL PERFIL PROFESSIONAL
Aquesta assignatura dóna els coneixements científics que permeten, a l’estudiant, ser conscient de
la total interrelació entre el medi (aliments, aigua, oxigen...) i l’organisme humà, i permet
comprendre el paper, tan important, que té una bona alimentació en el manteniment de la salut.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Es recomana haver cursat les assignatures d’estructura i funció del cos humà
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OBJECTIU/S


Conèixer els diferents nutrients i en quins aliments es troben.



Conèixer les necessitats nutricionals de les persones sanes, en cadascuna de les
diferents etapes de la vida, i conèixer la importància que té l’alimentació en la
consecució d’un bon estat de salut.



Capacitar a l’estudiant per a promoure i reforçar conductes alimentàries saludables,
essencials per a mantenir un bon estat de salut i per a la prevenció de malalties.



Saber quines són les pautes alimentàries recomanables en les diferents p atologies
subsidiàries de ser millorades amb l’alimentació.



Contribuir, juntament amb la resta d’assignatures, a què l’alumne adquireixi les
actituds i els valors adequats per a un correcte exercici de la seva futura professió.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE1. Donar una atenció sanitària, tècnica i professional, adequada a les necessitats de salut de les
persones, d’acord amb els coneixements científics actuals i amb els nivells de qualitat i
seguretat que s’estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables
CE1.22. Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les
recomanacions dietètiques adequades.
CE10. Protegir la salut i el benestar de les persones, famílies o grups atesos garantint la seva
seguretat.
CE10.5. Dissenyar dietes adequades en persones sanes i en les patologies més prevalents.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
CT3. Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adequada per donar resposta a problemes
de l’àmbit professional, de manera eficient i eficaç.
CT9. Respectar l’entorn ambiental i fomentar el desenvolupament sostenible.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.
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CONTINGUTS

U NITAT 1: P RINCIPIS BÀSICS I A LIMENTACIÓ EQUILIBRADA
 Conceptes
 Nutrigenòmica i nutrigenètica
 Els nutrients i el metabolisme energètic cel·lular
 Els aliments
 Necessitats nutritives i energètiques de la persona sana
 Dieta Mediterrània
 Alimentació equilibrada
 Dietes vegetarianes

U NITAT 2: D IETOTERÀPIA
 Valoració de l’estat nutricional
 Dietes controlades en sodi
 Dieta en les dislipoproteïnèmies
 Dieta en les malalties cardiovasculars
 Dietes en les alteracions de l’aparell digestiu
 Dieta en la celiaquia
 Dietes controlades en potassi, calci i fòsfor
 Dieta en la litiasi de les vies urinàries
 Dieta en la hiperuricèmia i la gota
 Dieta en les anèmies ferropèniques
 Dieta en l’obesitat
 Dieta en la diabetis
 Dieta en les intoleràncies i al·lèrgies alimentàries
 Dieta en el pacient oncològic
 Dietes hospitalàries
 Nutrició enteral i nutrició parenteral
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U NITAT 3: A LTRES
 Dieta en la prevenció de càncers
 Alcohol i nutrició
 Nutrició i estrès oxidatiu
 Higiene i qualitat alimentària. Toxinfeccions alimentàries
 Els additius alimentaris
 Dites i mites al voltant de l’alimentació

ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS
Dirigides
Supervisades
Autònomes

HORES ECTS
RESULTATS D'APRENENTATGE
60,0 2,4 CE1.22, CE10.5, CT1, CT3, CT9
15,0 0,6
75,0 3,0 CE1.22, CE10.5, CT3, CG2
TOTAL 150,0 6,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació:
Aquesta assignatura s’avalua amb:
 Treball en equip. Cal lliurar-lo dins del plac que s'indiqui i fer una presentació a classe.
 Examen escrit tipus test
 Qüestionari online de lectures (1). Preguntes V/F que avaluaran els continguts
relacionats amb les lectures recomanades. Aquest qüestionari és obligatori.
 Qüestionari online. Preguntes V/F que avaluaran continguts relacionats amb la
matèria.
Criteris per aprovar l’assignatura:
Per poder fer la mitjana totes les qualificacions de l'assignatura, cal que tant el treball com l’examen
tinguin una nota igual o superior a 5.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
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Revisió de les activitats d’avaluació:
El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma moodle.
Es considera No Avaluable (NV)quan l’estudiant no ha lliurat el treball en el plac indicat, no ha fet
el qüestionari online obligatori (1), o no ha fet l’examen final.
Prova de síntesi: Els estudiants en segona matricula o més, que s'hagin presentat a totes les proves
d'avaluació el curs anterior, poden optar a avaluar-se amb una única activitat de prova de síntesi,
que consistirà en un examen al finalitzar l'assignatura.
Els estudiants en segona matricula o més que vulguin optar a la prova final de síntesi, ho hauran de
sol·licitar per escrit a la coordinadora de l'assignatura com a mínim un mes abans de la data
d'examen planificada.

ACTIVITATS AVALUATIVES
PES SOBRE
TIPUS D'ACTIVITAT
LA
HORES 1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
Treballs individuals i/o de grup
20%
0,0
0,0 CE1.22, CE10.5, CT3, CG2
Presentació pública de treballs
10%
1,0
0,0 CG2
CE1.22, CE10.5, CT1, CT3, CT9,
Proves escrites
70%
2,0
0,1
CG2
TOTAL
3,0
0,1
1

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa

RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament.
La recuperació constarà d’un examen tipus test. Per poder-hi optar cal haver fet l’examen de
l’assignatura, lliurats el treball i els exàmens on-line i obtingut una nota inferior a 5.
La nota màxima de les activitat que es recuperin serà un 5.
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2n CURS – 1r SEMESTRE
200401

Deontologia i Marc Legal en Infermeria

200409

Bases Metodològiques de la Infermeria

200412

Pràcticum I

200414

Ecologia i Salut

200415

Educació per a la Salut

200416

Infermeria de l’Envelliment
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DEONTOLOGIA I MARC LEGAL EN INFERMERIA
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200410

ECTS

6

Període

1r semestre

Idioma de la docència

Català

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

2n

Matèria

Bases de la Infermeria

Caràcter

Bàsica

Coordinació assignatura

Mª José Jiménez

Correu electrònic

mjosejimenez@euit.fdsll.cat

Professorat

Mª José Jiménez
A concretar

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Conèixer el marc legal i ètic de la professió infermera és una condició imprescindible per a un bon
exercici de la professió infermera. En els darrers anys s’ha produït un canvi en el model de relació
sanitari entre els usuaris i els professionals; aquest canvi situa a l’usuari en el centre del seu procés
de malaltia i de la presa de decisions al respecte. Per això es fa necessari el coneixement del context
legal que ens envolta i també aprendre els codis de comportament ètic i deontològic de la nostra
professió infermera.
Aplicar les normes de comportament ètic ens permetrà cuidar a les persones garantint la dignitat
humana, així com respectar la privacitat, intimitat i confidencialitat. I tot això considerant i
respectant els valors i les creences de cada persona i/o comunitat.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
En el context actual, sovint les infermeres i els infermers han de prendre decisions i/o han de
col·laborar en la presa de decisions complexes; això genera la necessitat de conèixer dels aspectes
ètics i legals que emmarquen l’exercici professional sanitari i concretament en el nostre cas,
l’exercici de la pràctica infermera.

GUIA DE L’ESTUDIANT 2018-2019

Pàgina | 23

A més, a vegades la infermera i l’infermer es poden trobar davant de conflictes de caràcter moral i
ètic i és important adquirir una metodologia i recursos per poder buscar la millor opció.

RECOMANACIONS PRÈVIES
No hi ha cap recomanació prèvia en aquesta assignatura.

OBJECTIU/S


Identificar el marc legal sanitari i la seva aplicació a la pràctica.



Analitzar el comportament ètic i deontològic, així com conèixer els diferents codis
d’ètica de referència en el nostre entorn.



Conèixer les bases d’una bona praxi de la professió infermera.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE1. Prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les
persones que atens, d’acord amb l’estat de desenvolupament dels coneixements científics de
cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s’estableixen en les normes legals i
deontològiques aplicables.
CE1.32. Identificar els determinants que permeten una assistència sanitària tècnica i
professional adequada a termes de qualitat i seguretat d'acord a les normes legals i
deontològiques
CE7. Demostrar que comprèn sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics,
psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les
seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat
i el secret professional.
CE7.21. Aplicar els conceptes de confidencialitat, intimitat i secret professional en la resolució
de casos.
CE7.22. Considerar els aspectes físics, psicològics i socials en les situacions conflictives des d’un
punt de vista bioètic per arribar a una resolució final.
CE7.23. Analitzar els aspectes físics, psicològics i socials que influeixen en l’autonomia i la
independència dels individus.

GUIA DE L’ESTUDIANT 2018-2019

Pàgina | 24

CE8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat
en la presa de decisions de les persones ateses, d’acord amb la forma en què viuen el seu procés
de salut - malaltia.
CE8.6. Descriure el model de relació d’autonomia i les seves implicacions en l’exercici
professional de la infermeria com són la participació activa de l’usuari i l’aplicació del
consentiment informat.
CE12. Demostrar que coneix el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les
implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
CE12.4. Respectar els drets dels usuaris en relació a l’atenció sanitària.
CE12.5. Reconèixer els codis deontològics d’infermeria de referència, així com la normativa
legal vigent referent a l’assistència sanitària.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes.
CT4. Expressar-se de forma fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral
com per escrit.
CT5. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
CT6. Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG1. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva.
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions.

CONTINGUTS

U NITAT 1: I NTRODUCCIÓ I GENERALITATS :
 Concepte d’ètica i moral. Història de l’ètica infermera. Ètica del cuidar.
 Concepte de valor. Valors professionals. Valor de la dignitat humana.
 Ètica de màxims i ètica de mínims.
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U NITAT 2: P RINCIPIS ÈTICS :
 Concepte de bioètica. Història dels Principis Ètics i Informe Belmont.
 Model de relació d'autonomia i crisi del paternalisme.
 Principis Bioètics segons Beauchamp i Childress: Autonomia, Beneficència, No
maleficència i Justícia.
 Consentiment informat, Voluntats anticipades.

U NITAT 3: D RETS HUMANS :
 Evolució històrica dels Drets Humans. Antecedents i orígens de la Declaració Universal
dels Drets Humans.
 Infermeria i els Drets Humans. La Declaració Universal dels Drets Humans com a
referent dels Codis d’Ètica.

U NITAT 4: D EONTOLOGIA :
 Concepte de Deontologia. Codi d’ètica i deontològic.
 Codi deontològic de la Infermeria Espanyola, 1989
 Codi d’ètica de les infermeres i infermers de Catalunya, 2013.
 Responsabilitat professional: competències professionals.
 Intimitat, Privacitat i Confidencialitat.
 Objecció de consciència.
 Col·legis professionals.

U NITAT 5: D RETS I D EURES DELS USUARIS :
 Concepte i evolució dels drets i deures dels usuaris en relació a la sanitat.
 Legislació referent als drets i deures dels usuaris:
 Llei 14/1986, de 25 d’Abril, General de Sanitat.
 Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de
drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.
 Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i
l'autonomia del pacient, i la documentació clínica
 Carta de Drets i Deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària,
2015.
 Drets relacionats amb l’Autonomia
 Drets relacionats amb la intimitat i la confidencialitat.
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U NITAT 6: C OMITÈS D ’È TICA :
 CEA (Comitè d’Ètica Assistencial)
 CEIC (Comitè Ètic d’Investigació Clínica). Llei 14/2007, de 3 de juliol, sobre investigació
biomèdica.

U NITAT 7: LEGISLACIÓ :
 Introducció al dret. Concepte de llei.
 Constitució i dret comunitari.
 Dret civil.
 Normatives laborals.

ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS

HORES ECTS

Dirigides

60,0

Supervisades

15,0

RESULTATS D'APRENENTATGE
CE1.32, CE7.21, CE7.22, CE7.23, CE8.6, CE12.4,
2,4
CE12.5, CT1, CT6, CG1
0,6 CE7.21, CE8.6, CE12.4, CE12.5, CT4

Autònomes

75,0

3,0 CE1.32, CE7.21, CE7.22, CE7.23, CT1, CT4, CT5, CT6

TOTAL

150,0

6,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació
L’avaluació d’aquesta assignatura consta de:
 Presentació/ discussió escrita de casos: 10%
 LLiurament de treballs: 40%
 Prova escrita: 50%
Criteris per aprovar l’assignatura:
Per poder fer la mitjana de totes les notes, l’estudiant ha d’haver superat l’examen escrit amb una
nota igual o superior a 5.
L’aprovat de l’assignatura s’obté amb una nota igual o superior al 5 de mitjana de totes les notes.

GUIA DE L’ESTUDIANT 2018-2019

Pàgina | 27

Calendari de les activitats d’avaluació:
Les dates de les diferents proves d’avaluació estan publicades al pla de treball que l’estudiant tindrà
disponible al començament de l’assignatura.
Revisió de les activitats d’avaluació:
Les dates de revisió de les diferents proves d’avaluació de l’assignatura es publicaran a la plataforma
moodle.
Es considerarà No Avaluable (NV) aquell estudiant que hagi realitzat i/o presentat menys d’un 80%
de les evidències d’avaluació de l’assignatura.
Prova de síntesi:
Per aquells estudiants que estan en situació de segona matrícula o més i hagin passat per totes les
proves avaluatives del curs anterior, podran presentar-se a una única prova d’avaluació. Aquesta
consisteix en un únic examen tipus test i/o pregunta curta que es realitzarà coincidint amb l’examen
final de l’assignatura.
Els estudiants que compleixin els requisits esmentats i escollin aquesta opció ho hauran de
comunicar a la coordinadora de l’assignatura com a molt tard un mes abans de la finalització de les
classes de l’assignatura.

ACTIVITATS AVALUATIVES
PES SOBRE
1
LA
HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
CE7.21, CE7.22, CE7.23, CT1,
Lliurament de treballs
40%
0,0
0,0 CT4, CT5, CT6, CG1, CG3
CE12.4,CT5
Presentació/discusió escrita de
CE7.21, CE7.22, CT1, CT4, CT6,
10%
7,5
0,3
casos
CG1, CG3 CE7.23, CE12.4
CE7.22, CE7.23, CE8.6, CE12.4,
Prova escrita
50%
4,0
0,2
CE12.5, CT1, CG1
TOTAL
11,5
0,5
TIPUS D'ACTIVITAT

1

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa
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RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament.
La recuperació d’aquesta assignatura consisteix en un únic examen tipus test i/o pregunta curta.
Per poder optar a la recuperació l’estudiant ha d’haver-se presentat prèviament a l’examen final de
l’assignatura.
L’estudiant que no ha superat la prova de síntesi també pot presentar-se a la recuperació.
La nota màxima de les activitats que es recuperin serà un 5.

BIBLIOGRAFIA
Abellán F, Sánchez-Caro J. Enfermería y paciente : cuestiones prácticas de bioética y derecho
sanitario. Granada : Comares; 2007.
Arisa JR, Busquets i Font JM. Carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció
sanitària [Internet]. Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social,
Direcció General de Recursos Sanitaris; 2002 [citat 11 mar 2015]. Disponible a:
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/drets_i_deures/normati
va/enllasos/carta_drets_deures.pdf
Beauchamp TL, Chilldress JF. Principios de ética médica. Barcelona: Masson; 1998.
Codi d’ètica de les infermeres i infermers de Catalunya [Internet]. Barcelona : Consell de Col·legis
d’Infermeres i Infermers de Catalunya; 2013 [citat 11 mar 2015]. Disponible a:
http://www.codita.org/files/dpf/codi_etica/nou_codi_etica.pdf
Catalunya. Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya [Internet]. (DOGC, núm.
1324,
30-07-1990)
[citat
11
mar
2015]
Disponible
a:
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=48426&action=fit
xa
Catalunya. Legislació sobre ordenació sanitària de Catalunya [Internet]. [Barcelona] : Generalitat de
Catalunya;
1999
[citat
11
mar
2015].
Disponible
a:
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/ciutadania/serveis_atencio_salut/com_
es_gestionen/normativa_relacionada/losc.pdf
Davis AJ, Tschudin V. Ética en enfermería: conceptos fundamentales de su enseñanza. Triacastela.
Madrid; 2009.
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Espanya. Código penal : actualizado a 31 de diciembre de 2003 [Internet]. Cizur Menor (Navarra) :
Thomson
Aranzadi;
2004
[citat
11
mar
2015].
Disponible
a:
http://ccuc.cbuc.cat/record=b3175251~S23*cat
Espanya. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal [Internet]. (BOE, núm. 281,
24-11-1995, pàg. 33987-34058). Disponible a: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-199525444
Espanya. Código constitucional español. Colex; 1994.
Espanya, Díaz-Maroto y Villarejo J. Código penal y legislación complementaria. Cizur Menor :
Thomson Reuters Civitas; 2014.
Fry ST. La Ética en la práctica de la enfermería : guía para la toma de decisiones éticas. Ginebra :
Consejo Internacional de Enfermeras; 1994.
Godino Izquierdo J. Manual de derecho básico para profesionales sanitarios : Usted pregunta y su
señoría responde. Madrid : Arán; 2009.
Jonsen AR. Ética clínica : aproximación práctica a la toma de decisiones éticas en la medicina clínica.
Barcelona : Ariel; 2005.
Legislación sanitaria de España. Madrid: Colex; 1997.
Torralba F. Cent valors per viure : la persona i la seva acció en el món. Barcelona : Pages; 2008.

GUIA DE L’ESTUDIANT 2018-2019

Pàgina | 30

BASES METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200409

ECTS

3

Període

1r semestre

Idioma de la docència

Català

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

2n

Matèria

Bases de la Infermeria

Caràcter

Obligatòria

Coordinació assignatura

Dra. Mireia Tarruella

Correu electrònic

mireiatarruella@euit.fdsll.cat

Professorat

Dra. Mireia Tarruella

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Aquesta assignatura configura la introducció a la metodologia del treball infermer que és el que
permet una actuació professional i individualitzada.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
Aquesta assignatura ha de permetre al futur professional utilitzar una metodologia específica de
treball que doni resposta a les necessitats de les persones de manera holística utilitzant llenguatge
propi i visibilitzant l’aportació infermera.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Cap recomanació prèvia

OBJECTIU/S


Adquirir els coneixements i les habilitats necessaris per a dur a la pràctica la
metodologia de treball que permet individualitzar les cures.



Identificar els llenguatges estandarditzats propis i iniciar -se en l’ús d’aquests.
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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE3. Aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria:
CE3.8. Conèixer i aplicar l’atenció en Infermeria de manera professional a través d’una
metodologia científica a partir dels llenguatges estandarditzats vigents.
CE5. Dissenyar sistemes de cures dirigits a les persones, família o grups, avaluant el seu impacte i
establint les modificacions oportunes:
CE5.6. Identificar i descriure sistemes de cures dirigits a les persones, família o grups.
CE5.7. Elaborar plans de cures, en funció de la fase i/o etapa de la malaltia en la qual es troba la
persona, utilitzant els principis teòrics i metodològics de la infermeria

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
CT5. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per a desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG1. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva,
tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
CG2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions.

CONTINGUTS

U NITAT 1: M ETODOLOGIA DE TREBALL INFERMER : ETAPES
U NITAT 2: LLENGUATGES ESTANDARDITZATS :
NANDA, NOC, NIC.
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS
Dirigides
Supervisades
Autònomes

HORES ECTS
RESULTATS D'APRENENTATGE
26,3 1,1 CE3.8, CE5.6, CE5.7, CT1, CT5, CG1, CG3
4,5 0,2 CE5.6, CE5.7, CT1, CT5, CG1, CG3
44,3 1,8 CE3.8, CE5.6, CE5.7, CT1, CT5, CG1, CG2
TOTAL
75,0 3,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació:
Aquesta assignatura s’avalua mitjançant tres activitats:
 Activitat 1: Presentació/ discussió escrita de casos (entrevista)
 Activitat 2: Treballs individuals i/o grup
 Activitat 3: Prova escrita
Criteris per aprovar l’assignatura:
Per fer la mitjana ponderada entre les tres activitats avaluatives, cal haver tret una nota igual o
superior a 4,5 en les activitats 1 i 3.
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final igual o superior a 5.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma moodle.
Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant hagi realitzat/presentat menys del 80% del total
de l’assignatura
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Prova de síntesi: Els estudiants en segona matrícula o successives que s’hagin presentat a totes les
proves d’avaluació el curs anterior, poden optar a avaluar-se mitjançant l’activitat 1 i l’activitat 3. El
percentatge corresponent a l’activitat 2 es repartirà al 50%.
Els estudiants en segona matrícula o successives que vulguin aquesta opció ho han de comunicar
per escrit al/la coordinador/a de l’assignatura com a màxim un mes després d’iniciada l’assignatura.

ACTIVITATS AVALUATIVES
PES SOBRE
1
LA
HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
CE3.8, CE5.7, CT1, CG1, CG2,
Treballs individuals i/o grup
20%
0,0
0,0
CG3
Presentació/discusió escrita de
CE3.8, CE5.7, CT1, CG1, CG2,
30%
0,5
0,0
casos (entrevista)
CG3
Prova escrita
50%
1,5
0,1 CE3.8, CE5.6, CT1, CT5
TOTAL
2,0
0,1
TIPUS D'ACTIVITAT

1

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa

RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament.
Les activitats d’avaluació 1 i 3 tenen opció de recuperació, sempre i quan la primera nota no sigui
un No presentat.
La nota màxima de les activitat que es recuperin serà un 5.

BIBLIOGRAFIA
Ackley BJ, Ladwig GB. Manual de diagnósticos de enfermería : guía para la planificación de los
cuidados. 7a ed. Madrid : Elsevier; 2007.
Alfaro-LeFevre R. Aplicación del proceso de enfermería: guía paso a paso. 4ª ed. Barcelona: Springer;
1999.
Alfaro-LeFevre R. Aplicación del proceso de enfermería: fomentar el cuidado en colaboración. 5ª ed.
Barcelona: Masson; 2003.
Alfaro-LeFevre R. Pensamiento crítico y juicio clínico en enfermería: un enfoque práctico para un
pensamiento centrado en los resultados. 4ª ed. Barcelona: Elsevier Masson; 2009.
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Alfaro-LeFevre R. Aplicación del proceso enfermero: fundamentos de razonamiento clínico. 8ª ed.
Barcelona: Wolters Kluwer Health; 2014.
Bulechek GM, Dochterman JM, Butcher HK, Wagner CM, editores. Clasificación de Intervenciones
de Enfermería (NIC). 6ª ed. Barcelona: Elsevier; 2013.
Carpenito LJ. Diagnósticos de enfermería : aplicaciones a la práctica clínica. 4a ed. Madrid : McGrawHill Interamericana; 2003.
Carpenito LJ. Manual de Diagnósticos enfermeros. 15a ed. Barcelona: Wolters Kluwer; 2017
Echeverria P. Investigación en metodología y lenguajes enfermeros. Barcelona: Elsevier; 2016
Gordon M. Diagnósticos enfermero: proceso y aplicación. 3ª ed. Madrid: Mosby/Doyma; 1996
Gutiérrez Sequera JL, Narbona Rodríguez FJ. Dejar de hacer para poder hacer [Internet]. Distrito
Sanitario
Guadalquivir;
2008.
[Citat
22
des
2017].
Disponible
a:
http://www.asanec.es/pdf/DEJAR%20DE%20HACER.pdf
Johnson M, Moorhead S, Bulechek G, Butcher H, Maas M, Swanson E. Vínculos de NOC y NIC a
NANDA-I y diagnósticos médicos: soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los cuidados
3ª ed. Barcelona: Elsevier Mosby; 2012
Luis Rodrigo MT. Los diagnósticos enfermeros: revisión crítica y guía pràctica. 9ª ed. Barcelona:
Elsevier; 2013.
Luis Rodrigo MT, editor. Enfermería clínica: cuidados enfermeros a las personas con trastornos de
salud. L’Hospitalet de Llobregat: Wolters Kluwer; 2015.
Lunney M. Razonamiento crítico para alcanzar resultados de salud positivos: estudio de casos y
anàlisis de enfermería.Barcelona: Elsevier Masson; 2011.
Moorhead S, Johnson M, Maas ML, Swanson E, editores. Clasificación de resultados de enfermería
(NOC): medición de resultados en salud. 5ª ed. Barcelona: Elsevier; 2014.
NANDA International. Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2015- 2017. Barcelona:
Elsevier; 2015.
Rifà Ros R, Olivé Adrados C, Lamoglia Puig M. Lenguaje NIC : para el aprendizaje teórico-práctico en
enfermería. Barcelona: Elsevier; 2012.
Wilkinson J, Ahern N. Manual de diagnósticos de enfermería. 9ª ed. Madrid: Pearson Educación;
2008
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PRÀCTICUM I
Curs acadèmic

2018-19

Codi

200412

ECTS

9

Període

1r semestre

Idioma de la docència

Català

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

2n

Matèria

Pràcticum

Caràcter

Obligatòria

Coordinació assignatura

Cecília González

Correu electrònic

ceciliagonzalez@euit.fdsll.cat

Professorat

Maria José Arch

Vicenta Garcia

Carol Saenz

Marta Gorina

Encarna Calmaestra

Cecília Gonzalez

Marta Sanz

Sandra Monné

Lluis Castella

Maite Hernández

Raquel Torrico

Angelica Varon

Silvia del Amo

Ester Peñataro

Oscar Paz

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Aquesta assignatura suposa la introducció dels estudiants als procediments bàsics en Infermeria, la
integració i aplicació dels coneixements i habilitats en la pràctica en situacions de simulació.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
El pràcticum ofereix a l’estudiant la possibilitat de desenvolupar els coneixements teòrics adquirits
a les diferents assignatures i aplicar-los en l’àmbit de les sessions teoricopràctiques i les simulacions.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Es recomana que abans de cursar aquest pràcticum s’hagi cursat: Estructura del Cos Humà, Funció
del Cos Humà I i Funció del Cos Humà II.
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OBJECTIU/S


Adquirir els coneixements i les habilitats necessaris per dur a terme els diferents
procediments en Infermeria.



Aplicar i integrar els coneixements adquirits i desenvolupar les habilitats necessàries
per a la realització de pràctiques clíniques en centres assistencials.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE2. Planificar i aplicar cures en Infermeria dirigit a les persones, família o grups, orientats als
resultats en salut, avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial,
que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut.
CE2.27. Descriure i aplicar els procediments i tècniques d'infermeria que es realitzen a
persones en situació d'alteració de la salut.
CE10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva salut.
CE10.24. Aplicar normes de seguretat en les actuacions professionals.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT4. Expressar-se de forma fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral
com per escrit.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions.

CONTINGUTS

U NITAT 1: T EORIA A L ’ AULA :
 Introducció als procediments.

U NITAT 2: T ALLERS T EÒRICO - PRÀCTICS .
PROCEDIMENTS:
 Higiene del malalt enllitat
 Mobilització i mecànica corporal
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 Constants vitals i exploració física.
 Cura de ferides quirúrgiques.
 Embenaments
 Puncions i perfusions bàsiques
 Administració de medicaments.
 Rentat de mans
 Sondatges: vesical i nasogàstric.
 Fisioteràpia respiratòria

ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS
Dirigides
Autònomes

HORES ECTS
RESULTATS D'APRENENTATGE
94,5 3,8 CE2.27, CE10.24, CG3
130,6 5,2 CE2.27, CE10.24, CG3
TOTAL 225,1 9,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació:
Aquesta assignatura s’avalua amb:
 Exposició inicial de continguts dels procediments. (prèvia al taller)
 Avaluació pràctica a la finalització de cada sessió pràctica.
 Examen final. Simulació on s’avaluen tots els continguts.
L’avaluació de l’assoliment de les competències es realitza en el decurs de cada taller i durant tot el
procés de pràcticum.
Abans de cada taller, l’estudiant ha de demostrar que ha preparat la part teòrica del procediment.
Abans de començar, cada estudiant ha de respondre preguntes relacionades amb el taller que s’està
desenvolupant.
Criteris per aprovar l'assignatura:
No es pot fer la part pràctica del taller sense haver assolit la teòrica d’aquest.
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Abans de començar, cada estudiant ha de respondre preguntes relacionades amb el taller que s’està
desenvolupant.
A la segona sessió de cada taller, l’estudiant ha de demostrar que ha assolit les competències.
 Integració dels coneixements, coherència en les argumentacions i habilitat en la
realització dels procediments i a les simulacions.
 Capacitat d’identificació, anàlisi i opinió i argumentació a les simulacions i sobre els
casos plantejats
 Participació activa en les explicacions, discussió de casos i simulacions.
Al finalitzar el taller, es fa un examen teòric i pràctic on s’avaluen habilitats i continguts.
Per poder fer l’examen final cal haver assistit a tots els tallers i obtenir una qualificació d’ Apte.
Calendari de les activitats d'avaluació:
Veure pla de treball de l'assignatura que es presentarà a l'inici d'aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
Els resultats de les activitats d’avaluació es publicaran a la plataforma moodle. La revisió de les
activitats d’avaluació es farà a demanda de l’estudiant a través de la coordinació de l’assignatura.
Es considerarà un No Avaluable (NV) quan l’estudiant hagi realitzat menys del 100% dels tallers.

ACTIVITATS AVALUATIVES
TIPUS D'ACTIVITAT
Exàmens teòrics
Exàmens pràctics

1

PES SOBRE
1
LA
HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
40%
2,0
0,1 CE2.27, CT4
60%
5,0
0,2 CE2.27, CE10.24, CT4, CG3
TOTAL
7,0
0,3

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa

RECUPERACIÓ
Aquesta assignatura no té activitat de recuperació.
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BIBLIOGRAFIA
Fernández D, Morillo J. Enfermeria clínica I. Barcelona: Elsevier; 2016.
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ECOLOGIA I SALUT
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200414

ECTS

3

Període

1r semestre

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

2n

Matèria

Infermeria comunitària

Caràcter

Bàsica

Coordinació assignatura

Montse Masip

Correu electrònic

montsemasip@euit.fdsll.cat

Professorat

Montse Masip Janer

Idioma de la docència

Català

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Aquesta assignatura configura la introducció als aspectes essencials de l’Ecologia i l’Ecologia
Humana i la seva relació amb la salut de les comunitats. L’estudi de les interrelacions que
s’estableixen entre els éssers humans i el seu entorn és bàsic per poder entendre els processos
d’adaptació humana en el seu medi i de com el transforma, per tal d’adaptar-lo a les seves
necessitats. El coneixement i l’anàlisi de les repercussions que això te tant per la salut del planeta,
com la dels èssers que l’habiten és essencial en la formació dels professionals de la salut.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
Es important que l’estudiant prengui consciència ecològica dins d’un marc ampli evolutiu que inclou
l’estudi de l’impacte humà sobre l’entorn, la nutrició, els desastres naturals, la demografia i la salut.
Infermeria ha de saber identificar la interdependència dels processos ecològics i la influència
d’aquests sobre els processos salut/malaltia.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Cap recomanació prèvia.
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OBJECTIU/S
L’estudiant serà capaç de:


Identificar els principis de l’Ecologia i l’Ecologia Humana i els canvis que està
experimentant l’entorn físic/biològic, cultural i social, així com prendre consciència
sobre com les societats humanes conceben, utilitzen i afecten el medi -ambient,
incloent-hi les seves respostes als canvis tant en l’àmbit físic/biològic, social i cultur al.



Conèixer i reflexionar sobre els diferents elements que afavoreixen la degradació del
medi- ambient i com afecten a la salut i a la supervivència dels éssers vius.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE4. Demostrar que compren el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup
o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
CE4.18. Analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups.
CE4.19. Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, per atendre
les persones en situacions de salut i malaltia com integrants d'una comunitat.
CE10. Protegir la salut i el benestar de les persones, famílies o grups atesos, garantint la seva
seguretat.
CE10.9. Determinar la influència dels agents físics, químics i biològics en la salut de les
persones per garantir la seva seguretat.
CE10.10. Reconèixer les formes d'eliminació sense riscos de les diferents substàncies i
productes sanitaris.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT5. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
CT9. Respectar l’entorn mediambiental i fomentar el desenvolupament sostenible.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG2. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions.
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CONTINGUTS

U NITAT 1: D ETERMINATS DE LA SALUT . I NTRODUCCIÓ A L ’E COLOGIA
 Salut i malaltia. Paradigmes del procés d’emmalaltir.
 El medi ambient com a determinant de la salut.
 La Salut Pública Ecològica. Conferències internacionals.
 Model Eco social de la salut.
 L’Ecologia com a ciència transdisciplinari. Origen de la disciplina.

U NITAT 2: E COLOGIA H UMANA I S ALUT
 L’ambient humà i la seva complexitat. Ambient físic, biològic, social i cultural. Ecologia
humana.
 Adaptació humana. L’ésser humà com a transformador del medi.
 Els problemes ecològics dels éssers humans contemporanis.
 Demografia com a condicionant dels processos ecològics.
 Eliminació de riscos de productes sanitaris.

