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FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I 

Curs acadèmic 2018-2019 Codi 200401 ECTS 6 

Titulació Grau en Infermeria 

Curs 1r Període 1r semestre 

Matèria Fisiologia 

Caràcter Bàsica Idioma de la docència Català 

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. 
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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 

UNITAT 1: INTRODUCCIÓ 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 creixement 

de les poblacions bacterianes. 

•  Flora bacteriana habitual. Equilibri de l’ésser humà, la seva flora microbiana. 

UNITAT 2: ORGANITZACIÓ DEL COS HUMÀ. INTRODUCCIÓ AL METABOLISME. FISIOLOGIA 

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 

UNITAT 3: APARELL LOCOMOTOR. BASES ANATÒMIQUES I FISIOLÒGIQUES 

•  Sistema Esquelètic 

•  Sistema Articular 

•  Sistema Muscular. Fisiologia i Biofísica de la contracció muscular. 

UNITAT 4: APARELL CARDIOCIRCULATORI. FISIOLOGIA 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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UNITAT 5: APARELL 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 

UNITAT 6: APARELL DIGESTIU 

•  Parts funcionals de l’aparell digestiu 

•  Fisiologia de l’aparell digestiu. Digestió. 

•  Control de la secreció de les glàndules digestives. 

•  Absorció. 

•  Eliminació. 

UNITAT 7: APARELL 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. 

UNITAT 8: APARELL REPRODUCTOR 

•  Fisiologia aparell o sistema reproductor masculí. 

•  Fisiologia aparell o sistema reproductor femení. 

UNITAT 9: SISTEMA 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. 

UNITAT 10: ÒRGANS DELS SENTITS 

•  Receptors sensorials i els òrgans dels sentits. 

•  Sentits especials 

•  Sentits generals 

UNITAT 11: SISTEMA 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 HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 54,0 2,2 CE1.13, CE1.15, CE1.75, CT1, CG2

Supervisades 15,0 0,6 CT1, CT2, CG2

Autònomes 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 

LA

NOTA (%)
HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

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

TOTAL 2,0 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. 

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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