U NITAT 3: S OSTENIBILITAT I ECOLOGIA CULTURAL
 Desenvolupament sostenible.
 La sostenibilitat més enllà del medi ambient.
 Interacció i/o reciprocitat d’acció entre societat i natura.
 Resposta social davant les problemàtiques ambientals. Mesures de protecció de la
salut.

ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS
Dirigides
Supervisades
Autònomes
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HORES ECTS
RESULTATS D'APRENENTATGE
24,0 1,0 CE4.18, CE4.19, CE10.9, CE10.10, CT5, CT9, CG3
1,0 0,0 CT5, CG2
CE4.18, CE4.19, CE10.9, CE10.10, CT5, CT9, CG2,
50,0 2,0
CG3
TOTAL
75,0 3,0
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AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació
Aquesta assignatura s’avalua amb:
 Treball sobre un tema d’ecologia i salut a escollir pels estudiants i presentació a l’aula.
Treball en equip. Valor del treball dins del total de les activitats d’avaluació 30%.
 Lectura, resum i opinió de dos articles . Treball individual. Valor del treball dins del
total de les activitats d’avaluació 20%.
 Examen escrit tipus test i pregunta curta. Valor de l’examen dins del total de les
activitats d’avaluació 50%.
Criteris per aprovar l’assignatura:
La presència a les presentacions a l’aula de tot el grup és obligatòria, el membre del grup que no
presenti el treball es considerarà com a no presentat a aquesta activitat.
L’examen ha d’estar aprovat amb un 5 per fer mitjana amb la resta d’activitats d’avaluació.
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura igual o superior a 5.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta
Revisió de les activitats d’avaluació:
Els resultats de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma
moodle.
Es considera No avaluable (NV) quan l’estudiant hagi realitzat/presentat menys del 80% del
percentatge total de l’assignatura. No es podrà presentar a la prova de recuperació si no s’ha
presentat a un 80% de les activitats avaluatives.

GUIA DE L’ESTUDIANT 2018-2019

Pàgina | 44

Prova de síntesi: Els estudiants en segona o més matrícula que s’hagin presentat a totes les proves
d’avaluació el curs anterior, poden optar a avaluar-se amb una única activitat d’avaluació de síntesi.
Aquesta activitat consistirà en un examen en finalitzar l’assignatura coincidint amb l’examen final
de l’assignatura.
Els estudiants en segona o més matrícula que vulguin optar a l’examen de síntesi ho han de
comunicar per escrit al/la coordinador/a de l’assignatura com a mínim un mes abans de la data
d’examen planificada.

ACTIVITATS AVALUATIVES
TIPUS D'ACTIVITAT
Treballs individuals. Lectures

PES SOBRE
1
LA
HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
CE4.18, CE4.19, CE10.9,
15%
0,0
0,0
CE10.10

Prestació pública de treball de
grup (Presentacialitat 80 % a
l'aula=5%)

35%

0,5

0,0

CE4.18, CE4.19, CE10.10, CT5,
CT9, CG2, CG3

Prova escrita

50%

2,0

0,1

CE4.18, CE4.19, CE10.9,
CE10.10

100%

2,5

0,1

TOTAL
1

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa

RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament.
L’activitat de recuperació consistirà en un examen tipus test i pregunta curta, de tots els continguts
teòrics.
L’estudiant que optin a la prova de síntesi també poden presentar-se a la recuperació.
La nota màxima de les activitats que es recuperin serà un 5.
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EDUCACIÓ PER A LA SALUT
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200415

ECTS

6

Període

1r semestre

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

2n

Matèria

Bases de la Infermeria

Caràcter

Obligatòria

Coordinació assignatura

Helena Roig

Correu electrònic

helenaroig@euit.fdsll.cat

Professorat

Idioma de la docència

Català

Helena Roig
Clara Romero

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Aquesta assignatura configura la introducció dels models i elements d’Educació per a la Salut més
utilitzats en l’actualitat a l’hora de dissenyar o dur a terme un programa educatiu.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
Aquesta assignatura capacitarà a l’estudiant a identificar els diferents camps d’actuació del
professional d’infermeria dins de l’educació per a la salut així com adquirir coneixements sobre
l’elaboració d’un projecte d’educació per a la salut.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Es recomana haver realitzat l’assignatura de Ciències Socials i de la Salut, ja que ajudarà al seguiment
de l’assignatura d’Educació per a la Salut.

OBJECTIU/S


Analitzar i valorar les finalitats de l’Educació per a la Salut, les bases teòriques, les
diferents concepcions i pràctiques en relació al marc d’intervenció actual.



Aprendre a dissenyar, construir i avaluar un programa d’intervenció prenent l’Educació
per a la Salut com a estratègia bàsica.



Analitzar i experimentar l’ús de les diferents eines d’Educació per a la Salut.

GUIA DE L’ESTUDIANT 2018-2019

Pàgina | 47



Treballar en equip desenvolupant habilitats de treball basades en la participació i
aprenentatge cooperatiu

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat
en la presa de decisions de les persones ateses, acord amb la forma en que viuen el seu procés
de salut – malaltia
CE8.7. Analitzar la importància de la participació en l’educació per a la salut.
CE8.8. Indicar les intervencions per a promoure i respectar el dret de participació, informació,
autonomia en la presa de decisions de les persones ateses, d’acord amb la manera en
què viuen el seu procés de salut/malaltia.
CE9. Fomentar estils de vida saludables, l’autocura, recolzant el manteniment de conductes
preventives i terapèutiques.
CE9.4. Identificar necessitats educatives, dissenyar i avaluar intervencions educatives,
orientades al foment dels estils de vida saludables i l’autocura.
CE11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar
l’educació per la salut.
CE11.19. Enumerar i explicar quines són les característiques que demostren l’existència d’una
comunicació eficaç i efectiva que afavoreixi l’educació per a la salut.
CE11.22. Identificar les estratègies i intervencions educatives per fomentar els estils de vida
saludable
CE11.23. Demostrar una actitud cooperativa amb els diferents membres del grup.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
CT2. Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d’informació.
CT4. Expressar-se de forma fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral
com per escrit.
CT5. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per a desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
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CT6. Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG1. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva,
tant en llengües pròpies com en una tercera llengua.
CG2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’ idees, persones i situacions.

CONTINGUTS

U NITAT 1: E L MARC DE L ’E DUCACIÓ PER A LA SALUT
U NITAT 2: F ONAMENTS TEÒRICS DE L ' EDUCACIÓ PER A LA SALUT .
U NITAT 3: P ROGRAMACIÓ D ’ UN PROJECTE D ’E DUCACIÓ PER A LA SALUT
U NITAT 4: E INES D ’E DUCACIÓ PER A LA SALUT
ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS

HORES ECTS

Dirigides

51,9

Supervisades

9,6

Autònomes

88,5
TOTAL

150,0

RESULTATS D'APRENENTATGE
CE8.7, CE8.8, CE9.4, CE11.19, CE11.22, CT1, CT2,
2,1
CT4
CE8.7, CE8.8, CE9.4, CE11.19, CE11.22, CE11.23,
0,4
CT4, CT6, CG2, CG3
CE8.7, CE8.8, CE9.4, CE11.19, CE11.22, CE11.23,
3,5
CT1, CT2, CT4, CT5, CT6, CG1, CG2, CG3
6,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació:
Aquesta assignatura s’avalua amb:
 Lliurament de treballs
 Activitat d'aula
 Examen escrit pregunta oberta i/o test.
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Criteris per aprovar l’assignatura:
Per fer la mitjana entre les tres activitats avaluatives cal haver tret una nota igual o superior a 5 en
la prova escrita i en el lliurament de treballs.
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura igual o superior a 5.
Calendari de les activitats d’avaluació:
El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma moodle.
Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant no hagi presentat les activitats d'avaluació.
Prova de síntesis: els estudiants en segon o més matricula que s’hagin presentat a totes les proves
d’avaluació del curs anterior, han de fer l’entrega del projecte d’educació per a la salut.

ACTIVITATS AVALUATIVES
PES SOBRE
LA
HORES 1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
CE8.7, CE8.8, CE9.4, CE11.19,
CE11.22, CE11.23, CT1, CT2,
40%
0,0 0,0
CT4, CT5, CT6, CG1, CG2,CG3
CT4, CT5, CG1, CG2, CG3
CE8.8, CE9.4, CE11.19, CT1
10%
0,0 0,0

TIPUS D'ACTIVITAT

Lliurament de treballs

Activitats d'aula
Prova escrita

50%
TOTAL

1

4,0

0,2

4,0

0,2

CE8.8, CE9.4, CE11.19, CE11.22,
CT1,

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa

RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament.
Les activitats d'avaluació que es poden recuperar són: lliurament de treballs i/o la prova escrita.
La recuperació consistirà en una prova escrita tipus test i/o pregunta oberta i/o lliurament de
treballs en funció de l'activitat no aprovada
Els estudiants que optin per prova de síntesi també poden presentar-se a recuperació.
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La nota màxima de les activitat que es recuperin serà un 5.
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INFERMERIA DE L’ENVELLIMENT
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200416

ECTS

3

Període

1r semestre

Idioma de la docència

Català

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

2n

Matèria

Infermeria clínica

Caràcter

Obligatòria

Coordinació assignatura

Clara Romero Rascón

Correu electrònic

clararomero@euit.fdsll.cat
Clara Romero Rascón

Professorat

Cecília González
Carla Cemeli

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Aquesta assignatura configura la introducció als canvis, modificacions fisiològiques, repercussions
psicològiques i socials que s’associen al procés d’envellir.
L’organització d’aquesta assignatura pretén que l’estudiant identifiqui i relacioni els seus
coneixements previs, els d’altres matèries i coneixements relacionats i vinculats a l’envelliment.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
L’envelliment poblacional del nostre entorn està provocant un augment de la demanda dels serveis
sanitaris i sociosanitaris, que requereixen una atenció especialitzada dels professionals d’infermeria
sobre en el procés d’envellir i el seu entorn.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Es recomana que abans de cursar aquesta assignatura ja s’hagin cursat prèviament les assignatures:
Estructura del Cos Humà, Funció del Cos Humà I i II, Bases Metodològiques de la Infermeria.
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OBJECTIU/S


Adquirir els coneixements i les habilitats necessaris per a proporcionar cures infermeres adients
i coherents als valors i necessitats de les persones grans, tant en l’àmbit hospitalari com en el
comunitari, fomentant i promocionant la salut, facilitant el benestar i la qualitat de vida.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE1. Proporcionar una atenció professional adequada a les necessitats de salut de les persones,
d’acord al desenvolupament dels coneixements científics del moment i amb els nivells de
qualitat i seguretat establerts en les normes legals i deontològiques aplicables.
CE1.35. Reconèixer les necessitats de salut durant les diferents etapes del cicle vital, des del
moment del naixement fins al final de la vida.
CE1.36. Dissenyar plans de cures adequats als problemes més prevalent del nostre àmbit.
CE1.37. Argumentar amb evidències científiques la selecció de les cures infermeres més idònies
i una atenció professional adequada a les necessitats de salut de les persones.
CE1.38. Justificar les cures infermeres de qualitat adequades a les necessitats de salut.
CE1.46. Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència
domèstica.
CE1.47. Identificar, descriure i analitzar les cures en Infermeria que donen resposta als
problemes i les necessitats de salut de les persones, famílies o grups.
CE1.72. Identificar els problemes de salut més freqüents en les persones grans.
CE1.73. Identificar estratègies orientades a la readaptació de la vida diària mitjançat
recursos de proximitat i suport.
CE2. Planificar i proporcionar les cures en Infermeria dirigides a les persones, família o grups,
orientats als resultats de salut i avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i
assistencial, que descriguin el procés de diagnòstic, tractament i cures del problema de salut.
CE2.2. Planificar cures infermeres dirigides a les persones, famílies o grups.
CE2.9. Valorar i tractar de forma integral les necessitats de salut en la persona gran.
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CE5. Dissenyar sistemes de cures dirigits a les persones, família o grups, avaluant l’impacte i
establint les modificacions necessàries.
CE5.8. Dissenyar plans de cures d'infermeria per intervenir de forma adequada i per avaluar
l’impacte de la seva intervenció.
CE5.9. Proposar protocols de cures dirigits a les persones de risc d'emmalaltir.
CE5.11. Aplicar els coneixements sobre la fisiopatologia i els condicionants de salut a
l’elaboració dels plans de cures en Infermeria.
CE6. Fonamentar les intervencions en Infermeria en l’evidència científica i amb els mitjans
disponibles.
CE6.12. Argumentar les intervencions infermeres amb evidència científica
CE7. Demostrar comprensió a les persones, sense perjudicis, considerant els aspectes físics,
psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves
opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat amb la confidencialitat i el secret
professional.
CE7.30. Realitzar el procés infermer considerant les opinions, creences i valor de les persones
a les què va dirigit.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
CT3. Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adequada per a donar resposta als
problemes de l’àmbit professional, de forma eficient i eficaç.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat de les idees.
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CONTINGUTS

T EMA 1 : E L PROCÉS D ’ ENVELLIR I L ’ ENTORN .
 Els estereotips associats a la vellesa.
 Evolució històrica i social del concepte de vellesa.
 Els inicis de la geriatria i la gerontologia. Situació actual.
 Aspectes demogràfics i socials de l’envelliment.

T EMA 2 : E LS CANVIS FÍSICS , PSÍQUICS I SOCIALS .
 Aportacions teòriques sobre l’envelliment biològic i funcional.
 Perfils i característiques de les persones grans: diferències i desigualtats.


Els criteris de persona gran sana, malalta o malalt geriàtric.



La fragilitat: prevenció de la discapacitat i eina per a la presa de decisions.



La complexitat en la persona gran.

 Els síndromes geriàtrics: Mobilitat i caiguda, úlceres per pressió, malnutri ció,
impacció fecal, incontinència, hipotèrmia-hipertèrmia, insomni i aïllament social.
 Esferes de la valoració geriàtrica integral (VGI), instruments (escales i índexs) de
valoració i àmbits d'atenció.

T EMA 3: I NTERVENCIÓ D ’ INFERMERIA .
 Problemes de salut en les persones grans. Patrons funcionals de la Marjori Gordon.
 Valoració diagnòstica de la persona gran. NANDA.
 Planificació de cures. NOC i NIC.
 Sistemes d’atenció a les persones grans. Recursos, ajudes tècniques, productes de
suport i d’adaptació a l’entorn.

ENFOCAMENT METODOLÒGIC
Les sessions presencials d’aula requereixen la participació activa de l’estudiant en els debats,
activitats d’anàlisi de casos pràctics i treball de grup.
Les activitats d’aula i fora d’aula estan organitzades per afavorir l’autoaprenentatge tutoritzat, amb
guies de treball, tutories individual o en grups reduïts d’estudiants per tal de realitzar un seguiment
dels aprenentatges.
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TIPUS

HORES ECTS

Dirigides

22,5

Supervisades

15,0

Autònomes

37,5
TOTAL

75,0

RESULTATS D'APRENENTATGE
C1.35, C1.36, C1.37, C1.38, CE1.46, C1.47, C1.72,
0,9 C1.73, CE2.2, CE2.9, CE5.8, CE5.9, CE5.11, CE6.12,
CE7.30, CT1, CT3, CG2, CG3
C1.35, C1.36, C1.37, C1.38, C1.47, C1.72, C1.73,
0,6 CE2.2, CE2.9, CE5.8, CE5.9, CE5.11, CE6.12, CE7.30,
CT1, CT3, CG2, CG3
C1.35, C1.36, C1.37, C1.38, CE1.46, C1.47, C1.72,
1,5 C1.73, CE2.2, CE2.9, CE5.8, CE5.9, CE5.11, CE6.12,
CE7.30, CT1, CT3, CG2, CG3
3,0

AVALUACIÓ
Consta de 3 activitats d’avaluació que s’han d’aprovar amb una nota mínima de 5
Descripció de les activitats d’avaluació.
Aquesta assignatura s’avalua amb:
 Activitat 1: Qüestionaris d'autoavaluació online (10%)
 Activitat 2: Treballs en equip i/o individual:
Activitat 2.1. Administració escala de valoració a un cas a l’aula (5%)
Activitat 2.2. Imatge de les persones grans en les tecnologies de la informació i
comunicació (TIC) (35%)
 Activitat 3: Prova escrita tipus test i/o pregunta oberta (50%)
Criteris per aprovar l’assignatura
Per fer la mitjana ponderada entre les activitats d’avaluació, cal haver tret una nota igual o superior
a 5 a la prova escrita tipus test i/o pregunta oberta, i haver entregat l’activitat 2 (Treballs:
administració escala de valoració en un cas a l’aula i imatge de les persones grans en les tecnologies
de la informació i comunicació)
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura igual o superior a 5.
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Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma moodle.
Es considera No Avaluable (NV) quan no s'hagin presentat més del 80% de les activitats d'avaluació.
Prova de síntesi: Els estudiants en segona o més matrícula que s’hagin presentat a totes les proves
d’avaluació en el curs anterior, poden optar a avaluar-se amb una única activitat d’avaluació de
síntesi. Aquesta activitat consistirà en un examen en finalitzar l’assignatura coincidint amb l’examen
escrit de l’assignatura.
Els estudiants en segona o més matrícula que vulguin optar a l’examen de síntesi ho han de
comunicar per escrit a la coordinadora de l’assignatura.

ACTIVITATS AVALUATIVES
PES SOBRE
TIPUS D'ACTIVITAT
LA
HORES 1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
Activitats d'autoavaluació
10%
0,0
0,0 C1.35, CE1.72, CT1, CG2
C1.35, C1.36 ,CE1.37, CE1.38,
CE1.46, CE1.47, CE1.72, CE1.73,
Treball en equip i/o individual
40%
0,0
0,0 CE.2.2, CE2.9, CE5.8, CE5.9,
CE5.11, CE6.12, CE7.30, CT1,
CT3, CG2, CG3
C1.35, CE1.37, CE1.38, CE1.46,
Proves escrites
50%
1,0
0,0 CE1.47, CE1.72, CE1.73, CE6.12,
CT1, CT3
TOTAL
100%
1,0
0,0
1

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa

RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament.
Les activitats d'avaluació que es poden recuperar són: el treball en equip i/o individual (activitat 2.1
i 2.2) i la prova escrita (activitat 3).
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És imprescindible haver fet la prova escrita per optar a recuperació.
La recuperació consistirà en una prova escrita tipus test i/o pregunta oberta i/o lliurament de
treballs en funció de l'activitat no aprovada que avalua tots els resultats d'aprenentatge de
l'assignatura
La prova de síntesis també té opció de recuperació.
La nota màxima de les activitats que es recuperin serà un 5.
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PSICOLOGIA APLICADA A LES CIÈNCIES DE LA SALUT
Curs Acadèmic 2018-2019
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Coordinació assignatura
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evafernandez@euit.fdsll.cat

Professorat

Dra. Eva Fernández; Dra. Melinda Gonzàlez

Idioma de la docència Català

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Aquesta assignatura complementa els coneixements adquirits a l’Assignatura de Psicologia General
i Evolutiva i a Comunicació i Noves tecnologies de la Informació. Els seus continguts tenen
continuïtat amb les assignatures Infermeria en Salut Mental i Psiquiatria, de tercer curs i Aspectes
Psicosocials de la Dependència de quart curs. L’assignatura pretén que l’estudiant adquireixi una
visió de conjunt de la persona a qui proporciona cures que tingui en compte no tan sols el
desenvolupament del procés salut-malaltia, sinó també el context personal i social en què viu i es
desenvolupa aquesta persona. Al mateix temps es vol estimular la reflexió entorn el seu paper com
a professional que proporciona cures dins el marc de la relació d’ajuda, les seves actituds i les
habilitats que precisa.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
L’assignatura vol contribuir a la formació de professionals reflexius amb una orientació humanista
que tinguin en compte els aspectes psicològics inherents als processos de salut-malaltia-atenció i
que puguin acompanyar les persones malaltes i les persones del seu entorn en situacions de
patiment o de dol.
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RECOMANACIONS PRÈVIES
Cap recomanació prèvia.

OBJECTIU/S


Adquirir habilitats i destreses per tal de proporcionar Relació d’Ajuda a la persona
malalta i a la seva família:



Analitzar i avaluar el significat que aquest episodi té per a la persona malalta i per a la
seva família.



Identificar els aspectes psicològics que intervenen en determinats processos salut malaltia específics.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE4. Demostrar que comprèn el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup
o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
CE4.1. Identificar i explicar quines són les conductes que defineixen el comportament interactiu
de la persona en funció del gènere, grup, o comunitat.
CE4.2. Fer servir els coneixements teòrics adquirits per tal d’establir una relació de confiança.
CE7. Demostrar que comprèn sense prejudicis a les persones considerant els seus aspectes físics,
psicològics i socials com a individus autònoms i independents assegurant el respecte a les seves
opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el
secret professional.
CE7.4. Identificar i comprendre les respostes psicosocials davant la pèrdua i la mort i conèixer
les mesures oportunes per ajudar les persones i famílies en aquestes circumstàncies.
CE7.8 Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de
salut (en particular, la malaltia i el sofriment), seleccionant les accions adequades per
proporcionar ajuda.
CE11. Establir una comunicació eficaç amb usuaris, família, grups socials i companys i promoure
l’educació per la salut.
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CE11.10. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la
situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament.
CE11.15. Identificar les característiques de la relació assistencial que permeten desenvolupar
un procés d'atenció centrat en la persona.
CE11.16. Analitzar actituds i formes d'actuació professional basades en el reconeixement,
respecte i promoció de la capacitat de decisió de la persona.
CE19. Plantejar solucions als problemes de salut/malaltia de les persones, famílies i/o de la
comunitat aplicant la relació terapèutica seguint el mètode científic del procés infermer.
CE19.2. Fer servir les habilitats de comunicació terapèutica en el procés d’atenció d’infermeria.
CE19.3. Identificar les bases teòriques i les fases de la relació terapèutica.
CE19.5. Analitzar les formes d'actuació adequades a la fase de la relació terapèutica i la
situació de la persona, grup o comunitat.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT8. Reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions.

CONTINGUTS

U NITAT 1: M ARC TEÒRIC DE LA R ELACIÓ D ’A JUDA
1 Introducció. 2 Relació d’ajuda i infermeria. 3 Perspectives teòriques en la relació d’ajuda.

U NITAT 2: A PLICACIÓ DEL MODEL DE R ELACIÓ D ’ AJUDA A L ’ ÀMBIT DISCIPLINAR
D ’ INFERMERIA .
1 La relació assistencial: Característiques i elements que la conformen. 2 El model de relació d’ajuda
en infermeria: Bases teòriques, característiques i conceptes clau.

3 Actituds per al seu

desenvolupament. 4 Fases de la relació d’ajuda.
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U NITAT 3: A SPECTES PSICOLÒGICS VINCULATS AL PROCÉS SALUT - MALALTIA - ATENCIÓ .
Aspectes socioantropològics del procés salut-malaltia- atenció. 2. Ansietat 3. Estrès 4. Aspectes
psicològics del procés d’emmalaltir 5. Aplicació a processos patològics concrets.

U NITAT 4: P ROCÉS DE DOL I ACOMPANYAMENT A LA PÈRDUA .
La mort al nostre context 2. Definició de dol 3. Models de fases. Crítiques. Elements claus en
l’acompanyament durant el procés de dol. 4. Comunicació d’informació delicada

U NITAT 5: C UIDAR LES PERSONES QUE TENEN CURA D ’ ALTRES .
Aspectes socials del tenir cura al domicili 2. La síndrome del cuidador o cuidadora 3. Factors que
incideixen en l’aparició de la síndrome del cuidador o cuidadora 4. Recursos.

ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS
Dirigides
Supervisades
Autònomes

HORES ECTS
RESULTATS D'APRENENTATGE
39,0 1,6 CE4.1, CE7.4, CE11.15, CE19.3
9,8 0,4 CE7.8, CG3
101,3 4,1 CE7.8, CE11.10, CE11.16, CE19.5, CT8, CG3
TOTAL 150,0 6,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació
Assistència a quatre tallers: 1 punt total (0,25 punts cada taller. Cal assistir a tota la sessió i dur a
terme les activitats previstes a cada taller per tal que sigui avaluat).
Activitat 1: 1 punt. Pot requerir presencia a l'aula per a ser avaluada.
Activitat 2 en seminari presencial durant el període de pràctiques (Pràcticum II): 1 punt.
Activitat 3: Treball final. 2 punts.
Examen escrit tipus test i/o de pregunta curta.
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Criteris per aprovar l’assignatura
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura igual o superior a 5. Per tal de
fer mitja cal que la nota de l’examen sigui igual o superior a 5.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma moodle.
Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant hagi realitzat/presentat menys del 10% del
percentatge total de l’assignatura.
Prova de síntesi: Els estudiants en segona o més matrícula que s’hagin presentat a totes les proves
d’avaluació el curs anterior, poden optar a avaluar-se amb una única activitat d’avaluació de síntesi.
Aquesta activitat consistirà en un examen en finalitzar l’assignatura coincidint amb l’examen final
de l’assignatura. Per tal d’acollir-se a aquesta possibilitat l’estudiant haurà de demanar-ho a la
coordinadora de l’assignatura a través del correu electrònic en les dues primeres setmanes lectives.

ACTIVITATS AVALUATIVES
PES SOBRE
LA
HORES 1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
CE4.1, CE7.4, CE7.8, CE11.10,
Treballs individuals i/o de grup
30%
2,0
0,1 CE11.15, CE11.16, CE19.5, CT8,
CG3
CE4.1, CE7.4, CE7.8, CE11.10,
Presentació pública de treballs
20%
9,0
0,4 CE11.15, CE11.16, CE19.5, CT8,
CG3
CE4.1, CE7.4,CE7.8, CE11.15,
Prova escrita
50%
2,0
0,1
CE11.16, CE19.3, CE19.5
TOTAL
13,0
0,5
TIPUS D'ACTIVITAT

1

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa
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RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament.
Per acollir-se a la recuperació serà necessari haver presentat com a mínim un 30% de les activitats
de l’assignatura i haver-se presentat a l’examen en la convocatòria oficial. La recuperació consistirà
en una prova escrita referida als aspectes que no s’han superat i en cap cas serà avaluada per sobre
del 5.
Les persones que s’acullin a la prova de síntesi i no la superin també podran presentar-se a la
recuperació amb una nota màxima de 5.
La nota màxima de les activitats que es recuperin serà un 5.
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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Aquesta assignatura configura la introducció a les cures en Infermeria que requereix la persona
adulta amb la descripció i anàlisi de les manifestacions dels problemes de salut de la persona adulta
per tal d’establir, realitzar i avaluar el pla de cures adients.
Per tal de dur a terme aquesta assignatura cal tenir assolits els coneixements de Fisiologia II i de
Farmacologia.
L’aprofundiment dels temes tractats a l’assignatura es farà en l’assignatura en Infermeria en
situacions de complexitat.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
Aquesta assignatura permetrà a l’estudiant identificar problemes de salut reals i potencials i
desenvolupar els plans de cures adients, adreçats tant a la promoció de la salut com al tractament
dels problemes de salut i prevenció de complicacions.

RECOMANACIONS PRÈVIES
És recomanable que abans de cursar aquesta assignatura, s’hagin cursat les següents: Estructura
del Cos Humà, Funció del Cos Humà I i II, Nutrició i Bases Metodològiques de la Infermeria.
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OBJECTIU/S


Adquirir els coneixements, les habilitats i actituds necessàries per identificar, analitzar
i planificar cures preventives, o terapèutiques que fomentin l’estil de vida saludable,
l’autocura i/o que millorin o resolguin problemes de salut de la persona adulta.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE1. Oferir una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les
persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de
cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i
deontològiques aplicables.
CE1.35. Reconèixer les necessitats de salut durant les diferents etapes del cicle vital, des del
moment del naixement fins al final de la vida.
CE5. Dissenyar sistemes de cures en Infermeria dirigides a les persones, família o grups, avaluant el
seu impacte i realitzant les modificacions necessàries.
CE5.8. Dissenyar plans de cures d’infermeria per intervenir de forma adequada i avaluar
l’impacte de la intervenció.
CE5.9. Proposar protocols de cures dirigits a persones amb risc d’emmalaltir.
CE5.11. Aplicar els coneixements sobre la fisiopatologia i els condicionants de la salut a
l’elaboració de plans de cures d’infermeria.
CE6. Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
CE6.12. Argumentar les intervencions infermeres amb evidència científica.
CE9. Fomentar estils de vida saludables i d’autocura, donant suport al manteniment de conductes
preventives i terapèutiques.
CE9.6. Seleccionar els aspectes bàsics relacionats amb l’estil de vida saludable, autocora i
activitats preventives i terapèutiques en relació a les necessitats de salut i dirigint les
accions tant a la persona com als familiars i/o cuidadors responsables.
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COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
CT3. Identificar, analitzar i prendre l’opció més adequada per a donar resposta als problemes de
l’àmbit professional, de forma eficient i eficaç.
CT7. Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG1. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber-ho comunicar de manera efectiva
tant en les llengües pròpies com en una tercera.
CG2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat de les idees.

CONTINGUTS

I NTERVENCIÓ I PLANIFICACIÓ DE CURES EN INFERMERIA RELACIONADES AMB :
 La promoció de la salut.
 La prevenció i la gestió de problemes cardiovasculars, múscul-esquelètics, de la
respiració, de les nafres per pressió, de la digestió, de la diabetis.
 ·Intervenció i planificació de cures en Infermeria relacionades amb el procés pre i
postquirúrgic.
 ·Identificar els signes bàsics de les alteracions dermatològiques.

ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS

HORES ECTS

Dirigides

42,0

Supervisades

3,0

Autònomes

105,0
TOTAL
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150,0

RESULTATS D'APRENENTATGE
CE1.35, CE5.8, CE5.9, CE5.11, CE6.12, CE9.6, CT1,
1,7
CT3, CT7, CG1
E11.35, CE5.8, CE5.9, CE5.11, CE6.12, CE9.6, CG1,
0,1
CG2, CG3
CE5.8, CE5.9, CE5.11, CE6.12, CE9.6, CT1, CG1, CG2,
4,2
CG3
6,0
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AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació
Aquesta assignatura s’avalua amb:
 Examen. Preguntes tipus test i obertes. S’avaluaran els continguts de l’assignatura, les
presentacions i les lectures recomanades.
 Treball en grup. Els grups han d’estar formats per quatre persones. Caldrà triar entre
els temes proposats. Hi ha una tutoria obligatòria i avaluable. Cal lliurar el treball dins
del plac que s’indiqui. La presentació a classe és obligatòria per part dels quatre
components del grup. L’assistència a les exposicions és obligatòria, ja que implica una
activitat d’avaluació per tots els estudiants.
 Qüestionari online de lectures. Preguntes tipus test o V/F que avaluaran els conti nguts
relacionats amb les lectures recomanades.
 Qüestionari de les presentacions de treballs. Es farà en acabar les exposicions per part
dels estudiants. És imprescindible haver assistit a la sessió sencera.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma moodle.
Es considera un No Avaluable (NV) quan l’estudiant no hagi lliurat en el termini indicat:
 El treball en grup
 El qüestionari de les presentacions
 O no s’hagi presentat a l’examen final.
Prova de síntesi: Els estudiants en segona o més matriculació que s’hagin presentat a totes les
proves d’avaluació el curs anterior, poden optar a avaluar-se amb una única activitat d’avaluació de
síntesi. (examen final de l’assignatura)
Per poder-hi optar cal sol·licitar-ho per escrit almenys un mes abans de la data de l’examen
planificat.
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ACTIVITATS AVALUATIVES
PES SOBRE
1
LA
HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
Activitat d'autoavaluació
20%
1,0
0,0 CG 2
CE5.8, CE5.9, CE 5.11, CE 6.12, ,
Treballs en grup
0,0
30%
1,0
CE 9.6, CG 1
CE 1.35, CE 2.3, CE 5.11, CE
Prova escrita
0,1 6.12, CE 9.6, CG 1, CG 3, CT 1,
50%
2,0
CT 3, CT 7
TOTAL
100%
4,0
0,2
TIPUS D'ACTIVITAT

1

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa

RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament.
L’activitat de recuperació consisteix en un examen tipus test.
Per poder optar-hi cal haver fet l’avaluació, obtenint una nota inferior a 5 i haver lliurat totes les
activitats obligatòries.
La nota màxima de les activitats que es recuperin serà un 5.
També podran optar a la recuperació els estudiants que es presentin a la prova de síntesi

BIBLIOGRAFIA
Ackley J, Ladwing GB. Manual de diagnósticos de enfermería: guía para la planificación de los
cuidados. 7ª ed. Madrid: Elsevier; 2007.
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Garcia F, Soldevilla J, Torra J. Atencion integral de las heridas crónicas. Madrid : GNEAUPP; 2016
Gomis D. Manual de enfermería. Teoria + Practica. Akadia; 2016
Jamieson EM, McCall JM, Whyte LA, Gonzáles Hernández JL. Procedimientos de enfermería clínica.
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LeMone P, Burke K. Enfermería medicoquirúrgica: pensamiento crítico en la asistencia del paciente.
4 ª ed. Madrid: Pearson Educación; 2009.
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Lynn P. Enfermeria clínica. 4ª edición. Lippincott; 2017
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Barcelona : Wolters Kluwer; 2016
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Smeltzer S. Bare B. Kerry H. enfermeria medicoqurúrgica. 12 ª edicion actualizada. Editorial
Lippincott: 2016
Swearingen PL. editor. Manual de enfermería medicoquirúrgica. Intervenciones enfermeras y
tratamientos interdisiplinarios. 6ª ed. Barcelona: Elsevier; 2008.
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ATENCIÓ PRIMÀRIA I SALUT COMUNITÀRIA
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200413

ECTS

5

Període

2n semestre

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

2n

Matèria

Infermeria comunitària

Caràcter

Obligatòria

Coordinació assignatura

Roser Pérez

Correu electrònic

roserperez@euit.fdsll.cat

Idioma de la docència Català

Roser Pérez
Professorat

Montse Masip
Marta Gorina

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Aquesta assignatura aporta el coneixement de la Política Sanitària i els models sanitaris, que es
desenvolupen en el context europeu i que permeten identificar el sistema sanitari català en la seva
formulació. Des d’aquesta perspectiva s’identifica el desplegament de l’Atenció Primària com el
primer nivell assistencial en el qual es desenvolupa la cura de la salut per proporcionar una atenció
integral en Infermeria tant a la persona com a la família i la pròpia comunitat. El coneixement de les
necessitats en clau de salut, requereix l’aportació de l’epidemiologia i les seves vessants per
identificar els problemes de salut i els determinants alterats. La intervenció a la comunitat amb
objectius de promoció i prevenció es manifesten en diferents experiències que s’identificaran en el
contingut docent per apropar a l’alumne a la realitat catalana.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
La intervenció d’infermeria en Atenció Primària i Salut comunitària, implica el coneixement tant dels
processos de malaltia com de l’aproximació a la comunitat per poder tenir cura de la salut (promoció
i prevenció). Aquesta assignatura tracta dels antecedents, funcionament i eines pel coneixement de
les necessitats de la comunitat, tant des de l’Atenció primària com des dels serveis de caire
comunitari.
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RECOMANACIONS PRÈVIES
Es recomana haver realitzat l’assignatura de Ciències Socials i Salut.

OBJECTIU/S


Conèixer les polítiques socials i de salut en el marc dels països europeus i els diferents
models sanitaris.



Valorar la importància de l’Epidemiologia i les seves vessants com a ciència i com a
mètode per entendre els processos de salut i malaltia i els indicadors epidemiològics.



Conèixer i analitzar el paper del professional en Infermeria, les seves funcions i
activitats a l’Atenció Primària de Salut (APS) i Salut Comunitària.



Descriure i aplicar el Procés d’Atenció en Infermeria a l’individu, a la família i a la
comunitat.



Conèixer la dinàmica de salut de la comunitat i els processos participatius (diagnòstic
de salut de la comunitat). Atenció Primària orientada a la comunitat.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE4. Demostrar que comprèn el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup
o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
CE4.18. Analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d’individus i grups.
CE4.19. Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l’entorn, per atendre
a les persones en situacions de salut i malaltia com a integrants d’una comunitat
CE5. Dissenyar sistemes de cura adreçats a les persones, família o grups, avaluant el seu impacte i
establint les modificacions oportunes.
CE5.17. Descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per a
proporcionar una cura integral als membres de la comunitat
CE5.18. Comprendre la funció, activitats i actitud cooperativa que el professional en Infermeria
desenvolupa a l’ Equip d’Atenció Primària de Salut
CE5.19. Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els
problemes socials i de salut més rellevants en una comunitat
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CE9. Fomentar estils de vida saludables, l’autocura, i el suport pel manteniment de conductes
preventives i terapèutiques.
CE9.14. Educar, facilitar i donar suport la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les
vides dels quals estan afectades per problemes de salut, risc, patiment, malaltia,
incapacitat o mort.
CE9.15. Promoure la participació de les persones, família i grups en el seu procés de salutmalaltia
CE10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva
seguretat.
CE10.7. Analitzar els factors que intervenen en la salut i en el benestar de les persones, família
o grups atesos garantint la seva seguretat.
CE16. Demostrar que coneix els sistemes d’informació sanitària.
CE16.23. Utilitzar els principals aspectes conceptuals i instruments metodològics relatius al
sistema d’informació més habituals en la salut pública.
CE16.24. Descriure els indicadors que permeten conèixer i vigilar l’estat de salut d’una
població.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
CT3. Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adient per donar resposta als problemes
del àmbit professional, de forma eficient i eficaç.
CT5. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per a desenvolupar una actitud

COMPETÈNCIES GENERALS
CG2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions.
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CONTINGUTS

U NITAT 1: LA POLÍTICA SANITÀRIA COM DETERMINANT SOCIAL DE LA SALUT .
 Antecedents, desenvolupament i crisi de la política social i l'Estat de Benestar.
 La política sanitària i el sistema d'atenció. De la LGS/86, al Real decret llei 16/2012.
 Reformes i contrarreformes en el sistema sanitari català.

U NITAT 2: E PIDEMIOLOGIA CLÍNICA , SOCIAL I CRÍTICA . S ISTEMES SANITARIS .
 L’Epidemiologia com a eïna d’anàlisi comunitàri.
 Les perspectives epidemiològiques: clínica, social i crítica.
 La vigilància epidemiològica.

U NITAT 3: LA R EFORMA DE L ’ ATENCIÓ PRIMÀRIA , LES BASES PER A UN MODEL .
 Reforma de la Salut Pública. Llei de Salut Pública.
 Canvis que ha comportat la Reforma d’Atenció Primària.
 Situació actual: Polítiques i nous reptes. Les noves formes de gestió.

U NITAT 4: O RGANITZACIÓ DE L ’A TENCIÓ P RIMÀRIA .
 Organització i funcionament del centre d’Atenció Primària.
 L’Equip d’Atenció Primària. Treball en Equip.
 Competències i activitats en Infermeria.
 Coordinació entre els diferents nivells assistencials.
 Noves figures en atenció primària
 Sistemes d’informació sanitària. Fonts de dades i registres

U NITAT 5: I NDIVIDU - FAMÍLIA -COMUNITAT .
 Programes i protocols d’AP
 Pla d’atenció en Infermeria

U NITAT 6: S ALUT C OMUNITÀRIA .
 Reflexió sobre el concepte de comunitat.
 La dinàmica de salut de la comunitat i els processos participatius (diagnòstic de salut
de la comunitat).
 Participació comunitària. Nivells i models de participació.
 Experiències en Atenció primària i Salut comunitària.
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS

HORES ECTS

Dirigides

25,0

Supervisades

1,0

Autònomes

49,0
TOTAL

75,0

RESULTATS D'APRENENTATGE
CE4.18, CE4.19, CE5.17, CE5.18, CE5.19, CE16.23,
1,0
CE16.24, CE10.7, CT1, CT5, CG2
0,0 CE5.18, CE9.14, CE9.15, CT1, CT3, CG3
CE4.19, CE5.18, CE5.19, CE9.14, CE9.15, CE10.7,
2,0
CT1, CT3, CT5, CG2, CG3
3,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació



Prova escrita que equivaldrà el 50% de l’avaluació final.
Elaboració de treballs individuals i de grup que equivaldrà al 50% de l’avaluació final:
1. Mapa conceptual del capítol del llibre (10%)
2. Mapa conceptual de l’article de la perspectiva Epidemiològica. (10%)
3. Anàlisi d’un cas d’intervenció infermeria (20%)
4. Anàlisi lectura salut comunitaria (10%)

Criteris per aprovar l’assignatura
Per fer la mitjana ponderada entre les tres activitats d’avaluació, cal haver tret una nota igual o
superior a 5 en l’examen escrit.
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura igual o superior a 5.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació: el resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió
es publicaran a la plataforma moodle.
Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant no hagi realitzat l’examen escrit
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Prova de síntesi:
Els estudiants en segona o més matrícula que s’hagin presentat a totes les proves d’avaluació el curs
anterior, poden optar a avaluar-se amb una única activitat d’avaluació de síntesi. Aquesta activitat
consistirà en un examen en finalitzar l’assignatura coincidint amb l’examen final de l’assignatura.
Els estudiants en segona o més matrícula que vulguin optar a l’examen de síntesi ho han de
comunicar per escrit al/la coordinador/a de l’assignatura com a mínim un mes abans de la data
d’examen planificada.

ACTIVITATS AVALUATIVES
PES SOBRE LA
HORES 1 ECTS
NOTA (%)

TIPUS D'ACTIVITAT

RESULTATS D'APRENENTATGE

Treballs individuals i/o de grup

20%

0,0

CE4.19, CE5.18, CE5.19, CE9.14,
0,0 CE9.15, CE10.7, CT1, CT3, CT5,
CG2, CG3

Presentació i discusions de
textos a l'aula i/o anàisi de casos

30%

2,0

CE4.18,CE4.19, CE5.17, CCE5.18,
0,1 CE5.19, CE9.15, CE9.14,
CE10.7,CG2, CG3, CT3, CT5

2,0

CE4.18, CE4.19, CE5.17, CE5.18,
0,1 CE5.19, CE16.23, CE16.24,
CE10.7, CT1, CT5, CG2

4,0

0,2

Proves escrites

50%
TOTAL

1

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa

RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar la prova escrita, si aquesta s'ha realitzat prèviament.
L’activitat de recuperació consistirà en un examen tipus test.
 Els estudiants que optin a prova de síntesi també poden presentar -se a recuperació.
 La nota màxima de l’activitat que es recuperin serà un 5.
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PRÀCTICUM II
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200417

ECTS

13

Període

2n semestre

Idioma de la docència

Català / Castellà

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

2n

Matèria

Pràcticum

Caràcter

Obligatòria

Coordinació assignatura

Helena Roig

Correu electrònic

helenaroig@euit.fdsll.cat

Professorat

Tutors/es acadèmics

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Aquesta assignatura configura la iniciació del programa d’experiències pràctiques de la matèria, en
la integració i aplicació dels coneixements i habilitats dels estudiants, en la pràctica assistencial, en
centres d’atenció primària de salut, centres sociosanitaris i centres hospitalaris.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
El Pràcticum II, permet a l’estudiant estar en un context real de la pràctica assistencial on podrà
integrar i aplicar els coneixements, habilitats i actituds adquirits prèviament.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Es recomana haver superat l’assignatura del Pràcticum I.

OBJECTIU/S


Adquirir els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per aplicar les cures
en Infermeria a la pràctica en centres de salut comunitària i/o d’atenció primària i en
centres hospitalaris.
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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE1. Prestar una atenció professional adequada a les necessitats de salut de les persones, d’acord
al desenvolupament dels coneixements científics del moment i amb els nivells de qualitat i
seguretat establerts en les normes legals i deontològiques.
CE1.69. Aplicar a la pràctica assistencial els coneixements i les destreses adquirits.
CE1.77. Aplicar les normes de seguretat relacionades amb l’aplicació de les radiacions
CE2. Planificar i proporcionar les cures d’infermeria dirigides a les persones, família o grups,
orientats als resultats de salut i avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i
assistencial, que descriguin el procés de diagnòstic, tractament i cures del problema de salut.
CE2.20 Valorar de forma integral les situacions de salut utilitzant eines com l'exploració física, les
proves complementàries i l'entrevista d'infermeria.
CE2.27. Descriure i aplicar els procediments i tècniques d’infermeria que es realitzen a les
persones en situació d’alteració de la salut.
CE2.28. Realitzar i aplicar plans de cures aplicant la metodologia de treball infermer.
CE5. Dissenyar sistemes de cures dirigits a les persones, família o grups, avaluant l’impacte i establint
les modificacions necessàries.
CE5.34. Dissenyar i modificar plans de cures en funció de les necessitats de les persones, família
i/o grups.
CE6. Basar les intervencions infermeres en l’evidència científica i en els mitjans disponibles.
CE6.29. Argumentar les intervencions infermeres amb evidència científica i tenint en compte
els mitjans disponibles en cada situació.
CE7. Demostrar comprensió a les persones, sense perjudicis, considerant els aspectes físics,
psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte de les
seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat a través de la confidencialitat i
el secret professional.
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CE7.53. Aplicar els principis de confidencialitat de la informació de l’usuari.
CE7.54. Aplicar una relació respectuosa amb l’usuari/família/equip de salut, sense emetre
judicis de valor.
CE7.55. Integrar en el pla de cures individualitzat els aspectes psicosocials, assegurant el
respecte a les opinions, creences i valors.
CE8. Promoure i respectar el dret a la participació, informació, autonomia i consentiment informat
en la presa de decisions de les persones que atén, d’acord a la forma en la qual viuen el seu
procés de salut- malaltia.
CE8.17. Realitzar i aplicar el pla de cures tenint en compte les preferències i opinions de les
persones ateses.
CE9. Fomentar estils de vida saludables, l’autocura i recolzant el manteniment de conductes
preventives i terapèutiques.
CE9.18. Realitzar i aplicar plans de cures dirigits a la promoció de la salut i la prevenció de la
malaltia.
CE10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva
seguretat.
CE10.24. Aplicar normes de seguretat en les actuacions professionals.
CE11. Establir una comunicació eficaç amb el malalt, família, grups socials i companys fomentant
l’educació per a la salut.
CE11.30. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin la comunicació efectiva amb pacients,
famílies i grups socials
CE15. Treballar amb l’equip de professionals intra o interdisciplinari i altres organitzacions
assistencials, com una unitat bàsica.
CE15.6. Integrar-se en els equips de treball multi i interdisciplinari i compartir objectius
comuns.
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CE17. Realitzar les cures d’infermeria basant-se en l’atenció integral de salut, la cooperació multi
professional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
CE17.5. Valorar i tractar a les persones d’una manera holística tolerant i sense emetre judicis
de valor.
CE19. Plantejar solucions als problemes de salut/malaltia de les persones , famílies i/o de la
comunitat aplicant la relació terapèutica, seguint el mètode científic del procés infermer.
CE19.14. Aplicar la relació d’ajuda i el mètode científic infermer a la solució dels problemes
de salut/malaltia de les persones, famílies i/o de la comunitat.
CE20. Utilitzar la metodologia científica en les seves intervencions.
CE20.10. Aplicar el mètode científic a la pràctica clínica.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT3. Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adequada que doni resposta als problemes
de l’àmbit professional, de forma eficient i eficaç.
CT4. Expressar-se de forma fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral
com escrita.
CT6. Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball.
CT7. Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
CT8. Reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat.
CT9. Respectar l’entorn del medi ambient i fomentar el desenvolupament sostenible.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG1. Desenvolupar pensament i raonament crític i saber comunicar-ho de manera efectiva.
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions.
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CONTINGUTS
Aquesta assignatura es realitza en 2 mòduls de 4 setmanes d’assistència als centres de pràctiques.
 Mòdul A: 4 setmanes en centres d’atenció primària
 Mòdul B: 4 setmanes en centres hospitalaris
El llistat de centres de pràctiques corresponent a aquest pràcticum es troba a l’espai Moodle de
l’assignatura.

SUPERVISIÓ I TUTORITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES
En el marc del model pràcticum EUIT, que té per a objectiu afavorir l’acostament entre
l’aprenentatge teòric i pràctic, durant les estades pràctiques l’estudiant rep l’acompanyament i
supervisió tant del/a tutor/a acadèmic/a com del professional del centre de pràctiques.
A l’ EUIT es denomina tutor/a acadèmic al professorat de l’EUIT i tutor/a de la pràctica al professional de la
pràctica.

El tutor o tutora acadèmic és un professor o professora de l’EUIT. Aquest és el responsable de fer un
seguiment efectiu de les pràctiques en coordinació amb el tutor o tutora de la pràctica, acompanyant a
l’estudiant en el seu procés de reflexió i anàlisi de les situacions viscudes a la pràctica.
Farà l’acompanyament per tal que relacioni el marc conceptual de la disciplina i el context pràctic. Al
mateix temps vetllarà per fer significatiu l’aprenentatge adquirit al llarg del procés de tutorització.
El tutor o tutora de la pràctica és un actor clau en l’adquisició de les competències de l’estudiant. És una
persona vinculada a l’entitat col·laboradora, amb experiència professional i amb els coneixements
necessaris per realitzar una tutela efectiva. El tutor o tutora de la pràctica acull a l’estudiant, l’informa
sobre l’organització i funcionament de l’entitat i es coordina amb el tutor o tutora acadèmic de l’EUIT
en el desenvolupament de les activitats establertes en el conveni de col·laboració educativa. Facilita la
integració de l’estudiant a l’equip de treball, encoratjant-lo a observar i analitzar les situacions que es
donen a la pràctica professional i a actuar i reflexionar sobre la seva pràctica. Tanmateix és responsable
de portar a terme el procés d’avaluació de l’estudiant al centre.
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS

HORES ECTS

Dirigides

12,0

Supervisades

225,9

Autònomes

87,1
TOTAL

RESULTATS D'APRENENTATGE
CE1.69,CE1.77, CE2.20, CE2.27, CE2.28, CE5.34,
CE6.29, CE.7.53, CE7.54, CE7.55, CE8.17, CE9.18,
0,5 CE10.24, CE17.5, CE19.4, CE20.20, CT3, CT4, CT7,
CT8, CT9, CG1, CG2
CE2.20, CE2.27, CE2.28, CE5.34, CE6.29, CE7.53,
9,0 CE7.55, CE8.17,CE9.18, CE11.30, CE15.6, CE20.10,
CT6
CE2.27, CE2.28, CE5.34, CE6.29, CE7.53, CE7.55,
CE8.17, CE9.18, CE10.24, CE11.30, CE17.5, CE19.4
3,5
CT3, CT4, CT7, CT8, CT9, CG1, CG2

325,0 13,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació:
Per tal que l’estudiant assoleixi les competències d’aquest pràcticum, aquest es divideix en dos cicles
que s’avaluaran a la finalització de cada un d’ells. Així, la nota final de l’assignatura del Practicum II
es calcula a partir de la nota mitjana dels dols cicles, representat el 50% cada un dels cicles.
Cada cicle s’avaluarà individualment i constarà de tres blocs avaluatius:
 Avaluació pràctica assistencial (60%)
 Avaluació treball de pràctiques (30%)
 Avaluació del procés tutorial (10%)
Criteris per aprovar l’assignatura:
Cal tenir present que la nota final del primer cicle no pot ser inferior a 4/10 per poder fer la mitjana
amb la nota del segon cicle. Tanmateix, si la nota del segon és inferior a 5/10, la totalitat de
l’assignatura queda suspesa.

GUIA DE L’ESTUDIANT 2018-2019

Pàgina | 90

L’assistència a pràctiques és obligatòria al 100%. En el cas de les tutories, l’absència injustificada es
penalitzarà restant 1 punt per cada tutoria, de la nota final del cicle.
El lliurament del treball a través del moodle, 24 hores desprès del període establert, implicarà una
nota màxima de 4/10 del treball. Passades aquestes 24h no s’acceptarà cap treball i quedarà una
nota d’un NP (No Presentat) del treball.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
Els resultats de les activitats d’avaluació es publicaran a la plataforma moodle. La revisió de les
activitats d’avaluació es farà a demanda de l’estudiant mitjançant cada tutor acadèmic/a.
Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant hagi realitzat menys del 100% del percentatge total
de l’assignatura. Per tant, un NP (No Presentat) amb algunes de le activitats avaluatives implica un
NA (No Avaluable) de l’assignatura.

ACTIVITATS AVALUATIVES
PES SOBRE
1
LA
HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)

TIPUS D'ACTIVITAT

Treballs individuals i/o de grup

Estada pràctica

60%

TOTAL
1

40%

0,0

CE1.69, CE1.77, CE2.20, CE2.27,
CE2.28, CE5.34, CE6.29, CE7.53,
CE7.54, CE7.55, CE8.17, CE9.18,
0,0
CE10.24, CE11.30, CE17.5,
CE19.14, CE20.10, CT3, CT4,
CT7, CT7, CT9, CG1, CG3

0,5

CE2.27, CE2.28, CE5.34, CE6.29,
CE7.53, CE7.54, CE7.55, CE8.17,
0,0 CE9.18, CE17.5, CE19.14,
CE20.10, CT3, CT4, CT6, CT7,
CT9, CG1, CG3

0,5

0,0

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa
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RECUPERACIÓ
No hi ha recuperació en aquesta assignatura.
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3r CURS – 1r SEMESTRE
200418

Infermeria de la Infància i Adolescència

200419

Infermeria de la Dona

200420

Infermeria en Situacions Complexes

200423

Infermeria en Salut Mental i Psiquiàtrica

200425

Pràcticum III (Anual)
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INFERMERIA DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200418

ECTS

3

Període

1r semestre

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

3r

Matèria

Infermeria clínica

Caràcter

Bàsica

Coordinació assignatura

Marta Gorina Cañaveras

Correu electrònic

martagorina@euit.fdsll.cat

Professorat

Marta Tamame

Idioma de la docència Català / Castellà

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Aquesta assignatura constitueix la base en la formació de Grau per a l'adquisició de competències
relacionades amb l'atenció i cures en les diferents etapes de la infància i l’adolescència.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
El nen i l’adolescent tenen característiques i respostes diferents de l’adult, per tant és necessari una
formació específica davant l’atenció i les cures que s’ha de portar a terme en aquestes etapes.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Cap recomanació.

OBJECTIU/S
L’estudiant serà capaç de:


Identificar i descriure les característiques de les etapes de la infància i adolescència.



Realitzar una valoració integral i elaborar plans de cures infermeres individualitzat en
funció de les necessitats i problemes de salut que es presenten durant aquestes etapes.
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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE1. Prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les
persones que atens, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de
cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i
deontològiques aplicables.
CE1.35. Reconèixer les necessitats de salut durant les diferents etapes del cicle vital, des del
moment del naixement fins al final de la vida.
CE1.49. Identificar els aspectes específics del nounat.
CE1.50. Identificar els problemes de salut més freqüents en la infància i les seves
manifestacions.
CE1.76. Identificar les mesures de seguretat relacionades amb l’aplicació de les radiacions.
CE2. Planificar i proporcionar les cures en Infermeria dirigides a les persones, família o grups,
orientades als resultats de salut i avaluant el seu impacte a través de guies de pràctica clínica i
assistencial que descriguin el procés de diagnòstic tractament i cures d'un problema de salut
CE2.7. Identificar els problemes d’infermeria en la infància i les seves complicacions.
CE2.8. Valorar i tractar de forma integral les necessitats de salut en la infància.
CE5. Dissenyar sistemes de cures en Infermeria dirigides a les persones famílies o grups, avaluant
en el seu impacte i realitzant les modificacions.
CE5.11. Aplicar els coneixements sobre la fisiopatologia i els condicionants de la salut a
l’elaboració dels plans de cures d’infermeria.
CE6. Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
CE6.12. Argumentar les intervencions infermeres amb evidència científica.
CE9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, donant suport al manteniment de conductes
preventives i terapèutiques.
CE9.6. Seleccionar els aspectes bàsics relacionats amb l’estil de vida saludable, autocura i
activitats preventives i terapèutiques en relació a les necessitats de salut, dirigint les
accions tant a la persona com als familiars i/o cuidadors responsables.
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COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT3. Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adequada per a donar resposta als
problemes de l’àmbit professional, de forma eficient i eficaç.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions.

CONTINGUTS

U NITAT 1: LA I NFERMERA

I EL NEN I L ’ ADOLESCENT

 El nen i la família
 La Infermera pediàtrica i àrees d’atenció al nounat, infant i adolescent.
 La infermera pediàtrica i l’escola.

U NITAT 2: E L NOUNAT SA I EL NOUNAT AMB PROCESSOS PATOLÒGICS .
 Nounat sa: característiques morfològiques i fisiològiques.
 Cures Infermeres al neonat a terme sa.
 Problemes de salut més prevalents en el nounat i cures infermeres que se’n deriven.
 Acollida del nadó en Atenció Primària.

U NITAT 3: P ROMOCIÓ DE LA SALUT EN LA INFÀNCIA I L ’ ADOLESCÈNCIA .
 Creixement i desenvolupament en la infància.
 Característiques del nen en els diferents períodes d’ edat.
 Característiques de l’ adolescent i les seves necessitats a la nostra societat.
 Prevenció d’accidents durant l’infància i adolescència.
 Alimentació durant el període de lactant i durant la infància.
 Profilaxis de les malalties infeccioses: calendari de vacunació a Catalunya.
 Promoció i controls de salut durant la infància. Protocol d’activitats preventives i de
promoció de la salut a l’edat pediàtrica en Catalunya.
 Promoció i controls de salut en l’ adolescència. Protocol d’activitats preventives i de
promoció de la salut en l’ adolescència en Catalunya.
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U NITAT 4: P ROBLEMES DE SALUT MÉS PREVALENTS EN L ’ INFANT I L ’ ADOLESCENT
 Cures Infermeres davant de problemes de salut més prevalents.

U NITAT 5: L' HOSPITALITZACIÓ EN L ’ INFANT I L ’ ADOLESCENT .E L PROCÉS D ’ HOSPITALITZACIÓ
EN L ’ INFANT I L ’ ADOLESCENT .
 Intervencions d’ infermeria per millorar-lo.

ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS

HORES ECTS

Dirigides

22,5

Supervisades

0,0

Autònomes

52,5
TOTAL

75,0

RESULTATS D'APRENENTATGE
CE1.35, CE1.49, CE1.50, CE1.76, CE2.7, CE2.8,
0,9
CE5.11, CE6.12, CE9.6, CT3
0,0
CE1.35, CE1.50, CE5.11, CE6.12, CE9.6,
2,1
CT3, CG2, CG3
3,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats avaluatives:
 Prova escrita tipus test i/o pregunta oberta (50%).
 Activitats d’avaluació individuals i/o en grup a l’aula:
o Vacunació durant la infància i l’adolescència (5%): Treball en grup en relació a
l’análisi de casos de situacions especials relacionades amb la vacunació.


Anàlisi de casos i/o anàlisis de textos (45%):

o Resolució de casos que simulen situacions reals (5%): Treball individual sobre
administració de fàrmacs al lactant, infant i adolescent.
o Anàlisi d’un cas (30%): Cures d’infermeria en el nounat sa i patològic. Qüestionari i
resolució d’un cas individual.
o Anàlisis d’un cas d’atenció d’un infant amb un problema de salut (10%).
Criteris per aprovar l’assignatura:
És imprescindible presentar totes les activitats d’avaluació per tal de poder presentar-se a la prova
escrita. La nota mitjana final de totes les activitats ha de ser igual o superior a 5.
L'assignatura s'aprova amb una nota mitjana final igual o superior a 5.
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Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma moodle.
Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant hagi realitzat/presentat menys del 40% del
percentatge total de l’assignatura.
Prova de síntesi: els estudiants en segona o més matricula que s’hagin presentat a totes les proves
d’avaluació al curs anterior, poden optar avaluar-se amb una única activitat d’avaluació de síntesi.
Aquesta activitat consistirà en un examen en finalitzar l’assignatura coincidint amb l’examen final
de l’assignatura.
Els estudiants en segona o més matricula que vulguin optar a l’examen de síntesi ho han de
comunicar per escrit al/la coordinadora de l’assignatura com a mínim un més abans de la data
d’examen planificada.

ACTIVITATS AVALUATIVES
PES SOBRE
1
LA
HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
Treballs (grupal i/o individual)
5%
0,0 0,0 CE2.7, CE2.8, CE9.6
CE1.35, CE1.49, CE1.50, CE1.76,
Anàlisi de casos
45%
0,1 0,1 CE2.7, CE2.8, CE9.6, CT3, CG2,
CG3
CE1.35, CE1.49, CE1.50, CE2.7,
Prova escrita
50%
4,0 0,2
CE2.8, CE5.11, CE6.12, CT3
TOTAL
100%
4,1 0,3
TIPUS D'ACTIVITAT

1

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa
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RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament.
L’activitat de recuperació consistirà en un examen tipus test i/o pregunta oberta.
Per poder optar a la recuperació cal haver obtingut una nota inferior de 5 en la prova escrita.
No es poden presentar a la prova escrita els estudiants que no hagin realitzat la prova escita
anteriorment i tampoc serveix per pujar nota.
La nota màxima de les activitat que es recuperin serà un 5.
No existeix possibilitat de recuperació en els activitats d’avaluació individuals i/o grupals.

BIBLIOGRAFIA
Sellán Soto MC, Vázquez Sellán, A. Cuidados neonatales. Barcelona: Elsevier Masson; 2017
Bras i Marquillas J, Flor i Bru JE de la. Pediatría en atención primaria. 3a ed. Barcelona: Elsevier
Masson; 2014.
Valverde Molina. Enfermería Pediátrica. 1ª ed. Manual Moderno; 2014
Terri K, Carman S. Guía Clínica de enfemería Pediatrica. Hospitalet de Llobregat: Wolters Kluwer Health;
2014
Aguilar Cordero MJ, editor. Tratado de enfermería del niño y el adolescente: cuidados pediátricos.
Barcelona: Elsevier; 2012.
Ball J, Bindler RM. Enfermería pediátrica: asistencia infantil. 4a ed. Madrid: Pearson Prentice Hall;
2011.
Chaure López I, Inarejos García M. Enfermería pediátrica. Barcelona: Elsevier Masson; 2007.
Díaz-Gómez , NM; Gómez García, CI; Ruiz García, MJ. Tratado de infermeria de la infància y la
adolescència.2006
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Protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut a l’edat pediàtrica. [Internet]. [Citat 20
des 2017]. Barcelona: Direcció General de Salut Pública; 2008. Disponible a: a:
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1197/protocol_activitats_preventives_pr
omocio_salut_edat_pediatrica_2008.pdf?sequence=1
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INFERMERIA DE LA DONA
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200419

ECTS

3

Període

1r semestre

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

3r

Matèria

Infermeria Clínica

Caràcter

Bàsica

Coordinació assignatura

Marta Gorina Cañaveras

Correu electrònic

martagorina@euit.fdsll.cat

Professorat

Ana Sánchez Larrosa

Idioma de la docència Català / Castellà

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Aquesta assignatura constitueix la base en la formació de Grau per a l'adquisició de competències
relacionades amb l'atenció i cures en les diferents etapes reproductives de la dona.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
El propòsit d’aquesta assignatura és capacitar a l’estudiant en l’àmbit de coneixements, habilitats i
actituds per donar unes cures integrals a la dona, en els seus problemes de salut, així com en la
prevenció i promoció d’aquesta, tenint en compte la seva individualitat i el seu context familiar,
social i cultural.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Cap recomanació.

OBJECTIU/S


Definir les característiques de les dones en les diferents etapes del cicle reproductiu i
en el climateri i en les alteracions que es poden presentar proporcionant les cures
necessàries per a cada etapa.



Dissenyar plans de cures en Infermeria per intervenir de forma adequada i per avaluar
l'impacte de la seva intervenció.
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Proporcionar cures infermeres durant el procés de maternitat per a facilitar l’adaptació
de les dones i els nounats a les noves demandes i prevenir complicacions.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE1. Prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les
persones que atens, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de
cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i
deontològiques aplicables.
CE1.35. Reconèixer les necessitats de salut durant les diferents etapes del cicle vital, des del
moment del naixement fins al final de la vida
CE1.42. Definir les característiques de les dones en les diferents etapes del cicle reproductiu i
en el climateri i en les alteracions que es poden presentar.
CE1.76. Identificar les mesures de seguretat relacionades amb l’aplicació de les radiacions
CE5. Dissenyar sistemes de cures en Infermeria dirigides a les persones famílies o grups, avaluant
en el seu impacte i realitzant les modificacions
CE5.11. Aplicar els coneixements sobre la fisiopatologia i els condicionants de la salut en
l’elaboració de plans de cures en infermeria.
CE5.13. Facilitar l’adaptació de les dones i els nounats a les noves demandes.
CE6. Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
CE6.11 Analitzar les intervencions infermeres justificant amb evidències científiques i/o
aportacions d’experts que les sustenten.
CE6.12 Argumentar les intervencions infermeres amb evidència científica.
CE9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, donant suport al manteniment de conductes
preventives i terapèutiques.
CE9.6. Seleccionar els aspectes bàsics relacionats amb l’estil de vida saludable, autocura i
activitats preventives i terapèutiques en relació a les necessitats de salut, dirigint les
accions tant a la persona com als familiars i/o cuidadors responsables.
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COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT3. Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adequada per donar resposta als
problemes de l'àmbit professional, de forma eficient i eficaç.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG2. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions.

CONTINGUTS

U NITAT 1: P RESENTACIÓ DE L ’ ASSIGNATURA I INTRODUCCIÓ AL PROGRAMA D ’ ATENCIÓ A LA
SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA DE LA DONA .
U NITAT 2: A NATOMIA I FISIOLOGIA DE L ’ APARELL GENITAL FEMENÍ .
 Exploració i proves complementàries.

U NITAT 3: C ICLE OVÀRIC I CICLE ENDOMETRIAL .
U NITAT 4: A LTERACIONS DEL CICLE MENSTRUAL . P ROTOCOLS DE CRIBATGE DE CÈRVIX I
MAMA .
U NITAT 5: P ATOLOGIA GINECOLÒGICA . I NFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL (ITS)
U NITAT 6: C ÀNCER GINECOLÒGIC .
 Problemes de salut que se’n deriven: atenció i cures infermeres.

U NITAT 7: P LANIFICACIÓ FAMILIAR I MÈTODES CONTRACEPTIUS .
 Promoció d’estils de vida saludables.
 Rol infermer.

U NITAT 8: D IAGNÒSTIC I CONTROL DE L ’ EMBARÀS .
 Proves complementàries durant la gestació.

U NITAT 9: F ISIOLOGIA DE L ’ EMBARÀS .
 Actuació i consell infermer.

U NITAT 10: P ATOLOGIA DE LA GESTACIÓ I GESTACIÓ DE RISC .
 Cures infermeres.
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U NITAT 11: P ART EUTÒCIC I PART DISTÒCIC .
 Actuació en Infermeria.

U NITAT 12: P UERPERI FISIOLÒGIC I PATOLOGIES DEL PUERPERI .
 Les cures infermeres durant el puerperi.

U NITAT 13: LACTÀNCIA MATERNA . A CTUACIONS I ROL INFERMER .
U NITAT 14: C LIMATERI I MENOPAUSA . E STILS DE VIDA SALUDABLES I CURES INFERMERES .
ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS

HORES ECTS

Dirigides

22,5

Supervisades
Autònomes

52,5
TOTAL

75,0

RESULTATS D'APRENENTATGE
CE1.35, CE1.42, CE1.76, CE5.11, CE5.13, CE6.11,
0,9
CE6.12, CE9.6, CT3, CG3
0,0
CE1.35, CE1.42, CE5.11, CE5.13, CE6.11,
2,1
CE6.12, CE9.6, CT3, CG2
3,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats avaluatives:
 Prova escrita tipus test i/o pregunta oberta (65%).
o Activitat 1 (15%): Examen amb respostes verdader /fals. Imprescindible la lectura i
comprensió de 3 articles proposats per la professora en relació als temes 5 i 6.
o Prova escrita final (50%)
 Treballs individuals i/o en grup
o Activitat 2 (15%): Treball grupal en sobre al pla de cures relacionats amb els canvis
fisiològics durant la gestació.


Anàlisi de casos i/o anàlisi crític de textos

o Activitat 3 (20%): Cas treballat en grup corresponent al tema de Climateri i
menopausa.
Criteris per aprovar l’assignatura:
És imprescindible obtenir una qualificació igual o superior a 5 en la prova escrita per optar a la suma
de les resta de notes.
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Cal presentar com a mínim un 50% dels treballs d’avaluació per tal de poder presentar-se a la prova
escrita.
Els treballs individuals i/o grup no presentats no comptaran en la mitjana de la nota.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma moodle.
Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant hagi realitzat/presentat menys del 40% del
percentatge total de l’assignatura.
Prova de síntesi: els estudiants en segona o més matricula que s’hagin presentat a totes les proves
d’avaluació al curs anterior, poden optar avaluar-se amb una única activitat d’avaluació de síntesi.
Aquesta activitat consistirà en un examen en finalitzar l’assignatura coincidint amb l’examen final
de l’assignatura.
Els estudiants en segona o més matricula que vulguin optar a l’examen de síntesi ho han de
comunicar per escrit al/la coordinadora de l’assignatura com a mínim un mes abans de la data
d’examen planificada.

ACTIVITATS AVALUATIVES
PES SOBRE
1
LA
HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)

TIPUS D'ACTIVITAT
Treballs individuals i/o grupals

15%

0,0

Anàlisi de casos

20%

0,1

65%
100%

2,0
2,1

Proves escrites
TOTAL
1

CE1.42, CE5.13, CE6.11, CE6.12,
CE9.6, CG2, CG3
CE1.42, CE5.11, CE5.13, CE6.11,
0,1
CE6.12, CE9.6, CT3, CG2, CG3
0,1 CE1.35, CE1.76, CE5.11, CT3

0,0

0,2

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa
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RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament.
L’activitat de recuperació consistirà en un examen tipus test i/o pregunta oberta.
Per poder optar a la recuperació cal haver obtingut una nota inferior de 5 en la prova escrita.
No es poden presentar a la prova escrita els estudiants que no hagin realitzat la prova escita
anteriorment i tampoc serveix per pujar nota.
La nota màxima de les activitat que es recuperin serà un 5.

BIBLIOGRAFIA
Dickason EJ, Silverman BL, Kaplan JA. Enfermería maternoinfantil. 3a ed. Barcelona: Harcourt; 2000.
Protocol de Seguiment de l'Embaràs a Catalunya. 2ª ed. Barcelona: Departament de Salut; 2005.
González-Merlo J. Obstetricia. 6a ed. Barcelona : Elsevier Masson; 2013.
González-Merlo J, González Bosquet E, González Bosquet J. Ginecología. 9a ed. Barcelona : Elsevier
Masson; 2014.
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Manual básico de obstetricia y ginecologia [Internet]. [Citat
20 des 2012]. Madrid: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Servicio de Recursos Documentales y Apoyo
Institucional;
2013.
Disponible
a:
http://www.ingesa.msssi.gob.es/estadEstudios/documPublica/internet/pdf/Manual_obstetricia_g
inecologia.pdf
Ministerio de Sanidad, servicios socials e igualdad. Guia práctica clínica de atención en el embarazo
y puerperio. Sevilla: Junta de Andalucia, 2014.
Ministerio de Sanidad y Política Social. Guía de Práctica Clínica sobre la Atención al Parto Normal.
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco (OSTEBA). Agencia de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias de Galicia (Avalia-t); 2010.
NANDA Internacional. Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2009-2011. Elsevier;
2009. Ruiz González MD. Enfermería del niño y el adolescente. 2ª ed. Madrid: DAE; 2009.
SEGO. Protocolos asistenciales de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 2010.
Torrens R, Martínez C. Enfermería de la mujer. Madrid: DAE; 2001.
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INFERMERIA EN SITUACIONS DE COMPLEXITAT
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200420

ECTS

6

Període

1r semestre

Idioma de la docència

Català

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

3r

Matèria

Infermeria Clínica

Caràcter

Bàsica

Coordinació assignatura

Melinda González Concepción

Correu electrònic

melindagonzalez@euit.fdsll.cat
Adelina Garcia Matarín

Professorat

Raül Vernet Bellet
Melinda González Concepción

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Aquesta assignatura aprofundeix en alteracions de salut de la persona adulta en situació de
complexitat, valorant totes les fases del procés salut-malaltia. Després de la recollida i anàlisi de les
dades es prioritzaran els problemes de salut de la persona per establir, realitzar i avaluar el pla de
cures d’infermeria tant en fases agudes com cròniques.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
Aquesta assignatura dona coneixements i eines necessàries per a portar a terme les cures físiques,
psíquiques i socials de les persones que passen per un procés complex en centres d’atenció primària,
domicilis, hospitals i en unitats específiques com hospital de dia d’oncologia, cures pal·liatives,
serveis de cures intensives i urgències.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Per tal de dur a terme aquesta assignatura es recomana tenir assolits els coneixements de Fisiologia
II, de Farmacologia i d’Infermeria de la persona adulta.
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OBJECTIU/S
Adquirir els coneixements, les habilitats i actituds necessàries per identificar els problemes
de salut que presenti una persona adulta, en situacions complexes, i saber prioritzar i
portar a terme el pla de cures d’infermeria tant en unitats específiques com en els serveis
de cures intensives i urgències.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE1. Prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les
persones, d’acord al desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els
nivells de qualitat i seguretat establerts en les normes legals i deontològiques aplicables.
CE1.35. Reconèixer les necessitats de salut durant les diferents etapes del cicle vital, des del
moment del naixement fins al final de la vida.
CE1.76. Identificar les mesures de seguretat davant l’aplicació de les radiacions.
CE5. Dissenyar sistemes de cures d’infermeria dirigides a les persones, família o grups, avaluant el
seu impacte i realitzant les modificacions necessàries.
CE5.8. Realitzar plans de cures d’infermeria per intervenir de forma adequada i avaluar
l’impacte de la seva intervenció.
CE6. Fonamentar les intervencions de la infermeria en l’evidència científica i en els mitjans
disponibles.
CE6.12. Argumentar les intervencions infermeres d’acord amb l’evidència científica.
CE7. Demostrar que compren a les persones, sense perjudicis i considerant els aspectes físics,
psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte de les
seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat a través de la confidencialitat i
el secret professional.
CE7.30. Realitzar el procés d’infermeria considerant les opinions, creences i valors de les
persones a les que van dirigits.
CE7.31. Analitzar els processos d’etiquetatge, d’estigmatització i segregació que generen
problemes psicosocials en diversos col·lectius.

GUIA DE L’ESTUDIANT 2018-2019

Pàgina | 109

CE9. Fomentar estils de vida saludables i d’autocura, donant suport al manteniment de conductes
preventives i terapèutiques.
CE9.6. Seleccionar els aspectes bàsics relacionats amb els estils de vida saludable, autocura i
activitats preventives i terapèutiques en relació a les necessitats de salut dirigint les
accions tant a la persona com als familiars i/o cuidadors responsables.
CE18. Demostra que coneix les estratègies per a adoptar mesures de confortabilitat i atenció de
símptomes, dirigides a la persona i a la família, en l’aplicació de les Cures Pal·liatives que
contribueixin a alleugerar la situació dels malalts en estat avançat i terminals.
CE18.3. Identificar i prioritzar les diferents mesures de confort en l’àmbit físic, emocional i
espiritual en la fase avançada de la malaltia i al final de la vida.
CE18.4. Planificar cures dirigides a persones en situació de malaltia avançada i terminal que
recullin les estratègies adequades per a millorar el confort i alleugerir la situació.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes.
CT3. Identificar, analitzar i prendre l’opció més adequada per a donar resposta als problemes de
l’àmbit professional, de forma eficient i eficaç.
CT7. Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG1. Desenvolupar un pensament i raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant
en la llengua pròpia com en una tercera llengua.
CG2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat de les idees.
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CONTINGUTS

TEMA 1: S ITUACIONS COMPLEXES I ATENCIÓ D ’ INFERMERIA EN ELS PROBLEMES DE SALUT
QUE PRESENTEN PERSONES ADULTES AMB AFECTACIONS NEUROLÒGIQUES .
 Atenció d’infermeria dels problemes més prevalents.
 Canvis del nivell de consciència. Escales de valoració.

TEMA 2: S ITUACIONS COMPLEXES EN U NITATS DE C URES I NTENSIVES .
 Organització del servei d’UCI.
 Atenció d’infermeria dels problemes més prevalents.
 Prioritats d’actuació.

TEMA 3: A TENCIÓ D ’INFERMERIA A LA PERSONA QUE HA SOFERT UN POLITRAUMATISME .
 TCE.
 Lesionat medul·lar.
 Atenció d’infermeria dels problemes més prevalents.

TEMA 4: : S ITUACIONS COMPLEXES EN EL SERVEI D ’ URGÈNCIES .
 Organització del servei d’urgències.
 Atenció d’infermeria dels problemes més prevalents.
 Prioritats d’actuació.

TEMA 5: S ITUACIONS COMPLEXES I ATENCIÓ D ’ INFERMERIA EN ELS PROBLEMES DE SALUT
QUE PRESENTEN PERSONES ADULTES AMB MALALTIES ONCOLÒGIQUES .
 Qualitat de vida. Atenció d’infermeria durant tot el procés de la malaltia oncològica.
 Tractaments. Atenció d’infermeria. Hospital de dia d’oncologia.

TEMA 6: S ITUACIONS COMPLEXES I ATENCIÓ D ’ INFERMERIA EN ELS PROBLEMES DE SALUT
QUE PRESENTEN PERSONES ADULTES AMB MALALTIES HEMATOLÒGIQUES .
 Atenció d’infermeria dels problemes més prevalents.
 Tractaments.

TEMA 7: A TENCIÓ D ’INFERMERIA EN EL FINAL DE LA VIDA .
 Problemes de salut físics, psíquics i socials en l’etapa del final de la vida. Atenció
d’infermeria.
 Cures Pal·liatives.
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS

HORES ECTS

Dirigides

45,0

Supervisades

0,0

Autònomes

105,0
TOTAL

150,0

RESULTATS D'APRENENTATGE
CE1.35, CE1.76, CE2.3, CE5.8, CE.9, CE9.6, CE18.3,
1,8
CE18.4, CT1, CT3, CT17, CG1, CG2
0,0
CE1.35, CE1.76, CE2.3, CE5.8, CE.9, CE9.6, CE18.3,
4,2
CE18.4, CT1, CT3, CT17, CG1, CG2
6,0

AVALUACIÓ
Els resultats d’aprenentatge seran avaluats de forma continuada i formativa. L’avaluació s’organitza
amb diferents activitats que tenen assignat un valor específic en la qualificació final de l’assignatura.
Descripció de les activitats d’avaluació
Aquesta assignatura s’avalua amb:
 Activitat individual
 Activitats en grup
 Prova escrita amb preguntes tipus test i/o pregunta curta.
Criteris per aprovar l’assignatura
Per a fer la mitjana ponderada entre les tres activitats d’avaluació és obligatori realitzar i aprovar
amb una nota igual o superior a 5 l’activitat individual, haver fet com a mínim el 50% de les
activitats en grup i haver tret una nota igual o superior a 5 en la prova escrita.
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura igual o superior a 5.
El calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
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Revisió de les activitats d’avaluació:
El resultat de les activitats d’avaluació, la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma
moodle.
Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant només hagi fet les activitats en grup.
Prova de síntesi: Els estudiants en segona o més matrícula que s’hagin presentat a totes les proves
d’avaluació el curs anterior, poden optar a avaluar-se amb una única activitat d’avaluació de síntesi.
Aquesta activitat consistirà en un examen en finalitzar l’assignatura coincidint amb l’examen final
de l’assignatura. Els estudiants que vulguin optar a l’examen de síntesi ho han de comunicar per
escrit al/la coordinador/a de l’assignatura com a mínim un mes abans de la data d’examen
planificada.

ACTIVITATS AVALUATIVES
TIPUS D'ACTIVITAT
Lliurament de treballs
Anàlisi de casos

Prova escrita

1

PES SOBRE
LA
HORES 1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
CE7.30, CE7.31, CE9.6, CE5.8,
25%
0,0
0,0
CG1, CG2, CG3.
CE1.35, CE1.76, CE 5.8, CE6.12,
25%
3,0
0,1 CE7.30, CE7.31, CE9.6, CT1,
CT3, CT7, CG1, CG2, CG3
CE1.35, CE1.76, CE5.8, CE 6.12,
CE7.30, CE7.31, CE9.6, CE18.3,
50%
4,0
0,2
CE18.4, CT1, CT3, CT7, CG1,
CG2, CG3.
TOTAL
7,0
0,3

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa

RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament.
L’activitat de recuperació consistirà en un examen tipus test i/o pregunta curta.
Per poder optar a recuperació cal haver obtingut una nota inferior a 5 en la prova escrita o en
l’activitat individual. No es poden presentar les persones no presentades anteriorment a la prova
escrita ni al treball individual, ni tampoc serveix per a pujar nota.
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Els estudiants que optin a prova de síntesi també poden presentar-se a recuperació.
La nota màxima de les activitats que es recuperin serà un 5.
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INFERMERIA EN SALUT MENTAL I PSIQUIATRIA
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200423

ECTS

3

Període

1r semestre

Idioma de la docència

Català

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

3r

Matèria

Infermeria Clínica

Caràcter

Obligatòria

Coordinació assignatura

Dra. Eva Fernández

Correu electrònic

evafernandez@euit.fdsll.cat
Prof. Pilar Delgado

Professorat

Prof. Carmen Moratinos
Prof. Mónica Raspall
Dra. Eva Fernández

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
L’assignatura Infermeria en Salut Mental i Psiquiatria representa el primer i únic contacte que
l’estudiant tindrà al llarg de la carrera amb l’àmbit específic de la salut mental. Aquest contacte es
produirà en un context històric i social específic, el d’un món canviant i sotmès a la confluència de
diverses crisis que tenen impactes directes a la vida de les persones. Aquest impacte es manifesta
com a increment del patiment, de les malalties mentals i dels suïcidis. Tot plegat en una societat
amb desigualtats creixents i on els recursos destinats a la salut mental, que sempre han estat
escassos, es veuen encara més minvats per les retallades en polítiques socials i en la sanitat. A més,
les futures i futurs professionals d’infermeria hauran d’exercir en un entorn social on són presents
diverses formes de violència, entre elles, de forma singular, la violència domèstica un dels vessants
de la qual, la violència de gènere, és a dir la violència específica contra les dones, tractarem en
aquesta assignatura.
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L’assignatura s’emmarca en el tercer curs del currículum i vol donar continuïtat a continguts que
s’hauran treballat a les assignatures de Psicologia General i Evolutiva i a Psicologia Aplicada a
Ciències de la Salut. Per al seu correcte desenvolupament integrarà també competències que s’han
treballat a Deontologia i Marc legal en Infermeria, Bases Metodològiques de la Infermeria i Educació
per a la Salut. D’altra banda l’assignatura tindrà continuïtat a Quart amb assignatures com Aspectes
Psicosocials de la Dependència. Es pretén proporcionar un marc d’anàlisis d’allò que en el nostre
context i en el moment present anomenem salut mental, desplegant totes les dificultats que la
definició d’un terme complex i de connotacions diverses té i entenent la “salut mental” com un
constructe social, històrica, social i culturalment situat.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
L’assignatura s’adreça a la formació d’infermers i infermeres generalistes, per tant proporcionarà
un conjunt d’eines bàsiques posant l’èmfasi en la detecció de problemes de salut mental i en accions
de promoció i prevenció, en la mida que establir plans d’intervenció quedaria reservat per a la
infermeria especialitzada en psiquiatria.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Cap recomanació prèvia.

OBJECTIU/S
 Analitzar la història del concepte de salut-malaltia mental i de l’assistència per tal de
valorar el context d’estigmatització que són objecte les persones amb malalties
mentals.
 Identificar la simptomatologia psiquiàtrica i conèixer les possibilitats d’ intervenció
dins del marc de la infermeria generalista.
 Promoure el respecte i la comprensió vers les persones que pateixen malalties mentals
i la seva autonomia.
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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE1. Prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les
persones que atén d’acord amb l’estat de desenvolupament dels coneixements científics en
cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s’estableixen a les normes
deontològiques.
CE1.41. Identificar els problemes de salut mental més prevalents, les seves manifestacions
clíniques i factors influents.
CE1.45. Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i les cures en Infermeria en l’àmbit
específic de la salut mental i de la psiquiatria.
CE1.46. Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència
domèstica.
CE 1.73. Identificar estratègies orientades a la readaptació de la vida diària mitjançant recursos
de proximitat i suport.
CE6. Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
CE6.14. Plantejar propostes d’anàlisi fonamentades científicament i d’acord als recursos.
CE7. Demostrar que comprèn sense prejudicis a les persones considerant els seus aspectes físics,
psicològics i socials com a individus autònoms i independents assegurant el respecte a les seves
opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el
secret professional.
CE7.25. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de
salut (en particular la malaltia i el patiment) seleccionant les accions adequades per
tal de proporcionar ajuda en aquestes.
CE7.31. Analitzar els processos d’etiquetatge, estigmatització i segregació que generen
problemes psicosocials afegits a diferents col·lectius.
CE9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes
preventives i terapèutiques.
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CE9.6. Seleccionar els aspectes bàsics relacionats amb l'estil de vida saludable, autocura i
activitats preventives i terapèutiques en relació a les necessitats de salut, dirigint les
accions tant a la persona com als familiars o cuidadors responsables.
CE9.7. Identificar els factors de risc determinants en el procés salut-malaltia en l’àmbit físic,
emocional i social.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions.

CONTINGUTS

U NITAT 1: A NÀLISI DEL CONTEXT DE LA INTERVENCIÓ .
 Evolució històrica de la concepció social del malalt m ental i de l'assistència
psiquiàtrica. Construcció de l’estigma.
 Escoles i models psiquiàtrics.
 Salut mental i psiquiatria com a constructes socialment situats.
 Relacions de la Psiquiatria amb altres ciències.
 Epidemiologia psiquiàtrica.
 Promoció i prevenció en Salut Mental. Prevenció quaternària.
 Violència de gènere: Orígens, conseqüències, detecció i prevenció.
 Recursos socials i sanitaris en Salut Mental
 Aspectes ètic-legals en salut mental

U NITAT 2: V ALORACIÓ PROCESSOS MENTALS I VALORACIÓ INFERMERA .
 Història clínica psiquiàtrica com a instrument interdisciplinari.
 Criteris de classificació. Taxonomies mèdiques aspectes crítics.
 Exploració psicopatològica i relació amb els Patrons Funcionals de M. Gordon.
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 La consciència.
 Atenció, orientació.
 Memòria.
 Senso-percepció.
 Pensament i llenguatge.
 Alteracions de la psicomotricitat.
 Alteracions de la son.
 Disfuncions sexuals.
 Trastorns en l'alimentació.
 Addiccions: conceptes bàsics.
 Trastorns de salut mental més prevalents: Trastorns afectius. Detecció de problemes.

ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS

HORES ECTS

Dirigides

22,5

Supervisades
Autònomes
TOTAL

52,5
75,0

RESULTATS D'APRENENTATGE
CE1.41, CE1.45, CE1.73, CE1.46, CE7.25, CE7.31,
0,9
CE9.7, CG3
0,0
2,1 CE1.73, CE6.14, CE7.25, CE9.6, CE9.7, CT1, CG3
3,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació
Aquesta assignatura s’avalua amb:
Una activitat d'autoavaluació i una activitat a dur a terme en grup. Algunes d’aquestes activitats
requereixen la presència a l’aula per a poder ser avaluades, els dies i sessions apareixeran al pla de
treball.
Examen escrit tipus test i/o de pregunta curta.
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Criteris per aprovar l’assignatura
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura igual o superior a 5 tant a les
activitats com a la prova escrita. L’assignatura s’aprovarà amb una nota igual o superior a 5.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma moodle.
Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant hagi realitzat/presentat menys del 10% del
percentatge total de l’assignatura
Prova de síntesi: Els estudiants en segona o més matrícula que s’hagin presentat a totes les proves
d’avaluació el curs anterior, poden optar a avaluar-se amb una única activitat d’avaluació de síntesi.
Aquesta activitat consistirà en un examen en finalitzar l’assignatura coincidint amb l’examen final
de l’assignatura. Per tal d’acollir-se a aquesta possibilitat l’estudiant haurà de demanar-ho a la
coordinadora de l’assignatura a través del correu electrònic en les dues primeres setmanes lectives.

ACTIVITATS AVALUATIVES
PES SOBRE
1
LA
HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)

TIPUS D'ACTIVITAT
Treballs individuals i/o de grup

40%

3,0

Activitats autoavaluació

10%

1,5

Prova escrita

50%

2,0

TOTAL
1

6,5

CE 1.45; CE6.14, CE9.6; CE9.7, CT1,
CG3
0,1 CE 1.45; CE 6.14; CE7.31, CT1, CG3,
CE1.41, CE1.45, CE1.46, CE1.73,
0,1
CE7.25, CE7.31, CE 96; CE9.7

0,1

0,3

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa
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RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament.
Per acollir-se a la recuperació serà necessari haver presentat com a mínim un 30% de les activitats
de l’assignatura i haver-se presentat a l’examen en la convocatòria oficial. La recuperació consistirà
en una prova escrita referida als aspectes que no s’han superat i en cap cas serà avaluada per sobre
del 5.
Les persones que s’acullin a la prova de síntesi i no la superin també podran presentar-se a la
recuperació.
La nota màxima de les activitat que es recuperin serà un 5.
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PRÀCTICUM III
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200425

ECTS

29

Període

Anual

Idioma de la docència

Català / Castellà

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

3r

Matèria

Pràcticum III

Caràcter

Obligatòria

Coordinació assignatura

Adelina García Matarín

Correu electrònic

adelinagarcia@euit.fdsll.cat

Professorat

Tutors/es acadèmics

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Aquesta assignatura configura el seguiment del programa d’experiències pràctiques de les matèries
referents a la persona adulta i del programa d’experiències pràctiques de la infància i l’adolescència,
amb la integració i aplicació dels coneixements, habilitats i actituds dels estudiants a la pràctica, en
centres d’atenció primària de salut i centres hospitalaris.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
La integració de coneixements teòrics i pràctics faran possible obtenir l’habilitat necessària per a
l’execució de procediments i tècniques d’infermeria, tanmateix adequar-les a la situació de la
persona atesa, mitjançant el procés reflexiu i les normes de seguretat establertes.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Es recomana haver cursat les assignatures de Pràcticum I i II.

OBJECTIU/S


Adquirir els coneixements, les habilitats i les aptituds necessaris per aplicar les cures
d’infermeria a la pràctica assistencial en persones adultes, en nens i adolescents.
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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE1. Prestar una atenció professional adequada a les necessitats de salut de les persones, d’acord
al desenvolupament dels coneixements científics del moment i amb els nivells de qualitat i
seguretat establerts en les normes legals i deontològiques.
CE1.69. Aplicar a la pràctica assistencial els coneixements i les habilitats adquirides.
CE1.77. Aplicar les normes de seguretat relacionades amb l’aplicació de les radiacions.
CE2. Planificar i proporcionar les cures d’infermeria dirigides a les persones, família o grups,
orientats als resultats de salut i avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i
assistencial, que descriguin el procés de diagnòstic, tractament i cures del problema de salut.
CE2.20 Valorar de forma integral les situacions de salut utilitzant eines com l'exploració física, les
proves complementàries i l'entrevista d'infermeria.
CE2.27. Descriure i aplicar els procediments i tècniques d’infermeria que es realitzen a les
persones en situació d’alteració de la salut.
CE2.28. Realitzar i aplicar plans de cures aplicant la metodologia de treball infermer.
CE5. Dissenyar sistemes de cures dirigits a les persones, família o grups, avaluant l’impacte i establint
les modificacions necessàries.
CE5.34. Dissenyar i modificar plans de cures en funció de les necessitats de les persones, família
i/o grups.
CE6. Basar les intervencions infermeres en l’evidència científica i en els mitjans disponibles.
CE6.29. Argumentar les intervencions infermeres amb evidència científica i tenint en compte
els mitjans disponibles en cada situació.
CE7. Demostrar comprensió a les persones, sense perjudicis, considerant els aspectes físics,
psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte de les
seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat a través de la confidencialitat i
el secret professional.
CE7.53. Aplicar els principis de confidencialitat de la informació de l’usuari.
CE7.54. Aplicar una relació respectuosa amb l’usuari/família/equip de salut, sense emetre
judicis de valor.
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CE7.55. Integrar en el pla de cures individualitzat els aspectes psicosocials, assegurant el
respecte a les opinions, creences i valors.
CE.8. Promoure i respectar el dret a la participació, informació, autonomia i consentiment informat
en la presa de decisions de les persones que atén, d’acord a la forma en la qual viuen el seu
procés de salut- malaltia.
CE8.17. Realitzar i aplicar els plans de cures tenint en compte les preferències i opinió de les
persones ateses.
CE9. Fomentar estils de vida saludables, l’autocura i recolzant el manteniment de conductes
preventives i terapèutiques.
CE9.18. Realitzar i aplicar plans de cures dirigits a la promoció de la salut i la prevenció de la
malaltia.
CE10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva
seguretat.
CE10.24 Aplicar normes de seguretat en les actuacions professionals.
CE11. Establir una comunicació eficaç amb el malalt, família, grups socials i companys fomentant
l’educació per a la salut.
CE11.30. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin la comunicació efectiva amb pacients,
famílies i grups socials.
CE15. Treballar amb l’equip de professionals intra o interdisciplinari i altres organitzacions
assistencials, com una unitat bàsica.
CE15.6 Integrar-se en els equips de treball multi i interdisciplinari i compartir objectius
comuns.
CE17. Realitzar les cures d’infermeria basant-se en l’atenció integral de salut, la cooperació multi
professional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
CE17.5. Valorar i tractar a les persones d’una manera holística, tolerant i sense emetre judicis
de valor.
CE19. Plantejar solucions als problemes de salut/malaltia de les persones, famílies i/o de la
comunitat aplicant la relació terapèutica, seguint el mètode científic del procés infermer.
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CE19.14. Aplicar la relació d'ajuda i el mètode científic infermer a la solució dels problemes de
salut/malaltia de les persones, famílies o de la comunitat.
CE20. Utilitzar la metodologia científica en les seves intervencions.
CE20.10. Aplicar el mètode científic a la pràctica clínica

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT3. Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adequada que doni resposta als problemes
de l’àmbit professional, de forma eficient i eficaç.
CT4. Expressar-se de forma fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral
com escrita.
CT6. Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball.
CT7. Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
CT8. Reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat.
CT9. Respectar l’entorn del medi ambient i fomentar el desenvolupament sostenible.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG1. Desenvolupar pensament i raonament crític i saber comunicar-ho de manera efectiva.
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions.

CONTINGUTS
Aquesta assignatura consta de:
 Tallers teòrico pràctics relacionats amb l’àmbit de l’atenció a la infància i l’adolescència.
Aquests tallers es realitzaran als espais de tallers del CST (Consorci Sanitari de Terrassa)
i estan contemplats a la planificació del primer semestre de tercer curs. A principis de
curs es publicarà la planificació a la plataforma moodle.
 Pràctiques assistencials: cada estudiant realitza 16 setmanes de pràctiques, dividides en
2 cicles de 8 setmanes:
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o Un ciclde de 8 setmanes en centres hospitalaris amb la pràctica dirigida a la
persona adulta,
o Un altre cicle de 8 setmanes en altres àrees específiques com la infància i
adolescència, salut mental,etc. Aquest cicle pot ser realitzat en l’àmbit
d’hospitalització o en centres d’Atenció Primària.
El llistat de centres de pràctiques corresponent a aquest pràcticum es troba a l’espai Moodle de
l’assignatura.

SUPERVISIÓ I TUTORITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES
En el marc del model pràcticum EUIT, que té per a objectiu afavorir l’acostament entre
l’aprenentatge teòric i pràctic, durant les estades pràctiques l’estudiant rep l’acompanyament i
supervisió tant del/a tutor/a acadèmic/a com del professional del centre de pràctiques.
A l’EUIT es denomina tutor/a acadèmic al professorat de l’EUIT i tutor/a de la pràctica al professional de la
pràctica.

El tutor o tutora acadèmic és un professor o professora d’EUIT. Aquest és el responsable de fer un
seguiment efectiu de les pràctiques en coordinació amb el tutor o tutora de la pràctica, acompanyant a
l’estudiant en el seu procés de reflexió i anàlisi de les situacions viscudes a la pràctica.
Farà l’acompanyament per tal que relacioni el marc conceptual de la disciplina i el context pràctic. Al
mateix temps vetllarà per fer significatiu l’aprenentatge adquirit al llarg del procés de tutorització.
El tutor o tutora de la pràctica és un actor clau en l’adquisició de les competències de l’estudiant. És una
persona vinculada a l’entitat col·laboradora, amb experiència professional i amb els coneixements
necessaris per realitzar una tutela efectiva. El tutor o tutora de la pràctica acull a l’estudiant, l’informa
sobre l’organització i funcionament de l’entitat i es coordina amb el tutor o tutora acadèmic de l’EUIT
en el desenvolupament de les activitats establertes en el conveni de col·laboració educativa. Facilita la
integració de l’estudiant a l’equip de treball, encoratjant-lo a observar i analitzar les situacions que es
donen a la pràctica professional i a actuar i reflexionar sobre la seva pràctica. Tanmateix és responsable
de portar a terme el procés d’avaluació de l’estudiant al centre.
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS

HORES ECTS

Dirigides

101,5

Supervisades

398,8

Autònomes

224,8
TOTAL

725,1

RESULTATS D'APRENENTATGE
CE2.20, CE2.27, CE5.34 CE6.29 CE7.53, CE7.55,
4,1 CE8.17, CE8.18, CE9.18, CE11.30, CE17.5, CE19.15,
CE20.20, CT3, CT4, CT7, CT8, CG1, CG3
CE1.69, CE1.77, CE2.20, CE2.27, CE2.28, CE6.29,
CE7.53, CE7.54, CE8.17, CE8.18, CE9.18, CE10.24,
16,0
CE11.30, CE15.6, CE17.5, CE19.15, CE20.10, CT3,
CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CG1, CG3
CE5.34, CE6.29, CE7.53, CE7.55, CE8.17, CE8.18,
9,0
CE9.18, CE17.5, CE19.15, CT3, CT4, CT7, CG3
29,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d'avaluació.
Per tal que l’estudiant assoleixi les competències d’aquest pràcticum, aquest es divideix en dos cicles
que s’avaluaran a la finalització de cada un d’ells. Així, la nota final de l’assignatura del Pràcticum III
es calcula a partir de la nota mitjana dels dos cicles, representant el 50% cada un dels cicles.
Cada un dels cicles de pràctiques s’avalua de la manera següent:
 Avaluació de tallers teòrico-pràctics 5%
 Avaluació al centre de pràctiques 60%
 Treball de pràctiques 25%
 Procés tutorial 10%
Criteris per aprovar l’assignatura
Els tallers constaran d’una prova escrita que es farà al final de les sessions. La prova serà tipus test i
es publicarà en el pla de treball la data i l’hora.
Cal tenir present que la nota final del primer cicle no pot ser inferior a 4/10 per poder fer la mitjana
amb la nota del segon cicle. Tanmateix, si la nota del segon és inferior a 5/10, la totalitat de
l’assignatura queda suspesa.
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L’assistència a pràctiques és obligatòria al 100%. En el cas de les tutories, l’absència injustificada es
penalitzarà restant 1 punt per cada tutoria, de la nota final del cicle.
El lliurament del treball a través del moodle fora del període establert, 24 hores després del període
establert, implicarà una nota màxima de 4/10 del treball. Passades aquestes 24h no s’acceptarà cap
treball i quedarà una nota d’un NP (No Presentat) del treball.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
Els resultats de les activitats d’avaluació es publicaran a la plataforma moodle. La revisió de les
activitats d’avaluació es farà a demanda de l’estudiant mitjançant cada tutor acadèmic/a..
Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant hagi realitzat menys del 100% del percentatge total
de l’assignatura. Per tant, un NP (No Presentat) en algunes de les activitats avaluatives implica un
NA (No Avaluable) de l’assignatura.

ACTIVITATS AVALUATIVES
PES SOBRE
1
LA
HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
CE2.20, CE2.27, C2.28, CE5.34,
CE6.29, CE7.53, CE7.54, CE7.55,
Treball individual i/o de grup
40%
0,0
0,0 CE8.17, CE9.18, CE17.5,
CE19.14, CE20.10, CT3, CT4,
CT7, CT8, CT9, CG1, CG3
CE1.69, CE1.77, CE2.27, C2.28,
CE5.34, CE6.29, CE7.53, CE7.54,
CE7.55, CE8.17, CE9.18,
Estada pràctica
60%
0,5
0,0 CE10.24, CE11.30, CE15.6,
CE17.5, CE19.14, CE20.10, CT3,
CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CG1,
CG3
TOTAL
0,5
0,0
TIPUS D'ACTIVITAT

1

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa
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RECUPERACIÓ
No hi ha recuperació en aquesta assignatura.

BIBLIOGRAFIA
Bulechek GM, Butcher HK, Dochterman JM, Wagner C, editors. Clasificación de intervenciones de
enfermería (NIC). 6a ed. Barcelona: Elsevier; 2013.
Johnson M, Moorhead S, Bulechek GM, Butcher HK, Maas ML, Swanson E, editors. Vínculos de NOC
y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos : soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los
cuidados. 3a ed. Barcelona: Elsevier; 2012.
Moorhead S, Johnson M, Maas ML, Swanson E, editors. Clasificación de resultados de enfermería
(NOC) : medición de resultados en salud. 5a ed. Barcelona: Elsevier; 2014.
NANDA International. Diagnósticos enfermeros : definiciones y clasificación : 2012 - 2014.
Barcelona : Elsevier; 2012.
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Gestió i Qualitat dels Serveis d’Infermeria
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PRÀCTICUM IV
Curs acadèmic

2018-19

Codi

200421

ECTS

9

Període

2n semestre

Idioma de la docència

Català

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

3r

Matèria

Pràcticum

Caràcter

Obligatòria

Coordinació assignatura

Cecília González

Correu electrònic

ceciliagonzalez@euit.fdsll.cat

Professorat

Mª José Arch

Maite Hernandez

Encarna Calmaestra

Ester Peñataro

Lluis Castella

Marta Sanz

Adelina Garcia

Neus Torrella

Vicenta García

Ascen Navarro

Salut Garriga

Sandra Monné

Cecília González

Angels Navarro

Núria Gràcia

Xavi Cano

Silvia del Amo

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Aquesta assignatura suposa la continuïtat del Pràcticum I. Es realitzen pràctiques de simulació i
tallers d’integració de coneixements dels procediments d’Infermeria més complexos, que permeten
als estudiants desenvolupar les pràctiques infermeres als diferents àmbits.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
El pràcticum ofereix a l’estudiant la possibilitat de desenvolupar els coneixements teòrics adquirits
a les diferents assignatures i aplicar-los en l’àmbit de les sessions teoricopràctiques i les simulacions.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Es recomana haver cursat el Pràcticum I
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OBJECTIU/S


Adquirir els coneixements i les habilitats necessaris per dur a terme els diferents
procediments en Infermeria.



Aplicar i integrar els coneixements adquirits i desenvolupar les habilitats necessàries
per a la realització de les pràctiques en Infermeria en els difere nts àmbits.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE2. Planificar i donar les cures d’infermeria dirigides a les persones , a la família o grups, orientats
als resultats de salut i avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica assistencial,
que descriuen el procés pel qual es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut.
CE2.27. Descriure i aplicar procediments i tècniques d’infermeria que es realitzen a persones
en situació d’alteració de la salut.
CE10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva salut.
CE10.24. Aplicar normes de seguretat en les actuacions professionals.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT4. Expressar-se de forma fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral
com per escrit.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions.

CONTINGUTS

U NITAT 1: T EORIA A L ’ AULA :
 Introducció als procediments.
 Malalt Crític. Procediments
 Bloc Quirúrgic. Sutures quirúrgiques.
 Nafres per pressió i ferides cròniques. Apòsits.
 Afrontament de l’estrès. Tècniques de relaxació.
 Ostomies.
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 Suport Vital Avançat.
 Oncologia, portacaths.

U NITAT 2: T ALLERS T EÒRICO - PRÀCTICS . PROCEDIMENTS:
 Ostomies.
 Malalt Crític.
 Perfusions 2
 Bloc quirúrgic.
 Sutures quirúrgiques.
 Afrontament de l’estrès.
 Cura de ferides cròniques.
 Suport Vital Avançat.
 Oncologia. Portacaths.

ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS
Dirigides
Autònomes

HORES ECTS
RESULTATS D'APRENENTATGE
96,8 3,9 CE2.27, CE10.24, CT4, CG3
128,3 5,1 CE2.27, CE10.24, CG3
TOTAL 225,1 9,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació.
Aquesta assignatura s’avalua amb:
 Exposició inicial de continguts del procediment. (prèvia al taller)
 Avaluació pràctica a la finalització de cada sessió.
 Examen final. Simulació on s’avaluen tots els continguts.
L’avaluació de l’assoliment de les competències es realitza en el decurs de cada taller i durant tot el
procés de pràcticum.
Criteris per aprovar l'assignatura:
No es pot fer la part pràctica del taller sense haver assolit la teòrica d’aquest.
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Abans de començar, cada estudiant ha de respondre preguntes relacionades amb el taller que s’està
desenvolupant.
A la segona sessió de cada taller, l’estudiant ha de demostrar que ha assolit les competències.
 Integració dels coneixements, coherència en les argumentacions i habilitat en la
realització dels procediments i a les simulacions.
 Capacitat d’identificació, anàlisi i opinió i argumentació a les simulacions i sobre els
casos plantejats
 Participació activa en les explicacions, discussió de casos i simulacions.
Al finalitzar el taller, es fa un examen teòric i pràctic on s’avaluen habilitats i continguts.
Per poder fer l’examen final cal haver assistit a tots els tallers i obtenir una qualificació d’apte.
Calendari de les activitats d'avaluació:
Veure pla de treball de l'assignatura que es presentarà a l'inici d'aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
Els resultats de les activitats d’avaluació es publicaran a la plataforma moodle. La revisió de les
activitats d’avaluació es farà a demanda de l’estudiant a través de coordinació de l’assignatura.
Es considerarà un No Avaluable (NV) quan l’estudiant hagi realitzat menys del 100% dels tallers.

ACTIVITATS AVALUATIVES
TIPUS D'ACTIVITAT
Exàmens teòrics
Exàmens pràctics

1

PES SOBRE
LA
HORES 1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
40%
2,0
0,1 CE2.27, CT4
60%
5,0
0,2 CE2.27, CE10.24, CT4, CG3
TOTAL
7,0
0,3

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa
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RECUPERACIÓ
Aquesta assignatura no té activitat de recuperació.

BIBLIOGRAFIA
Fernández D, Morillo J. Enfermeria Clínica I. Barcelona: Elsevier; 2016
Fernández D, Morillo J. Enfermeria Clínica II. Barcelona: Elsevier; 2016
Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica para la Seguridad del Paciente Quirúrgico. Centro
Cochrane Iberoamericano, coordinador. Guía de Práctica Clínica para la Seguridad del Paciente
Quirúrgico. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Plan de Calidad para el Sistema
Nacional de Salud, Agència d´Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS); 2010.
Garcia Fernández FP, Lopez Casanova P, Segovia Gómez T, Soldevilla Agrera JJ. Verdú Soriano J.
Grupo para el Estudio Y Asesoramiento en ülceras por presión y Heridas Crónicas. Unidades
multidisciplinares de heridas crónicas: clínicas de heridas. Logroño: GNEAUPP; 2012. Documento de
Posicionamiento; 10.
Garcia Fernández FP, Soldevilla Agrera JJ. Grupo Nacional para el estudio y asesoramiento en Úlceras
por presión y heridas crónicas. Evaluación técnica de materiales preventivos y terapéuticos en
heridas crónicas: guía y consideraciones. 2ª ed. Logroño; GNEAUPP; 2012. Documento de
Posicionamiento5.
Fuller JK. Instrumentación quirúrgica: principios y pràctica. 5ª ed. Buenos Aires: Médica
Panamericana; 2012
Garcia MA, Hernandez V, Montero R, Ranz R, Enfermeria de Quirófano. Madrid: Ediciones DAE; 2005
Gispert C de, Novelli Redón À. Nuevo manual de enfermería. Barcelona: Oceano; 2010,
Gonzalez Gómez, I C. Técnicas y procedimientos de enfermería. Madrid: DAE; 2008.
Jamieson EM, McCall JM, Whyte LA, editors. Procedimientos de enfermería clínica. Barcelona:
Elsevier; 2008.
Martínez Espejo MD. Armero Barranco D. Procedimientos clínicos en enfermería del adulto. 2ª ed.
Murcia: DM; 2007.
Perez de la Plaza E, Fernández Espinosa A. Técnicas básicas de enfermería. 3ª ed. Madrid: McGrawHill Intermaericana de España; 2011.
Potter PA, Perry AG, Stockert P, Hall A.. Fundamentos de enfermería. 8ª ed. Barcelona: Elsevier;
2015.
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Bellaterra; Universitat Autònoma de Barcelona; 2012.
Ruiz Mata F, editor. Manual de procediments d’infermeria II. Programa de practiques de simulació.
Bellaterra; Universitat Autònoma de Barcelona; 2012.
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Procedimientos y técnicas de enfermería. 2ª ed. Barcelona: Rol; 2008.
Smith SF, Duell DJ. Martin BC. Técnicas de enfermería clínica: de las técnicas básicas a las avanzadas.
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Swearingen PL, editor. Manual de enfermería medicoquirúrgica: intervenciones enfermeras y
tratamientos interdisciplinarios. 6ª ed. Barcelona: Elsevier; 2008.
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BASES DE METODOLOGIA CIENTÍFICA EN CIÈNCIES DE LA SALUT
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200422

ECTS

4

Període

2n semestre

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

3r

Matèria

Infermeria comunitària

Caràcter

Obligatòria

Coordinació assignatura

Núria Codern Bové

Correu electrònic

nuriacodern@euit.fdsll.cat

Idioma de la docència

Català

Núria Codern Bové
Professorat

Guadalupe Sánchez Rueda
Marta Gorina Cañaveras

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Actualment les ciències infermeres han de fonamentar el seu coneixement basant-se en la
investigació científica i així poder avançar amb la pròpia disciplina. Així doncs, aquesta assignatura
pretén aproximar a l’estudiant a l’àmbit de la recerca en infermeria i a la vegada aprofundir en la
cerca i la lectura crítica de documentació científica i en l’ús de les diferents metodologies
científiques.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
La investigació és una activitat necessària en l’àmbit de les cures infermeres i per això es necessari
dotar als futurs professionals d’infermeria de competències orientades al coneixement, habilitats i
aptituds al voltant de la metodologia científica.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Haver cursat l’assignatura de Bioestadística.
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OBJECTIU/S


Identificar els diferents mètodes científics que s’apliquen a la Infermeria i a les Ciències
de la Salut.



Elaborar una cerca bibliogràfica acurada del tema d’investigació d’estudi.



Dur a terme una lectura crítica de la literatura científica.



Conèixer les diferents metodologies, tècniques, dissenys i estratègies d’investigació
que s’apliquen a la Infermeria i a les Ciències de la Salut.



Adquirir la capacitat d’elaborar una primera construcció de projecte d’investigació
fonamentat en l’ús de diferents tècniques.



Incorporar la Infermeria Basada en l’Evidència en la futura pràctica professional.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE6. Basar les intervencions en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
CE6.18. Formular preguntes de recerca sobre la base de l'evidència científica.
CE6.20. Descriure les intervencions d'infermeria d’acord a l'evidència científica i en els mitjans.
CE16. Demostrar que coneix els sistemes d’informació sanitària
CE16.23. Utilitzar els principals aspectes conceptuals i instruments metodològics relatius als
sistemes d'informació més habituals en la salut pública.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes.
CT5. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per a desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG1. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva,
tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
CG2. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
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CONTINGUTS

T EMA 1: M ETODOLOGIA D ’I NVESTIGACIÓ EN INFERMERIA
 Introducció a la metodologia científica en Ciències de la Salut. Investigació en
Infermeria.
 Metodologia qualitativa i quantitativa. Etapes d’investigació.

T EMA 2: LECTURA CRÍTICA D ’ UN ARTICLE CIENTÍFIC
 La lectura crítica i la pràctica basada en l’evidència. Etapes de la lectura crítica. Lectura
crítica d’un assaig controlat aleatoritzat.

T EMA 3: E L PROJECTE DE RECERCA
 El protocol d’un projecte d’investigació. Etapes d’investigació: fa se conceptual, fase
metodològica, fase empírica. Ètica i investigació.

T EMA 4: I NFERMERIA BASADA EN L ’ EVIDÈNCIA
 Pràctica basada en l’evidència. Procés de la pràctica basada en l’evidència. Nivells
d’evidència.
 Procés de cerca d’evidència científica.

ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS
Dirigides
Supervisades
Autònomes

HORES ECTS
RESULTATS D'APRENENTATGE
34,0 1,4 CE6.18, CE6.20, CE16.23, CT1, CT5, CG1
0,0 0,0
66,0 2,6 CE6.18, CE6.20, CT1, CT5, CG1, CG2
TOTAL 100,0 4,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació
Aquesta assignatura s’avalua amb:
 Cerca bibliogràfica
 Lectura crítica
 Cerca i anàlisi d’una evidència científica.
 Projecte d’investigació tutoritzat
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Criteris per aprovar l’assignatura
Per fer la mitjana pondera entre les diferents d’activitats d’avaluació, cal haver tret una nota igual
o superior a 5 al Projecte d’investigació tutoritzat.
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura igual o superior a 5.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma moodle.
Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant hagi realitzat/presentat menys del 80% del
percentatge total de l’assignatura
Prova de síntesi: Els estudiants en segona o més matrícula que s’hagin presentat a totes les proves
d’avaluació el curs anterior, poden optar a avaluar-se amb una única activitat d’avaluació de síntesi.
Aquesta activitat consistirà en un

treball que avalua tots els resultats d’aprenentatge de

l’assignatura.
Els estudiants en segona o més matrícula que vulguin optar a l’examen de síntesi ho han de
comunicar per escrit al/la coordinador/a de l’assignatura.

ACTIVITATS AVALUATIVES
TIPUS D'ACTIVITAT
Cerca bibliogràfica
Lectura crítica
Cerca bibliogràfica d'infermeria
basada en l'evidència
Projecte d'investigació tutoritzat
TOTAL
1

PES SOBRE
1
LA
HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
15%
0,0
0,0 C16.23, CT5
20%
0,0
0,0 CT1, CT5, CG1
15%

0,0

0,0 C16.23, CT1, CT5, CG1

50%

0,0

0,0 C16.23, CT1, CT5, CG1, CG2

0,0

0,0

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa
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RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament. Hi ha
la possibilitat de recuperar el projecte d’investigació tutoritzat.
L’activitat de recuperació consistirà en la realització d’un examen.
Els estudiants que optin a prova de síntesi també poden presentar-se a recuperació.
La nota màxima de les activitats que es recuperin serà un 5.

BIBLIOGRAFIA
Abad Corpa E, Monistrol Ruano O, Altarribas Bolsa E, Paredes Sidrach de Cardona A. Lectura crítica
de la literatura científica. Enferm Clin. 2003;13(1):32–40.
Alligood MR, editor. Modelos y teorías en enfermería. 8a ed. Barcelona: Elsevier; 2014.
Armitage P, Berry G. Estadística para la investigación biomédica. 3a ed. Barcelona : Harcourt Brace;
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Barquero González A, editor. Guía de iniciación profesional: soluciones prácticas. 2ª ed. Madrid:
DAE; 2006.
Berenguera A, Fernández de Sanmamed MJ, Pons M, Pujol-Ribera E., Rodríguez D, Saura S. Escuchar,
observar y comprender: recuperando la narrativa en las ciencias sociales: aportaciones de la
investigación cualitativa. Barcelona: Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol
(IDIAP J. Gol); 2014.
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Burns N. Investigación en enfermería: desarrollo de la práctica enfermera basada en la evidencia. 5ª
ed. Barcelona: Elsevier; 2012.
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GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS EN INFERMERIA
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200424

ECTS

3

Període

2n semestre

Idioma de la docència

Català

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

3r

Matèria

Bases de la infermeria

Caràcter

Obligatòria

Coordinació assignatura

Dra. Melinda Gonzàlez

Correu electrònic

melindagonzalez@euit.fdsll.cat

Professorat

Montse Comellas
Joan Manuel Sánchez

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Conèixer els principis de qualitat assistencial i de seguretat del pacient, així com els criteris de gestió
de l’entorn sanitari i de la gestió de recursos en les organitzacions sanitàries ha de permetre a
l’estudiant capacitar-lo per desenvolupar una de les funcions principals com a professional:
gestionar les cures i l’entorn assistencial.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
L’assignatura de Gestió i Qualitat dels serveis d’infermeria aportarà a l’estudiant la capacitat
d’entendre els conceptes bàsics dels models, sistemes Sanitaris i finançament i a saber analitzar els
factors que condicionen la qualitat i seguretat assistencial .

RECOMANACIONS PRÈVIES
No hi ha cap recomanació prèvia.

OBJECTIU/S


Capacitar a l’estudiant per desenvolupar una de les funcions principals com a
infermer/a: gestionar les cures i l’entorn assistencial
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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE1. Donar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les
persones que atenen d’acord amb l’estat de desenvolupament dels coneixements científics de
cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s’estableixen en les normes legals i
deontològiques aplicables.
CE1.32. Identificar els determinants que permeten una assistència sanitària tècnica i
professional adequada a termes de qualitat i seguretat d'acord a les normes legals i
deontològiques
CE13. Demostrar que coneix els principis de finançament sanitària i sociosanitària i utilitzar
adequadament els recursos disponibles.
CE13.2. Identificar els principis de fiançament sanitari i sociosanitari, en el sistema sanitari de
l'estat espanyol i de Catalunya.
CE13.5. Analitzar els criteris d'eficiència i eficàcia en relació amb les necessitats i la gestió dels
recursos disponibles.
CE14. Establir mecanismes d’avaluació, considerant els aspectes científic – tècnics i els de qualitat.
CE14.2. Identifica i aplica criteris i indicadors que permeten l'avaluació científica, tècnica i de
qualitat de les cures.
CE16. Demostrar que coneix els sistemes d’informació sanitària
CE16.17. Descriure els programes informàtics de gestió de cures.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
CT2. Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d’informació.
CT4. Expressar-se de forma fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral
com escrita.
CT5. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per a desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
CT6. Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball
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COMPETÈNCIES GENERALS
CG1. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de forma efectiva,
tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
CG2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions.

CONTINGUTS

UNITAT 1: Q UALITAT I S EGURETAT


Introducció als sistemes de qualitat



Standards de qualitat



Principis i aplicació del concepte de “seguretat del pacient”

UNITAT 2: F INANÇAMENT I GESTIÓ DELS SERVEIS SANITARIS I SOCIOSANITARIS
 Models sanitaris
 Model sanitari català
 Criteris d’eficàcia, d’efectivitat, eficiència
 Planificació i ordenació de recursos

UNITAT 3: G ESTIÓ CLÍNICA
 Concepte de gestió clínica
 Competències professionals
 Competència en gestió i lideratge de les cures

UNITAT 4: S ISTEMES D ’ INFORMACIÓ PER L ’ APLICACIÓ EN LA GESTIÓ I AVALUACIÓ DE
L ’ ASSISTÈNCIA
 Història clínica electrònica
 Llei orgànica de protecció de dades (LOPD)
 Conjunt mínim de bases de dades (CMBD’s)
 Sistemes de classificació de pacients (DRG, CRG)
 Indicadors i quadres de comanament
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS
Dirigides
Supervisades
Autònomes

HORES ECTS
RESULTATS D'APRENENTATGE
26,0 1,0 CE1.32, CE13.5, C14.2, CE16.17, CT1, CT2, CT5
4,8 0,2 CE1.32, CE13.5, C14.2, CE16.17
CE1.32, CE14.2, CE16.17, CT4, CT5, CT6, CG1, CG2,
44,3 1,8
CG3
TOTAL
75,0 3,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació:
Aquesta assignatura s’avalua amb:
 Treballs individuals (25%)
 Treballs en grup i presentació publica de treballs (25%)
 Examen escrit tipus test. (50%)
Criteris per aprovar l’assignatura:
Cal que l’examen escrit estigui aprovat amb una nota igual o superior a 5 per tal de fer mitjana amb
la resta d’activitats avaluatives.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
El resultat de les activitats d’avaluació i la data i l’hora de la revisió es publicaran a la plataforma
moodle.
Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant no hagi realitzat/presentat menys del 30% del
percentatge total de l’assignatura.
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Prova de síntesi: Els estudiants en segona o més matrícula que s’hagin presentat a totes les proves
d’avaluació el curs anterior, poden optar a avaluar-se amb una única activitat d’avaluació de síntesi.
Aquesta activitat consistirà en un treball que avalua tots els resultats d’aprenentatge de
l’assignatura. Per tal d´acollir-se a aquesta possibilitat l´estudiant haurà de demanar-ho per escrit
al/la coordinador/a de l’assignatura com a mínim un mes abans de la data d’examen planificada.

ACTIVITATS AVALUATIVES
PES SOBRE
LA
HORES 1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)

TIPUS D'ACTIVITAT

CE1.32, CE13,2, CE13.5 , CE14.2 ,

Activitats autoavaluació

30%

0,0

Presentació pública i discusió de
casos

30%

0,5

Prova escrita

40%

4,0

TOTAL
1

4,5

0,0 CE16.17, CT1, CT2, CT5, CT6,CG2,
CG3.
CE1.32, CE13.2 , CE14.2 , CT4, CG1,
0,0
CG3
CE1.32, CE13.2 , CE14.2 , CE16.17,
0,2
CT1

0,2

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa

RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament.
L’activitat de recuperació consistirà en un examen tipus test i/o pregunta oberta.
Per poder optar a la recuperació cal haver obtingut una nota inferior a 5 en la prova escrita. No es
poden presentar les persones no presentades anteriorment, ni tampoc serveis per pujar nota.
Els estudiants que es presentin a la prova de síntesi també poden presentar.se a la recuperació.
La nota màxima de les activitat que es recuperin serà un 5.

BIBLIOGRAFIA
Balderas Ml. Administración de los servicios de enfermería. 3 ed. México: Interamericana McGrawHill; 1995.
Ballesteros H, Vilancurt MA, Sánchez SD. Bases científicas de la administración. México:
Interamericana Mc Graw-Hill; 1997.
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des 2017]. Disponible a: https://www.jcrinc.com/assets/1/14/EBJCIH14S_Sample_Pages.pdf
Generalitat de Catalunya. Acreditació d'equips d’atenció primària a Catalunya: manual
d'estàndards [Internet]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut. [Citat 5 des
2017]. Disponible a:
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/serveis_i_tramits/acreditacio_de_centres_sanitar
is/equips_atencio_primaria/documents/arxius/estandards_acred_eap.pdf
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Aranaz J. Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la Hospitalización. ENEAS 2005.
Ministerio Sanidad y Consumo, Madrid 2006
https://www.seguridaddelpaciente.es/resources/contenidos/castellano/2006/ENEAS.pdf
Aranaz J. Estudio APEAS. Estudio sobre la Seguridad de los pacientes en atención primaria de
salud. Ministerio Sanidad y Consumo, Madrid 2008
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/estudio_apeas.pdf
Aibar-Remón C, Aranaz-Andrés JM, García-Montero JI, Mareca-Doñate R. La investigación sobre
seguridad del paciente: necesidades y perspectivas. Medicina Clínica. 2008 Dec;131, Supplement
3:12-7.
Aranaz JM, Aibar C, Galán A, Limón R, Requena J, Álvarez EE, et al. La asistencia sanitaria como
factor de riesgo: los efectos adversos ligados a la práctica clínica. GacSanit. 2006;20Supl 1:41-7.
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er.es&lan=es&fichero=261v07n02a13139762pdf001.pdf
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4t CURS – Anual
200426

Pràcticum V

200427

Treball Fi de Grau (TFG)
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PRÀCTICUM V
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200426

ECTS

21

Període

Anual

Idioma de la docència

Català / Castellà

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

4t

Matèria

Pràcticum

Caràcter

Obligatòria

Coordinació assignatura

Raül Vernet Bellet

Correu electrònic

raulvernet@euit.fdsll.cat

Professorat

Tutors/es acadèmics

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Aquesta assignatura configura el seguiment del procés seqüencial i progressiu d’integració i
d’aplicació dels coneixements, les actituds i les habilitats teòric - pràctiques.
L’experiència i formació pràctica d’aquesta assignatura es desenvolupa en centres de salut
comunitària i/o d’atenció primària i en centres hospitalaris en Unitats específiques: Unitat de Cures
intensives, Semi crítics i Urgències especialment.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
Permetrà a l’estudiant demostrar l’adquisició de les competències infermeres necessàries per a
l’exercici professional que engloba el saber, el saber ser, el saber fer i el saber estar.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Es recomana que l’estudiant hagi aprovat i tingui assolides les competències dels Pràcticums I, II, III
i IV.

OBJECTIU/S


Adquirir els coneixements, les habilitats i les actituds necessaris per aplicar les cures
en Infermeria a la pràctica en centres de salut comunitària i/o d’atenció primària i en
centres hospitalaris en Unitats específiques: Unitat de Cures intensives, Semi críti cs i
Urgències especialment.
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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE1. Prestar una atenció professional adequada a les necessitats de salut de les persones, d’acord
al desenvolupament dels coneixements científics del moment i amb els nivells de qualitat i
seguretat establerts en les normes legals i deontològiques.
CE1.69. Aplicar a la pràctica assistencial els coneixements i les habilitats adquirides.
CE1.77. Aplicar les normes de seguretat relacionades amb l’aplicació de les radiacions
CE2. Planificar i proporcionar les cures d’infermeria dirigides a les persones, família o grups,
orientats als resultats de salut i avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i
assistencial, que descriguin el procés de diagnòstic, tractament i cures del problema de salut.
CE2.20. Valorar de forma integral les situacions de salut utilitzant eines com l'exploració física,
les proves complementàries i l'entrevista d'infermeria.
CE2.27. Descriure i aplicar els procediments i tècniques d’infermeria que es realitzen a les
persones en situació d’alteració de la salut.
CE2.28. Realitzar i aplicar plans de cures aplicant la metodologia de treball infermer.
CE5. Dissenyar sistemes de cures dirigits a les persones , família o grups, avaluant l’impacte i
establint les modificacions necessàries.
CE5.34. Dissenyar i modificar plans de cures en funció de les necessitats de les persones, família
i/o grups.
CE6. Basar les intervencions infermeres en l’evidència científica i en els mitjans disponibles.
CE6.29. Argumentar les intervencions infermeres amb evidència científica i tenint en compte
els mitjans disponibles en cada situació.
CE7. Demostrar comprensió a les persones, sense perjudicis, considerant els aspectes físics,
psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte de les
seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat a través de la confidencialitat i
el secret professional.
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CE7.53. Aplicar els principis de confidencialitat de la informació de l’usuari.
CE7.54. Aplicar una relació respectuosa amb l’usuari/família/equip de salut, sense emetre
judicis de valor.
CE7.55. Integrar en el pla de cures individualitzat els aspectes psicosocials, assegurant el
respecte a les opinions, creences i valors.
CE8. Promoure i respectar el dret a la participació, informació, autonomia i consentiment informat
en la presa de decisions de les persones que atén, d’acord a la forma en la qual viuen el seu
procés de salut- malaltia.
CE8.17. Realitzar i aplicar el pla de cures tenint en compte les preferències i opinions de les
persones ateses.
CE9. Fomentar estils de vida saludables, l’autocura i recolzant el manteniment de conductes
preventives i terapèutiques.
CE9.18. Realitzar i aplicar plans de cures dirigits a la promoció de la salut i la prevenció de la
malaltia.
CE10. Protegir la salut i el benestar de les persones , família o grups atesos, garantint la seva
seguretat.
CE10.24. Aplicar normes de seguretat en les actuacions professionals.
CE11. Establir una comunicació eficaç amb el malalt, família, grups socials i companys fomentant
l’educació per a la salut.
CE11.30. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin la comunicació efectiva amb pacients,
famílies i grups socials.
CE15. Treballar amb l’equip de professionals intra o interdisciplinari i altres organitzacions
assistencials, com una unitat bàsica.
CE15.6. Integrar-se en els equips de treball multi i interdisciplinari i compartir objectius
comuns.
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CE17. Realitzar les cures d’infermeria basant-se en l’atenció integral de salut, la cooperació multi
professional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
CE17.5. Valorar i tractar a les persones d’una manera holística tolerant i sense emetre judicis
de valor.
CE19. Plantejar solucions als problemes de salut/malaltia de les persones, famílies i/o de la
comunitat aplicant la relació terapèutica, seguint el mètode científic del procés infermer.
CE19.14. Aplicar la relació d'ajuda i el mètode científic infermer a la solució dels problemes
de salut / malaltia de les persones, famílies o de la comunitat.
CE20. Utilitzar la metodologia científica en les seves intervencions.
CE20.10. Aplicar el mètode científic a la pràctica clínica.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT3. Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adequada que doni resposta als problemes
de l’àmbit professional , de forma eficient i eficaç.
CT4. Expressar-se de forma fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral
com escrita.
CT6. Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball.
CT7. Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
CT8. Reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat.
CT9. Respectar l’entorn del medi ambient i fomentar el desenvolupament sostenible.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG1. Desenvolupar pensament i raonament crític i saber comunicar-ho de manera efectiva.
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions.
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CONTINGUTS
Cada estudiant realitza 12 setmanes de pràctiques. Consta de 2 cicles per estudiant que es realitzen
en el 1r semestre de 4t curs: 6 setmanes pràctiques hospitalàries específiques i 6 setmanes en
Serveis de Salut Comunitària i/o Centres d’Atenció Primària.
El llistat de centres de pràctiques corresponent a aquest pràcticum es troba a l’espai Moodle de
l’assignatura.

SUPERVISIÓ I TUTORITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES
En el marc del model pràcticum EUIT, que té per a objectiu afavorir l’acostament entre
l’aprenentatge teòric i pràctic, durant les estades pràctiques l’estudiant rep l’acompanyament i
supervisió tant del/a tutor/a acadèmic/a com del professional del centre de pràctiques.
A l’ EUIT es denomina tutor/a acadèmic al professorat de l’EUIT i tutor/a de la pràctica al professional de la
pràctica.

El tutor o tutora acadèmic és un professor o professora d’EUIT. Aquest és el responsable de fer un
seguiment efectiu de les pràctiques en coordinació amb el tutor o tutora de la pràctica, acompanyant a
l’estudiant en el seu procés de reflexió i anàlisi de les situacions viscudes a la pràctica.
Farà l’acompanyament per tal que relacioni el marc conceptual de la disciplina i el context pràctic. Al
mateix temps vetllarà per fer significatiu l’aprenentatge adquirit al llarg del procés de tutorització.
El tutor o tutora de la pràctica és un actor clau en l’adquisició de les competències de l’estudiant. És una
persona vinculada a l’entitat col·laboradora, amb experiència professional i amb els coneixements
necessaris per realitzar una tutela efectiva. El tutor o tutora de la pràctica acull a l’estudiant, l’informa
sobre l’organització i funcionament de l’entitat i es coordina amb el tutor o tutora acadèmic de l’EUIT
en el desenvolupament de les activitats establertes en el conveni de col·laboració educativa.
Facilita la integració de l’estudiant a l’equip de treball, encoratjant-lo a observar i analitzar les situacions
que es donen a la pràctica professional i a actuar i reflexionar sobre la seva pràctica. Tanmateix és
responsable de portar a terme el procés d’avaluació de l’estudiant al centre.
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS

HORES ECTS

Dirigides

73,5

Supervisades

288,8

Autònomes

162,8
TOTAL

525,1

RESULTATS D'APRENENTATGE
CE2.20, CE2.27, C2.28, CE5.34, CE6.29, CE7.53,
CE7.54, CE7.55, CE8.17, CE9.18, CE17.5, CE19.14,
2,9 CE20.20, CT3, CT4, CT7, CT8, CT9, CG1, CG3

CE1.69, CE1.77, CE2.20, CE2.27, C2.28, CE5.34,
CE6.29, CE7.53, CE7.54, CE7.55, CE8.17, CE9.18,
11,6
CE10.24, CE11.30, CE15.6, CE17.5, CE19.14,
CE20.10, CT3, CT4, CT7, CT8, CT9, CG1, CG3
CE2.27, C2.28, CE5.34, CE6.29, CE7.53, CE7.54;
6,5 CE7.55, CE8.17, CE9.18, CE17.5, CE19.14, CT3, CT4,
CT6, CT7, CT8, CT9, CG1, CG3
21,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació:
Per tal que l’estudiant assoleixi les competències d’aquest pràcticum, es divideix en 2 cicles de
pràctiques que s’avaluaran a la finalització de cadascun d’ells. Així, la nota final de l’assignatura del
Pràcticum V es calcula a partir de la nota mitjana dels 2 cicles, representant el 50% cada un d’ells.
Cada un dels cicles de pràctiques de l’assignatura s’avalua de la manera següent:
 Avaluació al centre de pràctiques (60%)
 Treball de pràctiques (30%)
 Procés tutorial (10%)
Criteris per aprovar l’assignatura:
Cal tenir present que la nota final del primer cicle no pot ser inferior a 4/10 per poder fer la mitjana
amb la nota del segon cicle. Tanmateix, si la nota del segon és inferior a 5/10, la totalitat de
l’assignatura queda suspesa.
L’assistència a pràctiques és obligatòria al 100%. En el cas de les tutories, l’absència injustificada es
penalitzarà restant 1 punt per cada tutoria, de la nota final del cicle.

GUIA DE L’ESTUDIANT 2018-2019

Pàgina | 158

El lliurament del treball a través del moodle, 24 hores després del període establert, implicarà una
nota màxima de 4/10 del treball. Passades aquestes 24 hores no s’acceptarà cap treball i constarà
un NP (No Presentat) del treball.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
Els resultats de les activitats d’avaluació es publicaran a la plataforma moodle. La revisió de les
activitats d’avaluació es farà a demanda de l’estudiant mitjançant cada tutor/a acadèmic/a.
Es considerarà NV (No avaluable) quan l’estudiant hagi realitzat menys del 100% del percentatge
total de l’assignatura. Per tant, un NP (No Presentat) en alguna de les activitats avaluatives implicarà
un NA (No Avaluable) de l’assignatura

ACTIVITATS AVALUATIVES
TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE
LA
HORES 1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)

Treball individual i/o de grup

40%

0,0

Estada pràctica

60%

0,5

TOTAL
1

0,5

CE2.20, CE20.10, CE2.27, C2.28,
CE5.34, CE6.29, CE7.53, CE7.54;
0,0 CE7.55, CE8.17, CE9.18, CE17.5,
CE19.14, CT3, CT4, CT7, CT8, CT9,
CG1, CG3
CE1.69, CE1.77, CE2.27, C2.28,
CE5.34, CE6.29, CE7.53, CE7.54,
CE7.55, CE8.17, CE9.18, CE10.24,
0,0
CE11.30, CE15.6, CE17.5, CE19.14,
CE20.10, CT3, CT4, CT6, CT7, CT8,
CT9, CG1, CG3

0,0

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa

RECUPERACIÓ
No hi ha recuperació en aquesta assignatura.
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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Durant els tres primers cursos de Grau l’estudiant ha elaborat en diferents assignatures treballs de
revisió en una temàtica, projectes d’intervenció i el disseny d’un projecte de recerca. A més a més,
al llarg del pràcticum ha realitzat memòries i processos d’intervenció en Infermeria En aquest
context, el treball de fi de grau (TFG) que es realitza al 4t curs, implica una fita més en el procés
d’aprenentatge de l’estudiant i que té per objectiu avaluar competències associades al títol.
En el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) el TFG ha de ser un projecte dirigit al
desenvolupament d’una proposta d’orientació professional, un treball teòric o una recerca, en el
camp propi de la disciplina, utilitzant de manera sistemàtica metodologia científica.
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Aquest treball representa un producte més elaborat i concret fet per l’estudiant, on l’activitat
autònoma pren especial rellevància.
Mitjançant el TFG, l’estudiant ha d’integrar i aplicar amb criteri professional, creatiu i innovador les
competències adquirides al llarg del grau, així com incorporar-ne de noves, relacionades
específicament amb el TFG.
El TFG és una oportunitat pel desenvolupament personal i acadèmic de l’estudiant i que pot orientar
el seu camí professional.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
Aquesta assignatura proporciona als futurs infermers eines per utilitzar el mètode científic en la
seva pràctica amb l’objectiu de reflexionar sobre aspectes professionals i plantejar propostes de
millora. També permet valorar de manera global les competències que s’han adquirit per iniciar-se
en el món laboral.

RECOMANACIONS PRÈVIES
La normativa pròpia de la UAB, recollida en l'article 134 del text refós aprovat pel Consell de Govern
el 14 de març de 2012, estableix dos requeriments perquè l'estudiant es pugui matricular del TFG:
 El punt 5 estableix que, per poder matricular-se d'assignatures de quart curs d'estudis
de grau, cal haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un
nombre total de 120 ECTS dels tres primers cursos.
 El punt 7 estableix que, per poder matricular-se del TFG, cal haver superat com a
mínim dos terços del total d'ECTS del pla d'estudis.
L’EUIT addicionalment recomana:
 Haver cursat totes les assignatures obligatòries de grau, especialment Bases de
metodologia científica en ciències de la salut.
 Es recomana que la matrícula del TFG coincideixi amb la darrera matriculació per
finalitzar els estudis de grau.
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OBJECTIU/S


Integrar els coneixements i les habilitats adquirides al llarg del Grau i plasmar -ho en
un document de caràcter científic.



Abordar de forma autònoma temes rellevants per a la disciplina amb les m etodologies
científiques adequades.



Considerar el codi ètic i deontològic en el plantejament i desenvolupament del TFG.



Comunicar i argumentar de manera efectiva el procés i contingut del TFG.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE6. Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
CE 6.37. Plantejar actuacions infermeres fonamentades científicament i d'acord als recursos.
CE12. Demostrar que coneix el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les
implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
CE12.18. Aplicar el codi ètic i deontològic en el plantejament i desenvolupament del treball.
CE20. Utilitzar la metodologia científica en les seves intervencions.
CE20.12. Utilitzar la metodologia científica en l'organització i desenvolupament d'un treball.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
CT2. Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d'informació.
CT4. Expressar-se de forma fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral
com per escrit.
CT5. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG1. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva,
tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
CG2. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
CG4. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat

GUIA DE L’ESTUDIANT 2018-2019

Pàgina | 163

ACTIVITATS PROGRAMADES DE SEGUIMENT I TUTORIES DE TREBALL
Al llarg del curs per facilitar i acompanyar el procés de construcció del TFG, l’assignatura proporciona
seminaris metodològics i tutories programades.
En els seminaris metodològics es reprenen coneixements i habilitats treballats en altres assignatures
sobre metodologia científica i redacció de textos acadèmics a fi que siguin aplicats al treball
particular de cada estudiant. Els continguts dels seminaris metodològics són:
 Presentació del procés de TFG.
 Elecció del tema. Tipologia de treballs. Mirada des de la professió
 Disseny metodològic de TFG
 Instruments de recollida d'informació. Metodologia qualitativa i quantitativa
 Preparació i anàlisi d'informació. Metodologia qualitativa i quantitativa
 Discussió i resultats. De l'anàlisi de la realitat a la proposta d'acció
 Com afrontar la defensa del TFG
En els períodes establerts es realitzaran sis tutories programades pel seguiment del TFG. A més,
l'estudiant que ho requereixi pot demanar tutories individualitzades en l'horari que el tutor/a tingui
d'atenció als estudiants per a resoldre dubtes concrets i poder avançar en el seu TFG.

ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS
Dirigides
Supervisades
Autònomes

HORES ECTS
RESULTATS D'APRENENTATGE
16,0 0,6 CE6.37, CE12.18, CE20.12, CT4, CT5, CG1, CG2
13,5 0,5 CE6.37
CE6.37, CE12.18, CE20.12, CT1, CT2, CT4, CT5, CG1,
195,5 7,8
CG2, CG4
TOTAL 225,0 9,0

TIPUS I FORMAT DEL TREBALL DE FI DE GRAU
Els estudiants han d’escollir i desenvolupar un dels tipus de treballs següents:
1. Treball amb Orientació Professional. Treball que tracta una situació professional
en l’àmbit propi de la disciplina i que el resultat final del procés és una proposta
d’acció.
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2. Treball Teòric. Treball que tracta un tema en profunditat duent a terme una anàlisi
crítica i la comparació de les diferents propostes teòriques.
3. Treball d'Investigació. Treball l’objectiu del qual és mostrar els resultats derivats
de l’aplicació del procés d’investigació dut a terme per l’estudiant. Es tracta d’una
primera aproximació a la recerca que inclou la realització de treball de camp.
Aquest tipus de treball es limitarà a estudis descriptius des d’una perspectiva
qualitativa o quantitativa.
Segons el tipus de TFG l’estructura serà la següent:
Treball amb Orientació
Professional
Portada
Resum/paraules clau
Índex
Introducció
Antecedents i estat actual del
tema (marc teòric)
Anàlisi de la realitat
Objectius de la proposta d’acció
Descripció de la proposta
d’acció i justificació
Metodologia de la proposta
Recursos i finançament
Avaluació de la proposta
Consideracions ètiques
Conclusions
Bibliografia
Annexos

Treball Teòric
Portada
Resum/paraules clau
Índex
Introducció
Presentació del tema a tractar i
justificació de la revisió
Antecedents i estat actual del
tema (marc teòric)
Objectius del treball
Metodologia
Consideracions ètiques
Resultats/discussió
Conclusions
Bibliografia
Annexos

Treball d'Investigació
Portada
Resum/paraules clau
Índex
Introducció
Identificació del problema i
justificació de la investigació
Antecedents i estat actual del
tema (marc teòric)
Objectius de la recerca
Metodologia
Consideracions ètiques
Resultats/discussió
Conclusions
Bibliografia
Annexos

El treball final es presentarà en PDF a la plataforma virtual i es lliurarà en paper al tutor.
L’extensió està limitada a 35 pàgines i la bibliografia es pot referencia seguint l’estil Vancouver o
APA.
La portada haurà de seguir les plantilles establertes.
Dins la plataforma moodle, l’estudiant accedirà als guions orientatius dels tipus de TFG i del
document d’estil del TFG.

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació i criteris d’avaluació
L'avaluació de l'assignatura es durà a terme a través de:
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1. Avaluació del procés tutorial. Té un valor d'un 15% sobre el valor total de l'assignatura. El tutor
anotarà a cada tutoria els avenços quant a les competències relacionades amb la capacitat
d’aprenentatge autònom: resolució de problemes i presa de decisions, planificació i organització
i actituds. A mitjans del curs el tutor realitzarà una retroacció del procés tutorial a l’estudiant. Al
final del procés emetrà una nota quantitativa. La qualificació obtinguda en aquest mòdul es
sumarà a la resta de notes obtingudes dels altres dos mòduls. En el cas dels TFG realitzats per
dues persones, l'avaluació del procés tutorial serà de caràcter individual.
2. Informe de proposta de TFG. Aquest informe tindrà un valor del 15% sobre el valor global de
l'assignatura. La qualificació obtinguda en aquest mòdul es sumarà a la resta de notes
obtingudes dels altres dos mòduls. Aquesta avaluació la realitzarà el tutor.
3. Document final de TFG. Aquest treball té un valor del 40% sobre el valor global de l'assignatura.
En ell es valora la capacitat de l’estudiant de desenvolupar un treball de l’àmbit de la disciplina,
de caràcter científic, amb les reflexions ètiques pertinents. Aquesta avaluació la realitzarà el
tutor.
4. Presentació publica de TFG. El mòdul de presentació pública del TFG té un valor del 30% sobre
el valor total de l'assignatura. En ell l’estudiant demostra l’autoria del treball i es valora la
capacitat de l’estudiant per comunicar i argumentar de manera efectiva el procés d’elaboració i
el resultat del seu TFG. En el cas dels TFG realitzats per dues persones, l'avaluació de la
presentació pública serà de caràcter individual. Un cop aprovat el treball final, l’estudiant
defensarà el treball davant d’un tribunal configurat per tres membres. El tutor sempre en
formarà part. La qualificació de la defensa es realitzarà a partir de les avaluacions individuals
dels tres membres del tribunal.
Per a cada una de les activitats es disposa d’una rúbrica d’avaluació pública accessible per a
l’estudiant a través de la plataforma moodle.
Criteris per aprovar l’assignatura
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 5.
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La presentació de l’informe de proposta de TFG és un requisit imprescindible per aprovar
l'assignatura. Si l’estudiant no presenta l'informe en les dates previstes, es considerarà que ha
abandonat l'assignatura i s’avaluarà com no avaluable (NV). Conseqüentment, no tindrà possibilitat
de continuar amb el procés d'elaboració de TFG.
És requisit imprescindible per aprovar l'assignatura realitzar la defensa pública del TFG. Per poder
optar a la defensa pública i aprovar l’assignatura, la nota del document final de TFG ha de ser igual
o major a 5.
Calendari de les activitats d’avaluació
La data de lliurament serà durant el mes de maig i es fixarà cada any en funció de la planificació
acadèmica. Estarà publicada des de l’inici de l’assignatura. Per la resta d’activitats d’avaluació vegeu
el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació
El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma
Moodle. Per a cadascuna de les activitats d’avaluació del TFG s’informarà del període de revisió.
Cada estudiant podrà revisar-les amb el seu tutor.
Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant no hagi aportat l’informe de proposta de TFG.
Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant no hagi presentat el document final de TFG.
Prova de síntesi (Només per a 2a matrícula o successives): No hi ha prova de síntesi.
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ACTIVITATS AVALUATIVES
PES SOBRE
LA
HORES 1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)

TIPUS D'ACTIVITAT

Procés tutorial

15%

0,0

0,0

Informe de Proposta

15%

0,0

0,0

Treball final de TFG

40%

0,0

30%
100%

0,3
0,3

Defensa
TOTAL
1

CE12.18, CE20.12,CT1, CT2, CT5
CG1, CG2

CE6.37, CE12.18, CE20.12,
CT1, CT2, CT4, CG1
CE6.37, CE12.18, CE20.12, CT1,
0,0
CT2, CT4, CG1, CG4
0,0 CT4, CG1
0,0

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa

RECUPERACIÓ
Només hi haurà possibilitat de recuperació del document final de TFG quan aquest tingui una nota
igual o superior a 4 i inferior a 5. La nota màxima de recuperació del document final de TFG serà
d'un cinc. Per a la resta d'activitats d'avaluació no hi haurà opció de recuperació.
La nota màxima de recuperació de les activitats que es recuperin serà un 5.

BIBLIOGRAFIA
Alberola P. Comunicar la ciència: teoria i pràctica dels llenguatges d’especialitat. 2a ed. Picanya
[València]: Edicions del Bullent; 2002.
Amadeo I, Solé J. Curs pràctic de redacció. Barcelona: Educaula; 2009.
Cassany D. La cuina de l'escriptura. 6a ed. Barcelona: Empúries; 1996.
Carlino P. El proceso de escritura académica: cuatro dificultades de la enseñanza universitaria.
Educere [Internet]. 2004 [Citat 4 des 2017]; 8(26) : 321-327. Disponible en línia:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35602605
Coromina i Pou E, Casacuberta X, Quintana D. El Treball de recerca: procés d’elaboració, memòria
escrita, exposició oral i recursos: guia de l'estudiant. 3a ed. Vic: Eumo; 2012.
Icart Isern MT, Pulpón Segura AM, editors. Cómo elaborar y presentar un proyecto de investigación,
una tesina y una tesis. 3a ed. Barcelona : Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona; 2012.
Kvale S. Las entrevistas en investigación cualitativa. Madrid: Morata; 2011.
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4t CURS – 2n SEMESTRE
Itinerari: Menció en Acció Comunitària en Salut
200429

Aspectes Psicosocials de la Dependència

200434

Eines per a l’Acció Comunitària en Salut

200437

Pràctiques externes en Acció Comunitària en Salut

200441

Salut Internacional i Cooperació

Itinerari: Menció en Infermeria en àmbits específics
200430

Atenció en Infermeria en Emergències Extrahopitalàries

200431

Atenció en Infermeria en situacions crítiques

200438

Pràctiques Externes en Àmbits Específics

200440

Recursos d’Ajuda per a les Persones de Suport
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ASPECTES PSICOSOCIALS DE LA DEPENDÈNCIA
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200429

ECTS

6

Període

2n semestre

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

4t

Matèria

Acció comunitària en salut

Caràcter

Optativa

Coordinació assignatura

Clara Romero Rascón

Correu electrònic

clararomero@euit.fdsll.cat

Idioma de la docència

Català

Clara Romero
Joana Torres
Professorat

Mar Martínez
Roser Pérez
Núria Aragay
I convidats

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
El Consell d’Europa defineix la dependència com “la necessitat d’ajuda o assistència important per
a les activitats de la vida quotidiana “i de forma més precisa “l’estat en el qual es troben les persones
que per raons lligades a la falta o pèrdua d’autonomia física psíquica o intel·lectual tenen necessitat
d’assistència i/o ajudes importants per a les activitats de la vida diària i en particular els referents a
la cura personal.
Any 2006 la Llei estatal coneguda popularment com a Llei de la dependència va dotar un marc
normatiu per tal de regular l'atenció i les prestacions a les persones amb dependència.
La dependència és una situació que pot ser temporal, permanent, progressiva i/o regressiva i per
tant variable en el temps, el grau i l’extensió.
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Són molts els processos crònics i complexos de llarga durada que generen dependència i actualment
la població afectada, a causa dels canvis demogràfics i socials, cada cop requereix més la intervenció
dels professionals d’infermeria pel que fa a la identificació, disseny i l’aplicació de cures orientades
a la promoció de la salut , millora del nivell d’autonomia, el suport i benestar necessaris.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
L’elevada prevalença de persones en situació de dependència en qualsevol etapa de la vida, el canvi
demogràfic i l’augment de l’esperança de vida requereixen de professionals d’infermeria amb
coneixements, capacitats i competències orientades a promoure l’autonomia centrada en la
persona, família i comunitat.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Cap recomanació prèvia

OBJECTIU/S
L’estudiant serà capaç de:
 Analitzar el que comporta la dependència.
 Conèixer i identificar els tipus de substàncies i/o conductes addictives
 Dissenyar i aplicar les cures, els recursos sanitaris i psicosocials, així com el suport
adient a les persones amb dependència i els aspectes psicosocials, segons l’ edat,
gènere i/o grup.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE4. Demostrar que comprèn el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup
o comunitat dins del seu context social i multicultural.
CE4.30. Relacionar els factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups.
CE4.31. Conèixer estratègies per educar, facilitar i donar suport a la salut d'individus i grups.
CE5. Dissenyar sistemes de cures d’infermeria dirigides a les persones, famílies o grups, avaluant
l’impacta i realitzant modificacions.
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CE5.21. Dissenyar plans de cures dirigides a persones afectades per abús de substàncies o
conductes addictives.
CE5.22. Dissenyar atenció individualitzada i adaptada a persones amb discapacitat o
dependència per malalties cròniques considerant l'edat, el gènere, les diferències
socio-culturals, el grup ètnic, les creences i els valors.
CE5.23. Conèixer i aplicar tècniques i habilitats d'enfrontament de l'estrès.
CE7. Demostrar que compren sense prejudicis a les persones considerant el seus aspectes físics,
psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves
opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el
secret professional.
CE7.41. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents formes d'abús
de substàncies i les conductes addictives.
CE7.42. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents formes de
violència seleccionant les accions adequades per proporcionar una atenció
d'infermeria qualificada.
CE7.43. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la
situació de dependència de la persona, la seva vivència d’aquesta etapa de cicle vital.
CE8. Promoure i respectar el dret a la participació informació, a l’autonomia i el consentiment
informat en les decisions de les persones ateses, d’acord amb la forma en què viuen el procés
de salut –malaltia.
CE8.9. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment
informat en la presa de decisions de les persones o famílies afectades per processos de
dependència o de discapacitat, en la forma i mesura que sigui adequat a la seva situació.
CE10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva
seguretat.
CE10.15. Identificar els factors de risc en l'abús de substàncies i conductes addictives.
CE10.16. Dissenyar activitats de prevenció de l'abús de substàncies i conductes addictives.
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CE10.17. Reconèixer els programes i protocols d'actuació, de prevenció i de disminució de
riscos davant diverses formes de consum i abús de substàncies i conductes
addictives.
CE10.18. Identificar els indicadors de detecció precoç d'una situació de violència.
CE10.19. Dissenyar activitats de prevenció de la violència domèstica.
CE10.20. Aplicar tècniques de dinamització de grups i promoure i donar suport a grups
d'autoajuda.
CE17. Realitzar les cures d’infermeria basant-se en l’atenció integral de la salut, que suposa la
cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
CE17.2. Descriure els diversos nivells d'atenció social i sanitària i la composició dels equips
interdisciplinaris en els diferents nivells.
CE17.3. Analitzar les accions possibles per integrar els diversos nivells d'intervenció i garantir
la continuïtat assistencial.
CE17.4. Reconèixer les línies i protocols d'actuació davant de diverses formes de violència i
quin és el paper d'infermeria en el context de l'equip interdisciplinari.
CE19. Plantejar solucions als problemes de salut/malaltia de les persones, famílies i/o de la
comunitat aplicant la relació terapèutica seguint el mètode científic del procés infermer.
CE19.7. Identificar els elements de la relació terapèutica més rellevants i característics de
cadascuna de les situacions de complexitat psicosocial.
CE19.8. Analitzar i aplicar les formes d'actuació més adequades d’acord a aquestes
característiques.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes.
CT3. Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adient per donar resposta als problemes
de l’àmbit professional, de forma eficient i eficaç.
CT4. Expressar-se de forma fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral
com escrita.
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COMPETÈNCIES GENERALS
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions.

CONTINGUTS

U NITAT 1: C ONTEXT I CONCEPTES CLAU
 Marc legal, context polític, social i sanitari: Aspectes a debat.
 Conceptes: Dependència. Discapacitat. Autonomia personal. Diversitat funcional

U NITAT 2: C ARACTERÍSTIQUES , RECURSOS I INTERVENCIÓ D ’ INFERMERIA
 La dependència al llarg del cicle vital.
 Aspectes psicològics: Afrontament de la malaltia i la diversitat funcional
 Eines d’afrontament de l’estrès
 Intervenció d’infermeria. Gestió de casos
 Consideracions socials de la dependència.

U NITAT 3: LES DROGUES I LA DROGO - ADDICCIÓ
 Les drogues i la drogoaddicció: Aspectes socials i culturals.
 Història de les drogues.
 Classificació de les drogues i les conductes addictives. Conceptes bàsics.
 Els recursos de la xarxa d’atenció a les drogodependències.
 El paper d’Infermeria en un programa de reducció de danys.
 Experiències en programes de prevenció amb joves.


Joc patològic i addiccions no tòxiques: conceptes bàsics, aspectes socials i
culturals, recursos, estratègies d'intervenció.
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS

HORES ECTS

Dirigides

55,5

Supervisades

19,5

Autònomes

75,0
TOTAL

150,0

RESULTATS D'APRENENTATGE
CE4.31, CE5.21, CE5.23, CE7.41, CE7.42, CE10.15,
2,2 CE10.17, CE10.18, CE17.2, CE17.4, CE19.7, CT1, CT3,
CT4, CG3
0,8 CT1, CT3, CT4, CG3
CE4.30, CE4.31, CE5.21, CE5.22, CE5.23, CE7.43,
3,0 CE8.9, CE10.16, CE10.19, CE17.3, CE19.7, CE19.8,
CT1, CT3, CG3
6,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació
Aquesta assignatura s’avalua amb:


Activitat 1:
o Activitat 1.1: Treball en equip i/o individual 25%.
o Activitat 1.2: Exposició i/o debats a l’aula 20%.



Activitat 2:
o Activitat 2.1: Prova/examen pràctic 5% (Eines afrontament de l’estrès)
o Activitat 2.2: Prova escrita pregunta tipus test i/o pregunta oberta 50%.

Criteris per aprovar l’assignatura
Per fer la mitjana ponderada entre les activitats d’avaluació, cal haver tret una nota igual o superior
a 5 en l’examen tipus test i/o pregunta oberta (Activitat 2.2) i haver tret una nota en les activitats
de treball en equip i/o individual (Activitat 1.1), i exposició i/o debats a l’aula (Activitat 1.2) igual o
superior a 5 en cadascuna d’elles.
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura igual o superior a 5.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.

GUIA DE L’ESTUDIANT 2018-2019

Pàgina | 176

Revisió de les activitats d’avaluació:
El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma moodle.
Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant no hagi realitzat/presentat més del 75% les
activitats d'avaluació. La nota final de l’assignatura que sortirà serà un no avaluable
Prova de síntesi: Els estudiants en segona o més matrícula que s’hagin presentat a totes les proves
d’avaluació el curs anterior, poden optar a avaluar-se amb una única activitat d’avaluació de síntesi.
Aquesta activitat consistirà en un examen en finalitzar l’assignatura coincidint amb l’examen final
de l’assignatura.
Els estudiants en segona o més matrícula que vulguin optar a l’examen de síntesi ho han de
comunicar per escrit al/la coordinador/a de l’assignatura com a mínim un mes abans de la data
d’examen planificada.

ACTIVITATS AVALUATIVES
PES SOBRE
1
TIPUS D'ACTIVITAT
LA
HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
CE4.30, CE4.31, CE5.21, CE5.22,
CE5.23, CE7.43, CE8.9, CE10.15,
Treballs individuals i/o de grup,
25%
6,0 0,2 CE10.16, CE10.19, CE10.20,
CE17.3, CE19.7, CE19.8, CT1,
CT3, CT4, CG3
CE4.30, CE4.31, CE5.21, CE5.22,
CE5.23, CE7.43, CE8.9, CE10.15,
Exposició, debats a l'aula
20%
2,0 0,1 CE10.16, CE10.19, CE10.20,
CE17.3, CE19.7, CE19.8, CT1,
CT3, CT4, CG3
CE2.23, CE7.41, CE7.42,
Proves escrites
55%
4,0 0,2 CE10.17, CE10.18, CE17.2,
CE17.4, CE19.7
TOTAL
12,0 0,5
1

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa
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RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament.
L’activitat de recuperació consistirà en un examen tipus test i/o pregunta oberta de la totalitat de
l’assignatura.
Per poder optar a recuperació cal haver obtingut una nota final de l’assignatura igual o superior a 4.
Els estudiants que optin a prova de síntesi poden presentar-se a recuperació.
La nota màxima de les activitat que es recuperin serà un 5.
Les activitats tenen possibilitat de recuperació sempre i quan la nota obtinguda en cadascuna de les
mateixes no sigui un no presentat.
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Greenfield DN. Treatment Considerations in Internet and Video Game Addiction: A Qualitative
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Montoro F. Manual de drogodependencias: para profesionales de la salud. 2a ed. Barcelona :
Libreria Universitaria; 2006.
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Thomson Aranzadi; 2007.
Martínez Ruiz M, Rubio Valladolid G. Manual de drogodependencias para enfermería. Madrid: Díaz
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Mayán JM. Enfermería en cuidados sociosanitarios. Madrid: DAE, Difusión Avances de Enfermería;
2005.
Pérez del Río F, Martín Martín I. Nuevasadicciones: adiccionesnuevas. Guadalajara: Intermedio;
2007.
Pinazo Hernandis S, editor. Autonomía personal y dependencia: bases teóricas y práctica social.
València: Universitat de València; 2011.
Rebraca Shives L. Enfermeríapsiquiátrica y de salud mental: conceptosbásicos. 6a ed. Madrid:
McGraw-Hill; 2007.
Rial A, Gómez P, Braña T, Varela J. Actitudes, percepciones y uso de Internet y las redes sociales en
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Rodriguez G, Marbán V. La atención a la dependencia en una perspectiva europea: de la
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EINES D’ACCIÓ COMUNITÀRIA EN SALUT
Curs acadèmic

2018-2019

Codi
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Caràcter
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Coordinació assignatura
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Correu electrònic
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Idioma de la docència

Català

Montse Masip
Professorat

Núria Codern
Vladimir Reinhardt

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Dins la menció Acció Comunitària en Salut es planteja la necessitat que els estudiants desenvolupin
coneixements, habilitats i actituds amb la finalitat que puguin actuar en projectes comunitaris
orientats a la millora de la qualitat de vida i a la transformació social.
Per això són necessari aprenentatges orientats a la construcció de processos comunitaris, debaten
i reflexionant els diferents abordatges orientats a la comunitat i practicant amb eines que permetin
articular aquests processos.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
És una realitat que en la pràctica diària del professional d’infermeria el coneixement del context i
de l’entorn físic, social i cultural és indispensable per donar una atenció integral a les persones.
L’Educació per a la salut, la participació comunitària, l’apoderament i la crítica reflexiva han de ser
l’eix de la seva formació en salut comunitària per poder contribuir des del coneixement i anàlisi dels
determinants de la salut en la reducció de les desigualtats socials en salut.
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RECOMANACIONS PRÈVIES
Es recomana cursar aquesta assignatura conjuntament amb les assignatures d’aspectes psicosocials
per la dependència i salut internacional i cooperació.

OBJECTIU/S
L'estudiant serà capaç de:
 Analitzar els principals conceptes que giren entorn de la salut comunitària i els actors
implicats en la comunitat (acció comunitària, treball en equip, treball en xarxa,
desigualtats, governabilitat, planificació i avaluació...).
 Desenvolupar habilitats per tal de poder actuar en projectes comunitaris.
 Analitzar accions comunitàries i identificar bones pràctiques.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE4. Demostrar que comprèn el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup
o comunitat dins del seu context social i multicultural.
CE4.28. Reconèixer les relacions de jerarquia i poder que s'estableixen per raons de gènere en
la dinàmica social i les especificitats que s'observen en el context social i multicultural.
CE4.29. Analitzar les conseqüències de les desigualtats socials en el context social i
multicultural de la comunitat.
CE7. Demostrar que compren sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics,
psicològics i socials com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les
seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat
i el secret professional.
CE7.39. Dissenyar estratègies que considerin els aspectes culturals, garantint el respecte a les
opinions, creences i valors, així com el dret a la intimitat i el secret professional.
CE9. Fomentar estils de vida saludables, l’autocura, recolzant el manteniment de conductes
preventives i terapèutiques.
CE9.9. Dissenyar accions educatives per a la prevenció del risc i promoció de la salut.
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CE9.10. Analitzar el paper de les noves figures professionals en la cooperació, mediació i atenció de
la salut de les persones i de la comunitat.
CE15. Treballar amb l’equip de professionals com unitat bàsica en la qual s’estructuren de forma uni
o multidisciplinari i interdisciplinari els professionals i tot l’altre personal de les organitzacions
CE15.1. Conèixer les dimensions de la intervenció interdisciplinària dels professionals i
organitzacions assistencials amb els quals es comparteixen els objectius de salut.
CE15.2. Dissenyar estratègies de treball interdisciplinari que permeten el treball en equip.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes.
CT3. Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adient per donar resposta als problemes
de l’àmbit professional, de forma eficient i eficaç.
CT4. Expressar-se de forma fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral
com per escrit.
CT8. Reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions.

CONTINGUTS

U NITAT 1: A NÀLISI DE LA SALUT COMUNITÀRIA I ELS ACTORS . E INES CONCEPTUALS
 Discussió de conceptes clau en salut comunitària.

U NITAT 2: E INES RELACIONALS
 Treball en equip. Dinàmica de grup. Habilitats comunicatives grupals i de negociació,
gestió de conflictes.
 Tècniques participatives: sociograma, grup de discussió, DAFO, grup nominal.

U NITAT 3: E INES PARTICIPATIVES
 Nivells de participació. Problematització de la participació. Estratègies per millorar la
participació. Desigualtats en salut i participació comunitària.
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U NITAT 4: E INES METODOLÒGIQUES
 Coneixement de l'entorn i la comunitat. Anàlisi de dades. Priorització de problemes.
Línies d'intervenció. Presentació de la informació. Planificació projecte comunitari.

U NITAT 5: P ROJECTES COMUNITARIS I BONES PRÀCTIQUES
 Anàlisi d’experiències
transferibilitat.

comunitàries

i

identificació

de

bones

pràctiques

i

ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS

HORES ECTS

Dirigides

55,5

Supervisades

7,5

Autònomes

87,0
TOTAL

150,0

RESULTATS D'APRENENTATGE
CE4.28, CE4.29, CE7.39, CE9.9, CE9.10, CE15.1,
2,2
CE15.2, CT1, CT3, CT4, CT8, CG3
0,3 CE4.28, CE4.29, CE9.10, CE15.1, CG3
CE4.28, CE4.29, CE7.39, CE9.9, CE9.10, CE15.1,
3,5
CE15.2, CT1, CT3, CT4, CT8, CG3
6,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació:
Aquesta assignatura s’avalua amb:
 Lectura, resum i opinió d’un article. Treball individual. Valor del treball dins del total
de les activitats avaluatives 15%.
 Memòria sobre dinàmica de grup i treball en equip. Treball individual. Valor del treball
dins del total de les activitats avaluatives 30%.
 Estudi de cas. Treball grupal. Valor del treball dins del total de les activitats avaluatives
25%.
 Anàlisi de bones pràctiques comunitàries. Treball individual o parelles. Valor del
treball dins del total de les activitats avaluatives 30%.
Criteris per aprovar l’assignatura:
Per fer la mitjana ponderada entre les quatre activitats avaluatives, cal haver tret una nota igual o
superior a 5 de l’activitat d’Anàlisi de bones pràctiques comunitàries.
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura igual o superior a 5.
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Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma moodle.
Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant hagi realitzat igual o menys del 45% del
percentatge total de l’assignatura.
Prova de síntesi: Els estudiants en segona o més matrícula que s’hagin presentat a totes les activitats
d’avaluació del curs anterior, poden optar a avaluar-se amb una única activitat d’avaluació de
síntesi. Aquesta activitat consistirà en un treball de síntesi de tots els continguts de l’assignatura
coincidint amb el dia de lliurament de la recuperació d’aquesta.
Els estudiants en segona o més matrícula que vulguin optar a prova de síntesi, ho hauran de
comunicar per escrit a la coordinadora de l’assignatura, com a mínim un mes abans de la data
planificada del lliurament del treball de recuperació.

ACTIVITATS AVALUATIVES
TIPUS D'ACTIVITAT
Lectura individual
Memòria dinàmica de grup
Estudi de cas
Anàlisi de bones pràctiques
comunitàries
TOTAL
1

PES SOBRE
1
LA
HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
15%
0,0
0,0 CE4.28, CE4.29, CT4
30%
0,0
0,0 CE15.2, CT4, CT8, CG3
CE7.39, CE9.9, CE9.10, CE15.2,
25%
3,0
0,1
CT1, CT3, CT4
30%

0,0

0,0 CE9.10, CE15.1, CT4, CG3

3,0

0,1

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa

RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament
L’activitat de recuperació consistirà en un treball de síntesi de tots els continguts de l’assignatura.
En el cas que la mitjana de les activitats avaluatives no superi el 5, l’estudiant tindrà l’opció de fer el
treball de síntesi.
Els estudiant que optin a prova de síntesi també poden presentar-se a recuperació.
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La nota màxima de les activitats que es recuperin serà d’un 5.
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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
La pràctica externa és una assignatura en la qual durant el seu període de pràctiques, l’estudiant té
l’oportunitat de fer una integració dels diferents coneixements adquirits durant la seva formació
teòrica. Hem de tenir en compte que aquesta estada pràctica pretén que l’estudiant sigui capaç
d’analitzar i reflexionar diferents punts com són: la comunicació amb els malalts o usuaris,
comportaments professionals en àrees específiques, la seguretat clínica, el treball en equip i el
funcionament i gestió de les diferents organitzacions, entre d’altres.
Aquesta assignatura de quart és important perquè l’estudiant pugui fer un acostament més acurat
al que li agradaria que properament sigui un escenari professional i laboral, tenint l’oportunitat de
fer una anàlisi de la realitat.
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Per això, és l’única assignatura de la carrera en la qual es permet a l’estudiant triar específicament
centre, servei i torn, inclús li dona l’oportunitat a l’estudiant de buscar-se la plaça de forma
autònoma, a un centre, diferent dels que ofereix la universitat, i que ha escollit pels seus interessos
formatius, professionals i/o personals.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
Aquesta assignatura aporta els fonaments teòrics i pràctics a partir dels quals l’estudiant incorpora
elements del cos de coneixement propi de la disciplina.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Es recomana haver superat totes les assignatures de la matèria Pràcticum.

OBJECTIU/S
L’estudiant serà capaç de:
 Reflexionar sobre les situacions viscudes durant les pràctiques.
 Demostrar habilitats comunicatives amb els usuaris/malalts i els diferents
professionals sanitaris.
 Demostrar habilitats en els diferents procediments infermers.
 Analitzar les diferents situacions que es presentin a la pràctica tenint en compte
l’autonomia dels usuaris respectant els elements de confidencialitat i secret
professional.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE1. Prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les
persones que atenen, d’acord amb l’estat de desenvolupament dels coneixements científics de
cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s’estableixen en les normes generals
i deontològiques aplicables.
CE1.58. Prestar atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats que presenta
el malalt crític.
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CE1. 60. Prestar una atenció tècnica i professional adequada en situacions crítiques extra
hospitalàries.
CE4. Demostrar que comprèn el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup
o comunitat dins del seu context social i multicultural.
CE.4.32. Analitzar la importància dels factors associats al gènere, lloc d’origen o grup de
referència en relació amb la percepció de salut i malaltia i l’assumpció de conductes
saludables.
CE5. Dissenyar sistemes de cures adreçats a les persones, família o grups, avaluant el seu impacte i
establint les modificacions oportunes.
CE5.35. Aplicar plans de cures en funció de la fase i/o etapa de la malaltia en què es troba el
pacient, utilitzant els principis teòrics i metodològics de la infermeria i avaluant els seus
resultats.
CE6. Basar les intervencions infermeres en l’evidència científica i en els medis disponibles.
CE6.26. Aplicar cures en situacions específiques d’alta complexitat basades en l’evidència
científica.
CE7. Demostrar que compren sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics,
psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les
seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat
i el secret professional.
CE.7.44. Mostrar un ús adequat de les habilitats comunicatives respectant la diversitat.
CE.7.45. Tenir en compte, en totes les activitats, la diversitat de percepcions respecte a la salut
i la malaltia.
CE8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat
en la presa de decisions de les persones ateses, d’acord amb la forma de viure el seu procés de
salut malaltia.
CE.8.10. Incorporar, amb el seu consentiment, a les persones o grups atesos en la presa de
decisions.
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CE.8.11. Promoure l’autonomia personal i desenvolupar les capacitats i habilitats individuals.
CE8.12. Actuar segons els criteris de preferències de les persones ateses.
CE13. Demostrar que coneix el finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els
recursos disponibles.
CE.13.6. Conèixer i utilitzar amb eficàcia els recursos socials i/o sanitaris disponibles per
millorar les cures de les persones, famílies o grups.
CE.13.7. Analitzar críticament les polítiques sanitàries i els recursos disponibles i elaborar
propostes de millora.
CE14. Establir mecanismes d’avaluació considerant els aspectes científics-tècnics i els de qualitat.
CE.14.7. Identificar i aplicar criteris i indicadors que permetin l’avaluació científica, tècnica i
de qualitat de les cures.
CE15. Treballar amb l’equip de professionals com a unitat bàsica en la qual s’estructuren de forma
uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i demès personal de les organitzacions
assistencials.
CE.15.5. Integrar-se en un equipo de treball valorant l’aportació específica de cada un dels
membres.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes.
CT3. Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adequada per a donar resposta als
problemes de l’àmbit professional de manera eficient i eficaç.
CT4. Expressar-se de forma fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral
com per escrit.
CT6. Col·laborar e integrar-se en grups i equips de treball.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.
CG4. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l’activitat professional.
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CONTINGUTS

U NITAT 1: TALLERS DE SIMULACIÓ .
Un total de 30 hores, durant la primera quinzena de setembre, distribuïdes en els següents tallers:
 Taller 1: Seguretat clínica i errors de medicació.
 Taller 2: Maneig de fàrmacs en situacions crítiques i urgents.
 Taller 3: Interpretació electrocardiogràfica.
 Taller 4: Maneig Ventilació Mecànica invasiva i no invasiva.
 Taller 5: Maneig Pressions invasives: PAP, PICCO, PIC, PVC.

U NITAT 2: E STADA P RÀCTICA
L'estada pràctica d'aquesta assignatura és de 5 setmanes de pràctiques assistencials amb un total
de 150 hores (distribuïdes en 30 hores setmanals), que es desenvoluparan entre els mesos d’abril i
maig.
Durant aquesta estada pràctica l'estudiant tindrà l'acompanyament en el procés d'aprenentatge per
part de la coordinació de l’assignatura, així com del tutor/a de la pràctica del centre.
L'estudiant pot utilitzar dues vies per a l'elecció i/o gestió de la plaça de pràctiques La via A, on
l'estudiant de manera autònoma (amb el suport per part de coordinació de l'assignatura) gestiona
directament el lloc on vol realitzar aquesta estada pràctica. I la via B, on l'estudiant selecciona el lloc
de pràctiques a partir de l'oferta de llocs de pràctiques de l'EUIT.

ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS
Dirigides
Supervisades
Autònomes
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HORES ECTS
RESULTATS D'APRENENTATGE
30,0 1,2 CE6.26, CE7.44, CT1, CT4, CT6, CG4
CE1.58, CE1.60, CE4.32, CE5.35, CE6.26, CE7.44,
150,0 6,0 CE7.45, CE8.10, CE8.11, CE8.12, CE13.6, CE14.7,
CE15.5, CT1, CT3, CT4, CT6, CG4
120,0 4,8 CE13.6, CE13.7, CT1, CT4, CG2, CG4
TOTAL 300,0 12,0
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AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació:
Aquesta assignatura s’avalua amb:
 Mòdul A: Treballs individuals i/o de grups (40%):
1. Tallers teòric-pràctics i de simulació, (20%).
2. Treball de l'estada de pràctiques, (20%).
 Mòdul B: Estada de pràctiques (60%)
Criteris per aprovar l’assignatura:
En relació als tallers teòric-pràctics, per obtenir el 20% de la nota de l’assignatura corresponent als
tallers caldrà:
 Assistència al 100% dels tallers, seguint les normes establertes d’uniformitat,
puntualitat, actituds i aptituds segons normativa i segons competències definides a
l’assignatura.
En relació a l'estada pràctica:
L’estudiant ha de tenir l’assistència requerida del 100%, segons la normativa de pràctiques de l’EUIT
per poder ser avaluat del mòdul B.
El full d’ assistència diària a pràctiques ha d’estar degudament complimentat per poder formar part
de l’avaluació del mòdul B. Dues absències a pràctiques no justificades i/o no notificades signifiquen
el suspens del mòdul B.
Si l'estudiant realitza la sisena tutoria de treball final de grau durant aquesta estada pràctica, no
caldrà recuperació d'aquestes hores (veure normativa de pràctiques).
Per fer la mitjana ponderada entre els tres mòduls d’activitats d’avaluació, cal haver tret una nota
igual o superior a 5 als mòduls A i B.
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Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura igual o superior a 5.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
El resultat de les activitats d’avaluació es publicaran a la plataforma moodle. La revisió de les
activitats d’avaluació es farà a demanda de l’estudiant a través de la coordinació de l’assignatura.
Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant hagi realitzat/presentat menys del 100% del total
de l’estada pràctica de l’assignatura i/o no hagi presentat el treball de l’estada de pràctiques.

ACTIVITATS AVALUATIVES
PES SOBRE
1
LA
HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
CE.13.6, CE.13.7, CE.14.7,
Treballs individuals i/o de grup
40%
0,0 0,0
CE.15.5, CT4, CT6, CG2, CG4
CE1.58, CE1. 60, CE.4.32,
CE5.35, CE6.26, CE.7.44,
Estada pràctica
60%
150,0 6,0 CE.7.45, CE.8.10, CE.8.11,
CE8.12, CE.13.6, CE.13.7,
CE.14.7, CE.15.5, CT1, CT4.
TOTAL
150,0 6,0
TIPUS D'ACTIVITAT

1

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa

RECUPERACIÓ
Aquesta assignatura no té activitat de recuperació.

BIBLIOGRAFIA
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Balliu A, Balmaseda A, Barbas C, Barreiro J, Bernàrdez X, Borràs S, et al. Guia d’actuació infermera
d’urgències i emergències prehospitalàries. 1ª ed. Hospitalet de Llobregat: Sistemes d’emergències
mèdiques, SA (SEM); 2015.
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Branson R, Mac Intyre R. Ventilación mecánica. México: Mc Graw-Hill/Interamericana de México;
2001.
Consejo Internacional de Enfermeras (ICE). Código Deontológico de CIE para la profesión de
enfermera. Ginebra: ICE; 2012.
Dubin D. Dubin: Interpretación de ECG: Método clásico del Dr. Dubin para entender los mensajes
elèctricos del corazón. Madrid: Cover Pub; 2010.
Esquinas A. Cuidados de Enfermería en Ventilación Mecànica no invasiva. Madrid: El Autor; 2010.
Esteban A, Martin C. Manual de Cuidados Intensivos para Enfermería. Barcelona: Masson; 2003.
Fernández C, Modamio P, Casasin T, Sebarroja J, Mariño E. EDEMED: Programa formativo en
prevención de errores de medicación. Unidad de Farmacia Clínica y Farmacoterapia. Facultad de
Farmacia. Barcelona: UAB; 2006.
National coordinating council for medication error reporting and prevention. About medication
errors [Internet]. [Citat 4 des 2017]. Disponible a: http://www.nccmerp.org.
Otero López MJ. Errores de medicación y gestión de riesgos. Rev Esp Salud Pública. 2003;77(5): 527540.
Ramos L, Benito S. Fundamentos de la ventilación mecànica. Madrid: Marge Books; 2014.
Urden L, Stacy KM. Cuidados Intensivos en Enfermeria. 2ª ed. Madrid: Elsevier; 2002.

BIBLIOGRAFIA WEB
Seguridad
del
Paciente
[Internet].
https://www.seguridaddelpaciente.es/

[Citat

4

des

2017].

Disponible

a:

Uso seguro de medicamentos y productos sanitarios [Internet]. [Citat 4 des 2017]. Disponible a:
https://seguridadmedicamento.sanidadmadrid.org/
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SALUT INTERNACIONAL I COOPERACIÓ
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200441

ECTS

6

Període

2n semestre

Idioma de la docència

Català

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

4t

Matèria

Acció comunitària

Caràcter

Optativa

Coordinació assignatura

Roser Pérez

Correu electrònic

roserperez@euit.fdsll.cat
Maria Llistosella

Professorat

Ferran Daban
Xavier Adsarà
Ousman Umar

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Dins de la menció Acció Comunitària en Salut s’ofereix una formació que aproxima a l’estudiant a la
realitat de la cooperació internacional i a l’àmbit de la salut internacional, amb una visió i orientació
crítica i reflexiva en les línies d’actuació i en el paper del professional de la salut, i concretament del
professional infermer.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
El interès d’aquesta assignatura rau en les característiques específiques de la intervenció
d’infermeria, tant en altres contextos i territoris com en societats de diferents bases culturals i
històriques, així com la diversitat de situacions patològiques. Per tant és necessari que la
infermera/infermer que orienta el seu desenvolupament professional vers aquestes realitats de
caire comunitari, compti amb formació específica per actuar des del respecte en els objectius de
salut.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Cap recomanació prèvia
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OBJECTIU/S


Realitzar una aproximació conceptual i contextual a la Salut Internacional.



Realitzar una aproximació conceptual a la cooperació internacional per tal de
comprendre les relacions Nord-Sud en un context de globalització, així com, els límits,
les contradiccions i les potencialitats de les polítiques d’ajuda i solidaritat.



Desenvolupar habilitats en aspectes de planificació, gestió i avaluació de projectes de
cooperació dins de la metodologia de l’Enfoc Marc Lògic.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE4. Demostrar que comprèn el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup
o comunitat dins del seu context social i multicultural.
CE4.28. Reconèixer les relacions de jerarquia i poder que s'estableixen per raons de gènere en
la dinàmica social i les especificitats que s'observen en el context social i multicultural.
CE4.29. Analitzar les conseqüències de les desigualtats socials en el context social i multicultural
de la comunitat
CE7. Demostrar que compren sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics,
psicològics i socials com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les
seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat
i el secret professional.
CE7.39. Dissenyar estratègies que considerin els aspectes culturals, garantint el respecte a les
opinions, creences i valors, així com el dret a la intimitat i el secret professional.
CE9. Fomentar estils de vida saludables, l’autocura, suport al manteniment de conductes
preventives i terapèutiques.
CE9.8. Conèixer l’impacte dels processos migratoris i del turisme internacional en la salut de la
comunitat
CE9.10. Analitzar el paper de les noves figures professionals en la cooperació, mediació i
atenció de la salut de les persones, grup i comunitats.
CE12. Demostrar que coneix el codi ètic i deontològic a la infermeria espanyola, comprenent les
implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.

GUIA DE L’ESTUDIANT 2018-2019

Pàgina | 197

CE12.11. Analitzar el marc legal i deontològic de la cooperació internacional.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes.
CT2. Cercar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d’informació.
CT3. Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adient per donar resposta als problemes
del àmbit professional, de forma eficient i eficaç.
CT4. Expressar-se de forma fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral
com per escrit.
CT8. Respecte al medi ambient.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions

CONTINGUTS

U NITAT 1: B ASES DE LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL
 ·Globalització i les relacions Nord-Sud
 ·Aproximació al context de la cooperació: Concepte, Història, Actors, modalitats i
perspectiva crítica.
 ·Eficàcia de l’ajuda humanitària: Declaració de Roma, París, Accra i Bou san
 ·Les noves agendes de la cooperació internacional: Objectius de desenvolupament del
Mil·lenni. Objectius de desenvolupament sostenible i Cooperació Sud -Sud
 ·Fenòmens migratoris i Codesenvolupament
 Marc legal i deontològic
 ·Atenció a la diversitat i abordatge integral: dimensió sociocultural del concepte salut malaltia, transculturalitat de les pràctiques d’infermeria i Mutilació Genital Femenina.

U NITAT 2: LÍNIES D ’ ACCIÓ DE LA COOPERACIÓ .
 ·Acció humanitària
 ·Desenvolupament comunitari
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 ·Educació pel desenvolupament

U NITAT 3: P ROJECTES DE DESENVOLUPAMENT EN LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL
 ·Elements i característiques del Marc lògic d’intervenció
 ·Identificació de projectes de desenvolupament
 ·Formulació de projectes de desenvolupament
 ·Avaluació de projectes de desenvolupament

U NITAT 4: S ALUT I NTERNACIONAL
 ·Concepte de Salut Internacional
 ·Història de la Salut Internacional. Organització Mundial de la Salut (OMS)
 · Normativa Sanitària Internacional (OMS)
 ·Xarxa de salut internacional
 ·Salut i viatges internacionals
 ·Patologia importada
 Atenció a la diversitat

ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS

HORES ECTS

Dirigides

55,5

Supervisades

9,0

Autònomes

85,5
TOTAL

150,0

RESULTATS D'APRENENTATGE
CE4.28, CE4.29, CE7.39, CE9.8, CE9.10, CE12.11,
2,2
CG3
CE4.28, CE4.29, CE7.39, CE9.8, CE9.10, CE12.11,
0,4
CT1, CT2, CT3, CT4, CT8
CE4.28, CE4.29, CE7.39, CE9.8, CE9.10, CE12.11,
3,4
CG3, CT1, CT2, CT3, CT4
6,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació
Aquesta assignatura s’avalua amb:
 L’elaboració d’un treball en equip
 Presentacions i discussions a l’aula
 Examen escrit tipus test i amb preguntes obertes
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Criteris per aprovar l’assignatura
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura igual o superior a 5.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma moodle.
Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant no hagi realitzat el treball de grup.
Prova de síntesi: Els estudiants en segona o més matrícula que s’hagin presentat a totes les proves
d’avaluació el curs anterior, poden optar a avaluar-se amb una única activitat d’avaluació de síntesi.
Aquesta activitat consistirà en un examen en finalitzar l’assignatura coincidint amb l’examen final
de l’assignatura.
Els estudiants en segona o més matrícula que vulguin optar a l’examen de síntesi ho han de
comunicar per escrit al/la coordinador/a de l’assignatura com a mínim un mes abans de la data
d’examen planificada.

ACTIVITATS AVALUATIVES
PES SOBRE
LA
HORES 1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
CE4.28, CE4.29, CE7.39, CE9.8,
Treballs grupals
40%
12,0
0,5 CE9.10, CE12.11, CT1, CT2, CT3,
CT4, CT8
CE4.28, CE4.29,CE7.39,
Presentacions i discussions a
20%
4,5
0,2 CE9.8,CE9.10,CE12.11, CT1,CT2,
l'aula
CT3, CT4, CT8
CE4.28, CE4.29, CE9.8, CE9.10,
Proves escrites
40%
2,0
0,1 CE12.11, CT1, CT2, CT3, CT4,
CT8, CG3
TOTAL
18,5
0,7
TIPUS D'ACTIVITAT

1

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa
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RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament
 L’activitat de recuperació consistirà en un examen tipus test, sempre i quan s’hagi
realitzat el treball de grup.
 Els estudiants que optin a prova de síntesi també poden presentar -se a recuperació.
 La nota màxima de les activitat que es recuperin serà un 5.

BIBLIOGRAFIA
Minoves D, dir. Estratègia de codesenvolupament de la cooperació al desenvolupament. Barcelona:
Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament; 2010.
Campos Serrano A, ed. Ayuda, mercado y buen gobierno: los lenguajes del desarrollo en África en
el cambio de milenio. Barcelona: Icaria-Cooperación y desarrollo; 2005.
Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria. Ginebra: Proyecto Esfera; 2011
Díaz-Salazar R. Desigualdades internacionales. Barcelona: Icaria Asaco; 2011.
De Juanes JR. Viajes internacionales: recomendaciones generales y vacunas. Asociación para la
Formación e Investigación en Salud Pública; 2002.
Estrategias básicas de abordaje de las enfermedades infecciosas en inmigrantes, viajeros e
inmigrantes viajeros. Ministerio de Sanidad y Política Social; 2009.
Edwards M. Un futuro en positivo: la cooperación internacional en el siglo XXI. Barcelona: Intermón;
2009.
Inmigración y Salud Pública: Enfermedades Infecciosas Importadas. Madrid: Ministerio de Sanidad
y Consumo; 2007.
Informe sobre las migraciones en el mundo 2011. Comunicar eficazmente sobre la migración.
Ginebra: Organización Internacional para las Migraciones; 2011.
Guía de enfermedades infecciosas importadas. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2008
Unceta K. La cooperación al desarrollo: surgimiento y evolución histórica. Vitoria-Gasteiz: Servicio
Central de Publicaciones del Gobierno Vasco; 2000.
Nerin G. Blanc bo busca negre pobre. Barcelona: La Campana; 2011.
Sotillo G. El sistema de cooperación para el desarrollo: actores, formas y procesos. Madrid: La
Catarata; 2011.
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Reglamento Sanitario Internacional. 2a ed. Ginebra: OMS; 2005.
Viajes Internacionales y Salud (Situación a 1 de enero 2012). Madrid: Ministerio de Sanidad, política
social e igualdad; 2012.
Vidal P, Albaigès J, Martínez.S. Codesarrollo: conceptos básicos y gestión de proyectos. Barcelona:
Observatorio del Tercer Sector; 2009.

BIBLIOGRAFIA WEB
Banc Mundial [Internet]. [Citat 4 des 2017]. Disponible a: http://www.bancomundial.org/
Cátedra de Cooperación Internacional con Iberoamérica (COIBA): "Conocimiento para el Desarrollo"
[Internet]. [Citat 4 des 2017]. Disponible a: http://www.ciberoamericana.com/
Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo (CECOD) [Internet]. [Citat 4 des 2017]. Disponible
a: www.cecod.net
Center for International Development, Harvard University (CID) [Internet]. [Citat 4 des 2017].
Disponible a: https://www.hks.harvard.edu/centers/cid
Center for Global Development [Internet]. [Citat 4 des 2017]. Disponible a: https://www.cgdev.org/
Centers for Disease Control and Prevention (Yellow book) (CDC)[Internet]. [Citat 4 des 2017].
Disponible a: http://wwwnc.cdc.gov
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)[Internet]. [Citat 4 des 2017]. Disponible a:
http://www.oecd.org/dac/index.htm
Department for International Development [Internet]. [Citat 4 des 2017]. Disponible a:
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development
Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament (Catalunya) [Internet]. [Citat 4 des 2017].
Disponible a: http://www.fcongd.org/fcongd
Intermón – OXFAM [Internet]. [Citat 4 des 2017]. Disponible a: http://www.intermonoxfam.org/
Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional. HEGOA. Universidad del País
Vasco. http://www.hegoa.ehu.es
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad [Internet]. [Citat 4 des 2017]. Disponible a:
http://www.msc.es/
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) [Internet]. [Citat 4 des 2017]. Disponible
a: http://www.undp.org
Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (EURODAD) [Internet]. [Citat 4 des 2017]. Disponible a:
http://www.eurodad.org
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Objectius
del
mil·lenni
[Internet].
[Citat
4
des
2017].
Disponible
http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf

a:

My world 2015 [Internet]. [Citat 4 des 2017]. Disponible a: http://vote.myworld2015.org/
Los 8 objetivos del Milenio [Internet]. [Citat 4 des 2017]. Disponible a: http://www.8objetivos.org/
Organización Mundial de la Salud (OMS) [Internet]. [Citat 4 des 2017]. Disponible a:
http://www.who.int/es/
Projecte
Esfera
[Internet].
[Citat
http://www.sphereproject.org/sphere/es/
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ATENCIÓ EN INFERMERIA EN EMERGÈNCIES EXTRAHOSPITALÀRIES
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200430

ECTS

6

Període

2n semestre

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

4t

Matèria

Infermeria en situacions específiques

Caràcter

Optativa

Coordinació assignatura

Adelina Garcia

Correu electrònic

adelinagarcia@euit.fdsll.cat

Professorat

Idioma de la docència

Català

Lluís Castella
Abel Martínez

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Les urgències i emergències en l’àmbit extrahospitalari representen, en l’actualitat, una part força
important del total de l’atenció infermera. Dins d’elles s’inclouen, l’atenció d’urgències
domiciliàries, l’atenció en accidents i catàstrofes i l’atenció al carrer, àmbits on els recursos dels
quals disposem són limitats i on el temps juga com a factor decisiu.
El sistema sanitari ha implementat i potenciat la posada en funcionament de Sistemes
d’Emergències Mèdiques que permeten una primera intervenció en aquelles situacions en què la
persona es troba fora de l’àmbit hospitalari, però que requereix d’una atenció sanitària professional
que permeti la seva valoració, estabilització i posterior trasllat al centre hospitalari més adequat
d’acord amb la gravetat i a les característiques de la urgència/emergència que està patint.
Cal doncs, que els professionals en Infermeria disposin dels coneixements necessaris per poder
donar una atenció adequada d’acord a les necessitats i la gravetat de la patologia en les emergències
i urgències a l’àmbit extrahospitalari.

GUIA DE L’ESTUDIANT 2018-2019

Pàgina | 204

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
L’assoliment de competències que inclouen l’adquisició de coneixements, habilitats, actituds i
aptituds, permetran donar cobertura a una important demanda social dels professionals
d’infermeria que atenen a la ciutadania en situacions d’emergència, prioritzant les seves
intervencions en funció de las situacions de complexitat que es trobin.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Es recomana haver cursat les assignatures de Farmacologia i Funció del Cos Humà I i II.

OBJECTIU/S


Adquirir els coneixements i habilitats necessàries que permetin identificar, valorar i
actuar davant situacions d’urgència/emergència extrahospitalària.



Conèixer els recursos i instruments disponibles en l’àmbit extrahospitalari i fer -ne un
correcte ús.



Reconèixer situacions de perill, valorar les limitacions existents en la nostra actuació,
per poder actuar de la manera més beneficiosa per l’usuari/a i per nosaltres mateixos,
evitant situacions de perill i mobilitzant tots els recursos que es troben al nostre abast.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE1. Oferir una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les
persones a les quals atenem, d’acord amb l’estat de desenvolupament dels coneixements
científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s’estableixen en les
normes legals i deontològiques aplicables.
CE1.59. Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut i situacions
d'emergència en l'àmbit extrahospitalari.
CE6. Basar les intervencions infermeres en l’evidència científica i en els mitjans disponibles.
CE6.26. Aplica cures en situacions específiques d'alta complexitat basades en l'evidència
científica.
CE7. Demostrar que compren sense prejudicis a les persones considerant els seus aspectes físics,
psicològics i socials com a individus autònoms i independents assegurant el respecte a les seves
opinions, creences i valors.
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CE7.40. Donar resposta a situacions crítiques en l'àmbit intra i extrahospitalari considerant els
aspectes físics, psicològics i socials dels individus, assegurant el respecte a les seves
opinions, creences i valors i garantint el dret a la intimitat a través de la confidencialitat
i el secret professional.
CE10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva
seguretat.
CE10.13. Identificar i actuar davant problemes de salut en l'àmbit extrahospitalari tenint en
compte la seguretat de les persones o grups i dels professionals.
CE15. Treballar amb l’equip de professionals com a unitat bàsica en la qual s’estructuren de forma
uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i a més de personal de les
organitzacions assistencials.
CE15.3. Identificar els professionals de l'equip d'actuació d'emergències extrahospitalàries.
CE15.4. Comprendre la importància d'actuar coordinadament en un equip d'emergències
extrahospitalàries.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes.
CT3. Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adient per donar resposta als problemes
de l’àmbit professional, de forma eficient i eficaç.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions.

CONTINGUTS

U NITAT 1: C ONCEPTES BÀSICS
 Atenció prehospitalària
 Urgència i emergència mèdica
 Fases de l’actuació prehospitalària
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U NITAT 2: L’ ENTORN
 Control de l’entorn: contextualització física i contextualització clínica
 Estigmes
 Protecció i autoprotecció

U NITAT 3: L’ ABCDE, FONAMENT DE L ’ATENCIÓ PREHOSPITALÀRIA
 Valoració primària i secundària.

U NITAT 4: E L PACIENT TRAUMÀTIC
 Conceptes bàsics. fisiopatologia dels traumatismes
 Traumatismes toràcics
 Traumatismes del raquis i lesions medul·lars
 Traumatisme dels teixits tous i amputacions
 Traumatismes abdominals
 Traumatismes de pelvis i extremitats
 Traumatismes crani-encefàlics

U NITAT 5: C RÍTIC MÈDIC
 Urgències respiratòries
 Dispnea: definició, etiologia, patologies més freqüents
 Urgències cardiovasculars
 Dolor toràcic: definició, etiologia, factors de rics i paràmetres de gravetat, patologies
més freqüents
 Urgències metabòliques
 definició, etiologia i patologies més freqüents
 Urgències digestives
 Hemorràgia digestiva: definició, etiologia, valoració i actuació.
 Patologia neurològica
 Convulsions: definició, formes clíniques, valoració i actuació
 Coma: definició, etiologia, exploració neurològica, actuació
 Síncope: definició, etiologia, valoració i actuació
 Accidents cerebrovasculars: definició, classificació, avaluació diagnòstica. codi ictus
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U NITAT 6: LESIONAT PER AGENTS FÍSICS : CREMADES I PATOLOGIA DEL FUM
U NITAT 7: I NTOXICACIONS
U NITAT 8: U RGÈNCIES PEDIÀTRIQUES
ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS
Dirigides
Supervisades
Autònomes

HORES ECTS
RESULTATS D'APRENENTATGE
51,0 2,0 CE1.59, CE6.26, CE15,3, CE15.4, CG3
CE1.59, CE6.26, CE7.40, CE10.13, CE15.3, CT1, CT3,
3,0 0,1
CG3
96,0 3,8 CE1.59, CE6.26, CE7.40, CE10.13, CT1, CT3, CG3
TOTAL 150,0 6,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació
Aquesta assignatura s’avalua amb:
 Proves escrites 50%
 Presentacions i discussions de casos 10%
 Treballs individuals 20%
 Simulació en grup 20%
Criteris per aprovar l’assignatura
És requisit realitzar l’avaluació escrita i aprovar-la per fer mitjana amb la resta de notes.
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura igual o superior a 5/10.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma moodle.
Es considera No avaluable (NV) quan l’estudiant no s’hagi presentat a l’avaluació escrita.
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Prova de síntesi: Els estudiants en segona o més matrícula que s’hagin presentat a totes les proves
d’avaluació el curs anterior, poden optar a avaluar-se amb una única activitat d’avaluació de síntesi.
Aquesta activitat consistirà en un examen en finalitzar l’assignatura coincidint amb l’examen final
de l’assignatura.
Els estudiants en segona o més matrícula que vulguin optar a l’examen de síntesi ho han de
comunicar per escrit a la coordinadora de l’assignatura com a màxim un mes una vegada iniciada
aquesta

ACTIVITATS AVALUATIVES
PES SOBRE
LA
HORES 1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
CE1.59, CE6.26, CE7.40,
50%
2,0
0,1
CE10.13, CT1, CT3
CE1.59, CE6.26, CE10.13,
20%
6,0
0,2
CE15.3, CE15.4, CT1, CT3

TIPUS D'ACTIVITAT
Proves escrites
Simulacions en grup
Presentacions i discusions de
casos

10%

3,0

0,1 CE1.59, CE10.13, CT1, CT3

Treballs individual

20%

0,0

0,0

11,0

0,4

TOTAL
1

CE1.59, CE6.26, CE7.40,
CE10.13, CT1, CT3, CG3

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa

RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar l’avaluació escrita si aquesta s'ha realitzat prèviament. Les
simulacions en grup i els treballs individuals i/o en grup no tenen opció a recuperació.
L’activitat de recuperació consistirà en un examen tipus test.
La nota màxima de les activitats que es recuperin serà un 5.

BIBLIOGRAFIA
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Chulé V. Fisiopatologia del transporte. Jano;1985: 651-M
Danforth Tratado de obstetricia y ginecología. 8ª ed. México: McGraw- Hill;2000.
Desola J. Fisiología y fisiopatología del buceo. Barcelona: Marín;1989.
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Masson;1999
De Vierna-Grosso A, Medina-Aragon FJ, Alvarez Leiva C. Guía rápida de fármacos en emergencia
extrahospitalaria. Madrid: Aran;2011
Fernandez Milán JM. Apoyo psicológico en situaciones de emergencia. Madrid: Pirámide; 2005.
Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Protocols d’intoxicacions.
Barcelona: Generalitat de Catalunya; 1998.
Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Protocol d’assistència al part i
al puerperi i d’atenció al nadó. Barcelona: Generalitat de Catalunya; 2003.
Jimenez Murillo L, Montero Pérez FJ. Medicina de urgencias. Madrid: Elsevier; 2004.
Kirsta, A. Superar el estrés. Barcelona: Integral; 1990.
Lloret J., Muñoz J, Artigas, V. Protocolos terapéuticos de urgencias. Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau. Barcelona: Masson; 2005
Muriel C. Fisiopatología del transporte sanitario: Emergencias médicas. Madrid: ELA; 1992.
Sociedad Española de Ginecologia y Obstetricia (SEGO). Protocolos asistenciales en obstetricia.
LEGISLACIÓ VIGENT
Decreto 182/1990 de 3 de Julio, por el que se regula el transporte sanitario en el ámbito de Cataluña,
DOGC núm. 1326 (1990). http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/1326/641310.pdf
Ley 43/2002 Básica reguladora de la autonomía del paciente.
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equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por
carretera.
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ATENCIÓ EN INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200431

ECTS

6

Període

2n semestre

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

4t

Matèria

Infermeria en situacions específiques

Caràcter

Optativa

Coordinació assignatura

Mª José Jiménez

Correu electrònic

mjosejimenez@euit.fdsll.cat

Idioma de la docència

Català

Adelina García
Professorat

Mª José Jiménez
Raül Vernet
Anna Junqué

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Les persones que es troben en situacions crítiques necessiten una atenció sanitària molt específica
i el personal d’infermeria ha d’estar preparat per poder oferir cures de qualitat. És important el
coneixement de les diferents unitats a on ens podem trobar malalts en situacions crítiques, així com
el seu funcionament i els procediments més habituals que es porten a terme. És igualment
important tenir present els aspectes ètics i deontològics que estan present en les situacions crítiques
a l’hora de prendre decisions que en moltes ocasions seran vitals i s’hauran de prendre amb un
marge de temps molt estret.
És per això que aquesta assignatura proporcionarà coneixements a l’estudiant que li permetin cuidar
els malalts que estan ingressats en unitats específiques com àrees de malalts crítics, unitats de
coronàries, unitats de cremats, tractaments de substitució renal.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
Les infermeres i infermers que pretenen dedicar-se a l’atenció de persones en situacions crítiques
han de tenir una formació específica que les capaciti per aquestes cures.
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Aquesta formació és important que sigui integral, tenint en compte tots els aspectes de la persona
i el seu entorn.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Per cursar aquesta assignatura és recomanable haver cursat les assignatures dels cursos anteriors
d’Infermeria de la persona adulta (de segon curs) i Infermeria en situacions complexes (de tercer
curs).

OBJECTIU/S


Conèixer les diferents unitats especials a on podem trobar persones en situacions
crítiques.



Conèixer els principals procediments que es porten a terme en les diferents unitats de
malalts en situació crítica.



Identificar i analitzar els conflictes ètics en les situacions específiques i complexes.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE1. Prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les
persones que atens, d’acord amb l’estat de desenvolupament dels coneixements científics de
cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s’estableixen en les normes legals i
deontològiques aplicables.
CE1.58. Oferir atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats que presenta
el malalt crític.
CE6. Basar les intervencions infermeres en l’evidència científica i en els medis disponibles.
CE6.26. Aplica cures en situacions específiques d'alta complexitat basades en l'evidència
científica.
CE7. Demostrar que compren sense prejudicis a les persones considerant els seus aspectes físics,
psicològics i socials com a individus autònoms i independents assegurant el respecte a les seves
opinions, creences i valors.

GUIA DE L’ESTUDIANT 2018-2019

Pàgina | 212

CE7.40. Donar resposta a situacions crítiques en l'àmbit intra i extrahospitalari considerant els
aspectes físics, psicològics i socials dels individus, assegurant el respecte a les seves
opinions, creences i valors i garantint el dret a la intimitat a través de la confidencialitat
i el secret professional.
CE12. Demostrar que coneix el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les
implicacions ètiques de salut en un context mundial de transformació.
CE12.12. Aplicar els codis deontològics d'infermeria i els criteris de bioètica en contextos
específics.
CE17. Realitzar les cures d’infermeria basant-se en l’atenció integral de salut, que suposa la
cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
CE17.1. Realitzar les cures d'infermeria de forma integral dins de l'equip interdisciplinari que
atén els malalts en situació crítica.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes.
CT3. Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adient per donar resposta als problemes
de l’àmbit professional, de forma eficient i eficaç.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions.

CONTINGUTS

U NITAT 1: F UNCIONS VITALS EN LES SITUACIONS CRÍTIQUES
 Procediments i cures d’Infermeria relacionats amb l’alteració de la funció respiratòria.
Via aèria artificial: Intubació endotraqueal, traqueotomia a les unitats de cures
intensives, ventilació mecànica invasiva i no invasiva.
 Procediments i cures d’infermeria relacionats amb l’alteració en l’hemodinàmica.
Monitorització: EKG., Pressió Arterial invasiva i no invasiva, Pressió intra cranial,
Monitorització de l’Artèria Pulmonar. Catèter de Swan Ganz
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U NITAT 2: U NITATS ESPECIALS
 Unitats de coronàries: Descripció de les unitats de coronàries. Principals problemes
de salut i procediments: Cateterismes arterials, Marcapassos provisionals i
permanents, Arítmies. Unitats d’hemodinàmica, Baló intra aòrtic (BIA).
 Unitats de cremats: Descripció de les unitats i principals problemes i procediments.
Cures de les cremades

U NITAT 3: T RACTAMENTS DE SUBSTITUCIÓ RENAL
 Atenció d’infermeria en la malaltia renal.
 Tractaments de substitució renal:
- Hemodiàlisi
- Diàlisi peritoneal
- Teràpies continues de depuració extrarrenal (TCDE)

U NITAT 4: T RANSPLANTAMENTS
 Concepte de mort encefàlica i manteniment del donant.
 Procés de donació d’òrgans: Donants cadàver, Donants vius.

U NITAT 5. B IOÈTICA
 Introducció a la bioètica. Comitès d'ètica. Principis bioètics.
 Metodologia d'estudi de casos
 Bioètica i final de la vida:
- Eutanàsia, suïcidi assistit
- LET; futilitat i obstinació terapèutica
- Rebuig de tractament
- Sedació Pal·liativa
 Bioètica i processos crònics i degeneratius
 Estats Vegetatius Permanents
 Bioètica i transplantaments
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS
Dirigides
Supervisades
Autònomes

HORES ECTS
RESULTATS D'APRENENTATGE
54,0 2,2 CE1.58, CE7.40, CE12.12, CE17.1, CT1, CT3, CG3
0,0 0,0
96,0 3,8 CE6.26, CE7.40, CE12.12, CE17.1, CT1, CT3, CG3
TOTAL 150,0 6,0

AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació:
L’avaluació d’aquesta assignatura consta de:
 Treballs en grup: 35%
 Presentacions i discussions de casos: 15%
 Prova escrita: 50%
Criteris per aprovar l’assignatura:
Per poder fer la mitjana de les diferents notes de l’assignatura, l’estudiant ha d’haver superat
l’examen final amb una nota igual o superior a 5.
L’assignatura s’aprova amb una nota igual o superior a 5 de mitjana de totes les notes.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Les dates de les diferents activitats i proves d’avaluació de l’assignatura estaran publicades al pla de
treball que l’estudiant tindrà disponible al començament de l’assignatura.
Revisió de les activitats d’avaluació:
Les dates de la revisió de les diferents proves d’avaluació de l’assignatura es publicaran a la
plataforma moodle.
Es considerarà No Avaluable (NV) aquell estudiant que hagi realitzat o presentat menys d’un 75%
de les evidències d’avaluació de l’assignatura.
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Prova de síntesi:
Per aquells estudiants que estan en situació de segona matrícula o més, i hagin passat el curs
anterior per totes les activitats d’avaluació, podran presentar-se a una prova única d’avaluació.
Aquesta prova consisteix en un examen tipus test i/o pregunta curta i es realitzarà coincidint amb
l’examen final de l’assignatura.
Els estudiants que compleixin els requisits esmentats i escollin aquesta opció ho hauran de
comunicar a la coordinadora de l’assignatura com a molt tard un mes abans de l’examen.

ACTIVITATS AVALUATIVES
PES SOBRE
1
TIPUS D'ACTIVITAT
LA
HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
CE1.58, CE6.26, CE7.40,
Treballs en grup
35%
2,0 0,1
CE12.12, CE17.1, CT1, , CG3
Presentacions i discusions de casos
15%
0,0 0,0 CE7.40, CE12.12, CT1, CT3
CE1.58, CE7.40, CE12.12,
Prova escrita
50%
4,0 0,2
CE17.1, CT3
TOTAL
100%
6,0 0,2
1

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa

RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament.
La recuperació d’aquesta assignatura consisteix en un únic examen tipus test i/o pregunta curta.
Per poder optar a la recuperació, l’estudiant ha d’haver-se presentat prèviament a l’examen final
de l’assignatura.
L’estudiant que no ha superat la prova de síntesi també té l’opció de presentar-se a la recuperació.
La nota màxima de la prova de síntesi de recuperació serà d’un 5.
La nota màxima de les activitats que es recuperin serà un 5.

GUIA DE L’ESTUDIANT 2018-2019

Pàgina | 216

BIBLIOGRAFIA
Esteban de la Torre A, Martín Arribas C. Manual de cuidados intensivos para enfermería. Barcelona
[etc.] : Springer-Verlag Ibérica; 1996.
Net Castel À, Betbesé Roig AJ, editors. Update en medicina intensiva. Barcelona: Ars Medica; 2005.
Parra Moreno ML, Arias Rivera S, Esteban de la Torre A. Procedimientos y técnicas en el paciente
crítico. Barcelona: Masson; 2003.
Urden LD, Stacy KM. Prioridades en enfermería de cuidados intensivos. Madrid: Harcourt; 2001.
Beauchamp TL, Childress JF. Principios de ètica médica. Madrid: Masson; 1998.
Broggi MA. Per una mort apropiada. Barcelona. Edicions 62; 2011.
Casado da Rocha A. Bioética para legos : una introducción a la ética asistencial. Madrid: CSIC; 2008.
Couceiro A. Bioética para clínicos. Madrid: Triacastela; 1999.
Gracia D. Fundamentos de bioética. 3 ª ed. Madrid. Triacastela; 2007.
Simón P, Barrio IM. ¿Quién decidirá por mí? : ética de las decisiones clínicas en pacientes incapaces.
Madrid : Triacastela; 2004.

BIBLIOGRAFIA WEB
Sociedad española de enfermería intensiva y unidades de coronarias [Internet] [citat 1 des 2017].
Disponible a: http://seeiuc.org/
Sociedad española de medicina intensiva y unidades de corornarias [Internet] [citat 1 des 2017].
Disponible a: http://www.semicyuc.org/
Sociedad española de nefrología. [Internet] [citat 1 des 2017]. Disponible a: www.senefro.org
Sociedad española de enfermería nefrológica. [Internet] [citat 1 des 2017]. Disponible a:
www.seden.org
Comitè de Bioètica de
www.comitebioetica.cat

Catalunya.

[Internet]

[citat

1

des

2017].

Disponible

en:

Comité de Bioética de España. [Internet] [citat 1 des 2017]. Disponible a: www.comitedebioetica.es
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PRÀCTIQUES EXTERNES EN ÀMBITS ESPECÍFICS
Curs acadèmic

2018-2019

Codi

200437

ECTS

12

Període

1r semestre

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

4t

Matèria

Pràctiques externes

Caràcter

Optativa

Coordinació assignatura

Ester Peñataro Pintado

Correu electrònic

esterpenataro@euit.fdsll.cat

Idioma de la docència Català

Lluís Castella
Maite Hernández
Bárbaro Serrano
Professorat

Marta Mora
Mónica Aliaga
Mª José Arch
Adelina García
Ester Peñataro Pintado

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
La pràctica externa és una assignatura en la qual durant el seu període de pràctiques, l’estudiant té
l’oportunitat de fer una integració dels diferents coneixements adquirits durant la seva formació
teòrica. Hem de tenir en compte que aquesta estada pràctica pretén que l’estudiant sigui capaç
d’analitzar i reflexionar diferents punts com són: la comunicació amb els malalts o usuaris,
comportaments professionals en àrees específiques, la seguretat clínica, el treball en equip i el
funcionament i gestió de les diferents organitzacions, entre d’altres.
Aquesta assignatura de quart és important perquè l’estudiant pugui fer un acostament més acurat
al que li agradaria que properament sigui un escenari professional i laboral, tenint l’oportunitat de
fer una anàlisi de la realitat.
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Per això, és l’única assignatura de la carrera en la qual es permet a l’estudiant triar específicament
centre, servei i torn, inclús li dona l’oportunitat a l’estudiant de buscar-se la plaça de forma
autònoma, a un centre, diferent dels que ofereix la universitat, i que ha escollit pels seus interessos
formatius, professionals i/o personals.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
Aquesta assignatura aporta els fonaments teòrics i pràctics a partir dels quals l’estudiant incorpora
elements del cos de coneixement propi de la disciplina.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Es recomana haver superat totes les assignatures de la matèria Pràcticum.

OBJECTIU/S
L’estudiant serà capaç de:
 Reflexionar sobre les situacions viscudes durant les pràctiques.
 Demostrar habilitats comunicatives amb els usuaris/malalts i els diferents
professionals sanitaris.
 Demostrar habilitats en els diferents procediments infermers.
 Analitzar les diferents situacions que es presentin a la pràctica tenint en compte
l’autonomia dels usuaris respectant els elements de confidencialitat i secret
professional.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE1. Prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les
persones que atenen, d’acord amb l’estat de desenvolupament dels coneixements científics de
cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s’estableixen en les normes generals
i deontològiques aplicables.
CE1.58. Prestar atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats que presenta
el malalt crític.
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CE1. 60. Prestar una atenció tècnica i professional adequada en situacions crítiques extra
hospitalàries.
CE4. Demostrar que comprèn el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup
o comunitat dins del seu context social i multicultural.
CE.4.32. Analitzar la importància dels factors associats al gènere, lloc d’origen o grup de
referència en relació amb la percepció de salut i malaltia i l’assumpció de conductes
saludables.
CE5. Dissenyar sistemes de cures adreçats a les persones, família o grups, avaluant el seu impacte i
establint les modificacions oportunes.
CE5.35. Aplicar plans de cures en funció de la fase i/o etapa de la malaltia en què es troba el
pacient, utilitzant els principis teòrics i metodològics de la infermeria i avaluant els seus
resultats.
CE6. Basar les intervencions infermeres en l’evidència científica i en els medis disponibles.
CE6.26. Aplicar cures en situacions específiques d’alta complexitat basades en l’evidència
científica.
CE7. Demostrar que compren sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics,
psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les
seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat
i el secret professional.
CE.7.44. Mostrar un ús adequat de les habilitats comunicatives respectant la diversitat.
CE.7.45. Tenir en compte, en totes les activitats, la diversitat de percepcions respecte a la salut
i la malaltia.
CE8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat
en la presa de decisions de les persones ateses, d’acord amb la forma de viure el seu procés de
salut malaltia.
CE.8.10. Incorporar, amb el seu consentiment, a les persones o grups atesos en la presa de
decisions.
CE.8.11. Promoure l’autonomia personal i desenvolupar les capacitats i habilitats individuals.
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CE8.12. Actuar segons els criteris de preferències de les persones ateses.
CE13. Demostrar que coneix el finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els
recursos disponibles.
CE.13.6. Conèixer i utilitzar amb eficàcia els recursos socials i/o sanitaris disponibles per
millorar les cures de les persones, famílies o grups.
CE.13.7. Analitzar críticament les polítiques sanitàries i els recursos disponibles i elaborar
propostes de millora.
CE14. Establir mecanismes d’avaluació considerant els aspectes científics-tècnics i els de qualitat.
CE.14.7. Identificar i aplicar criteris i indicadors que permetin l’avaluació científica, tècnica i
de qualitat de les cures.
CE15. Treballar amb l’equip de professionals com a unitat bàsica en la qual s’estructuren de forma
uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i demès personal de les organitzacions
assistencials.
CE.15.5. Integrar-se en un equipo de treball valorant l’aportació específica de cada un dels
membres.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes.
CT3. Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adequada per a donar resposta als
problemes de l’àmbit professional de manera eficient i eficaç.
CT4. Expressar-se de forma fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral
com per escrit.
CT6. Col·laborar e integrar-se en grups i equips de treball.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.
CG4. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l’activitat professional.
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CONTINGUTS

U NITAT 1: TALLERS DE SIMULACIÓ .
Un total de 30 hores, durant la primera quinzena de setembre, distribuïdes en els següents tallers:
 Taller 1: Seguretat clínica i errors de medicació.
 Taller 2: Maneig de fàrmacs en situacions crítiques i urgents.
 Taller 3: Interpretació electrocardiogràfica.
 Taller 4: Maneig Ventilació Mecànica invasiva i no invasiva.
 Taller 5: Maneig Pressions invasives: PAP, PICCO, PIC, PVC.

U NITAT 2: E STADA P RÀCTICA
L'estada pràctica d'aquesta assignatura és de 5 setmanes de pràctiques assistencials amb un total
de 150 hores (distribuïdes en 30 hores setmanals), que es desenvoluparan entre els mesos d’abril i
maig.
Durant aquesta estada pràctica l'estudiant tindrà l'acompanyament en el procés d'aprenentatge per
part de la coordinació de l’assignatura, així com del tutor/a de la pràctica del centre.
L'estudiant pot utilitzar dues vies per a l'elecció i/o gestió de la plaça de pràctiques La via A, on
l'estudiant de manera autònoma (amb el suport per part de coordinació de l'assignatura) gestiona
directament el lloc on vol realitzar aquesta estada pràctica. I la via B, on l'estudiant selecciona el lloc
de pràctiques a partir de l'oferta de llocs de pràctiques de l'EUIT.

ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS
Dirigides
Supervisades
Autònomes
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HORES ECTS
RESULTATS D'APRENENTATGE
30,0 1,2 CE6.26, CE7.44, CT1, CT4, CT6, CG4
CE1.58, CE1.60, CE4.32, CE5.35, CE6.26, CE7.44,
150,0 6,0 CE7.45, CE8.10, CE8.11, CE8.12, CE13.6, CE14.7,
CE15.5, CT1, CT3, CT4, CT6, CG4
120,0 4,8 CE13.6, CE13.7, CT1, CT4, CG2, CG4
TOTAL 300,0 12,0
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AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació:
Aquesta assignatura s’avalua amb:
 Mòdul A: Treballs individuals i/o de grup (40%):
1. Tallers teòric-pràctics i de simulació, (20%).
2. Treball de l'estada de pràctiques (20%).
 Mòdul B: Estada de pràctiques (60%)
Criteris per aprovar l’assignatura:
En relació als tallers teòric-pràctics, per obtenir el 20% de la nota de l’assignatura corresponent als
tallers caldrà:
 Assistència al 100% dels tallers, seguint les normes establertes d’uniformitat,
puntualitat, actituds i aptituds segons normativa i segons competències definides a
l’assignatura.
En relació a l'estada pràctica:
L’estudiant ha de tenir l’assistència requerida del 100%, segons la normativa de pràctiques de l’EUIT
per poder ser avaluat del mòdul B.
El full d’ assistència diària a pràctiques ha d’estar degudament complimentat per poder formar part
de l’avaluació del mòdul B. Dues absències a pràctiques no justificades i/o no notificades signifiquen
el suspens del mòdul B.
Si l'estudiant realitza la sisena tutoria de treball final de grau durant aquesta estada pràctica, no
caldrà recuperació d'aquestes hores (veure normativa de pràctiques).
Per fer la mitjana ponderada entre els tres mòduls d’activitats d’avaluació, cal haver tret una nota
igual o superior a 5 als mòduls A i B.
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Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura igual o superior a 5.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
El resultat de les activitats d’avaluació es publicaran a la plataforma moodle. La revisió de les
activitats d’avaluació es farà a demanda de l’estudiant a través de la coordinació de l’assignatura.
Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant hagi realitzat/presentat menys del 100% del total
de l’estada pràctica de l’assignatura i/o no hagi presentat el treball de l’estada de pràctiques.

ACTIVITATS AVALUATIVES
PES SOBRE
1
LA
HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
CE.13.6, CE.13.7, CE.14.7,
Treballs individuals i/o de grup
40%
0,0 0,0
CE.15.5, CT4, CT6, CG2, CG4
CE1.58, CE1. 60, CE.4.32,
CE5.35, CE6.26, CE.7.44,
Estada pràctica
60%
150,0 6,0 CE.7.45, CE.8.10, CE.8.11,
CE8.12, CE.13.6, CE.13.7,
CE.14.7, CE.15.5, CT1, CT4.
TOTAL
150,0 6,0
TIPUS D'ACTIVITAT

1

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa

RECUPERACIÓ
Aquesta assignatura no té activitat de recuperació.
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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Els processos aguts, crònics i complexos de llarga durada de les persones diagnosticades de càncer
poden generar dependència requerint una atenció continuada i transversal dels diferents àmbits
assistencials, i molts d’ells són assumits per la família.
Aquesta assignatura contempla dos tipus d’intervencions en Infermeria en la persona diagnosticada
de càncer, per una banda la identificació de necessitats de la persona amb el diagnòstic i de la
persona cuidadora principal (familiar o entorn més proper), i per una altra, les eines per cuidar i
cuidar-se, així com l’assessorament sobre els recursos, associacions i xarxes socials més adients a
les seves necessitats
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INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
L’assignatura Recursos d’ajuda a les persones de suport aporta els fonaments teòrics i pràctics
perquè els futurs professionals d’infermeria puguin desenvolupar estratègies adreçades a les
persones diagnosticades de càncer i a les persones cuidadores principals, incorporant elements per
cuidar i cuidar-se al llarg del procés oncològic i en els diferents àmbits assistencials.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Cap recomanació prèvia

OBJECTIU/S
L’estudiant serà capaç de:


Conèixer, identificar i aplicar les eines i els recursos d’ajuda i de cures necessàries per
a cuidar a la persona diagnosticada de càncer i al seva persona cuidadora.



Descriure les necessitats de les persones diagnosticades de càncer en l’estat agut o
crònic i de les persones cuidadores.



Identificar, informar i facilitar suport i els recursos sanitaris, psicosocials, educatius, i
d’oci necessaris a la persona diagnosticada de càncer.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE4. Demostrar que comprèn el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup
o comunitat dins del seu context social i multicultural.
CE4.30. Relacionar els factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups.
CE4.31. Conèixer estratègies per educar, facilitar i donar suport a la salut d'individus i grups.
CE5. Dissenyar sistemes de cures dirigits a les persones, famílies o grups, avaluant el seu impacte i
establint les modificacions oportunes.
CE5.23. Conèixer i aplicar tècniques i habilitats d'enfrontament de l'estrès.
CE5.24. Conèixer i aplicar els mètodes no farmacològics del maneig del dolor.
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CE10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva
seguretat.
CE10.20. Aplicar tècniques de dinamització de grups i promoure i donar suport a grups
d'autoajuda.
CE19. Plantejar solucions als problemes de salut / malaltia de les persones, famílies o de la
comunitat aplicant la relació terapèutica seguint el mètode científic del procés infermer.
CE19.7. Identificar els elements de la relació terapèutica més rellevants i característics de
cadascuna de les situacions de complexitat psicosocial.
CE19.8. Analitzar i aplicar les formes d'actuació més adequades d’acord a aquestes
característiques.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes.
CT3. Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adient per donar resposta als problemes
de l’àmbit professional, de forma eficient i eficaç.
CT4. Expressar-se de forma fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral
com per escrit.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions.

CONTINGUTS

U NITAT 1:F ACTORS S ANITARIS E N L’À MBIT DE LES C URES O NCOLÒGIQUES
 Epidemiologia del càncer i el seu caràcter de malaltia crònica al llarg del cicle vital.
 Atenció oncològica integral, coordinada i continuada entre els diferents àmbits
assistencials i individualitzada: Gestió de casos, PCC, MACA, Hospital de dia i
hospitalització domiciliària.

GUIA DE L’ESTUDIANT 2018-2019

Pàgina | 229

U NITAT 2: E L PROCÉS DE CUIDAR I C URES O NCOLÒGIQUES : P ERSONA D IAGNOSTICADA D E
C ÀNCER I P ERSONA C UIDADORA
 Necessitats específiques dels familiars i persones cuidadors informals dels pacients
oncològics
 Necessitats especifiques de les persones diagnosticades de càncer
 Connotació social negativa de la malaltia oncològica i el seu impacte emocional
 Patient-centered, patient partnership.
 Programes d’educació sanitària

U NITAT 3: E INES DE SUPORT A LES C URES D E LA P ERSONA D IAGNOSTICADA D E CÀNCER
 Grups d’autoajuda.
 La gestió de la pèrdua.
 La gestió de l’estrès
 Teràpies complementaries no farmacològiques.

U NITAT 4: R ECURSOS PER A LA FORMACIÓ DEL CUIDADOR . C OM TENIR CURA I MANTENIR LA
SEGURETAT I EL CONFORT DE LA PERSONA CUIDADA .
 Rol d'infermeria a la Valoració i aplicació de Mesures de RISC (administració de
citostàtics, radioteràpia, teràpia hormonal)
 Sensibilització de la població i la realització de proves diagnòstiques (paper de
l'Atenció Primària)

ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS

HORES ECTS

Dirigides
Supervisades
Autònomes
TOTAL
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RESULTATS D'APRENENTATGE
CE4.30, CE4.31, CE5.23, CE5.24, CE10.20, CE19.7,
55,5 2,22 CE19.8, CT1, CT3, CT4, CG3
9,0 0,36 CE5.23, CE5.24, CE10.20, CE19.7, CT3, CG3
CE4.30, CE4.31,CE5.23, CE5.24, CE10, CT1, CT3,
85,5 3,42 CT4, CG3
150,0 6,00
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AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació
Aquesta assignatura s’avalua amb:


Activitat 1:
o Lliurament de treball individual i/o en grup 30%
o Activitats d'autoavaluació (qüestionaris a l’espai moodle) 20% (dos
qüestionaris tipus test i/o pregunta oberta)



Activitat 2: Lliurament de treball individual i/o en grup 30% (consta de dos
activitats, una amb un valor del 15% i altre amb un valor del 15%)



Activitat 3: Proves/Examen pràctic 20% (dos activitats amb un valor del 10%
cadascuna d'elles)

Criteris per aprovar l’assignatura
Per fer la mitjana ponderada entre les tres activitats, cal haver tret una nota igual o superior a 5 en
l'Activitat 1 (lliurament de treball individual i/o en grup i Activitats d'autoavaluació) l'Activitat 2
(lliurament de treball individual i/o en grup).
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final igual o superior a 5.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà l’inici d’aquesta.
Revisió de les activitats d’avaluació:
El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma moodle.
Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant no hagi presentat les activitats
d'avaluació. La nota final de l’assignatura que sortirà serà un no avaluable.
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Prova de síntesi: Els estudiants en segona o més matrícula que s’hagin presentat a totes les proves
d’avaluació el curs anterior, poden optar a avaluar-se amb una única activitat d’avaluació de síntesi.
Aquesta activitat consistirà en un examen o lliurament de treball individual en finalitzar l’assignatura
coincidint amb la data de l’examen final de l’assignatura o, en el seu defecte, l'últim dia de
l'assignatura.
Els estudiants en segona o més matrícula que vulguin optar a l’examen de síntesi ho han de
comunicar per escrit al/la coordinador/a de l’assignatura com a mínim un mes abans de la data
d’examen planificada.

ACTIVITATS AVALUATIVES
PES SOBRE
1
LA
HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
NOTA (%)
CE4.30, CE4.31, CE10.20
Lliurament de treballs
60%
8,0 0,3 CE19.7, CE19.8, CT1, CT3, CT4,
CG3
CE4.30, CE4.31, CE19.7, CE19.8,
Activitats d'autoavaluació
20%
2,0 0,1
CT1, CT3
CE5.23, CE5.24, CE19.7, CT1,
Proves (examen pràctic tallers)
20%
2,0 0,1
CT3, CG3
TOTAL
12,0 0,5
TIPUS D'ACTIVITAT

1

S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa

RECUPERACIÓ
Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament
Les activitats tenen possibilitat de recuperació sempre i quan la nota obtinguda en cadascuna de les
mateixes no sigui un no presentat.
La recuperació consistirà en una prova escrita tipus test i/o pregunta oberta i/o lliurament de
treballs en funció de l'activitat no aprovada que avalua tots els resultats d'aprenentatge de
l'assignatura
Els estudiants que optin a prova de síntesi poden presentar-se a recuperació.
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La nota màxima de les activitats que es recuperin serà un 5.
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7. MÀSTERS I DIPLOMES DE POSTGRAU
XXIV DIPLOMA DE POSTGRAU INFERMERIA QUIRÚRGICA

El Diploma de Postgrau en Infermeria Quirúrgica pretén formar professionals
d’infermeria experts en l’àrea quirúrgica tenint en compte els coneixements
teòrics, les habilitats pràctiques i la visió holística professional. El pacient quirúrgic
recorre diferents etapes durant el seu procés, la valoració pre operatòria, el mateix
Finalitat

procés operatori i la recuperació postoperatòria immediata. Aquestes fases, encara
que diferents, requereixen una atenció contínua i completa integrant tant l`aspecte
fisiològic com l’aspecte psicològic del pacient i fa necessària una preparació
específica del professional d`infermeria.

Dirigit a

Diplomats i Graduats en Infermeria

Crèdits

30 ECTS

Preu

2.200€

Núm. places

30

Modalitat

Presencial
Les classes teòriques s’impartiran a les aules de l’Escola Universitària d’Infermeria

Lloc

i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT).
Les classes pràctiques a diferents centres assistencials

MÀSTER D’INFERMERIA QUIRÚRGICA, ANESTÈSIA I TERÀPIA DEL DOLOR

El Màster d’Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Teràpia del Dolor té com a finalitat
facilitar el desenvolupament professional que permeti assolir el lideratge en
Finalitat

l’execució de les cures infermeres específiques en l’àrea quirúrgica i en la teràpia
del dolor, considerant el pacient quirúrgic com el centre de tot el procés.

Dirigit a

Diplomats i Graduats en Infermeria

Crèdits

60 ECTS

Preu

3.960€
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Núm. places

35

Modalitat

Presencial

Lloc

Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
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