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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. 

mailto:adelinagarcia@euit.fdsll.cat
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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 possibles 

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 

UNITAT 1: TERAPÈUTICA MEDICAMENTOSA. GENERALITATS: 

•  Farmacologia clínica. Concepte de fàrmac. Formes farmacèutiques. Vies 

d’administració. 

•  Farmacocinètica i Farmacodinàmia. 

•  Utilització de fàrmacs en situacions especials: embaràs i lactància  

•  Utilització de fàrmacs en situacions especials: Insuficiència r enal, insuficiència 

hepàtica. 

•  Utilització de fàrmacs en poblacions especials: pediatria i geriatria.  

UNITAT 2: FÀRMACS ANTIINFECCIOSOS: 

•  Antibiòtics I 

•  Antibiòtics II 

•  Antifúngics. 

•  Antivírics. 

UNITAT 3: FÀRMACS ANTINEOPLÀSICS: 

•  Tractament Quimioteràpic Antineoplàstic. Tractament de les extravasacions.  

UNITAT 4: FARMACOLOGIA DELS SISTEMA AUTÒNOM I PERIFÈRIC: 

•  Sistema Colinèrgic: fàrmacs simpaticomimètics i fàrmacs simpaticolítics.  

•  Sistema Adrenèrgic: fàrmacs para simpaticomimètics i para simpaticolítics.  
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UNITAT 5: SIITEMA NERVIÓS I PSICOFAMACOLOGIA: 

•  Psicofàrmacs. Ansiolítics 

•  Antidepressius. 

•  Antipsicòtics. 

•  Antiparkinsonians. 

•  Antiepilèptics. 

•  Fàrmacs anestèsics. 

UNITAT 6: MEDIADORS CEL·LULARS: 

•  Mediadors cel·lulars: Histamina i Prostaglandines 

UNITAT 7: FARMACOLOGIA DEL DOLOR: 

•  Farmacologia del dolor: Analgèsics menors. Antiinflamatoris no esteroïdals.  

•  Farmacologia del dolor: Analgèsics majors. Opiacis.  

UNITAT 8: FARMACOLOGIA DE L’APARELL DIGESTIU: 

•  Antiàcids, Antiulcerosos i Antiemètics. 

•  Reguladors de la motilitat gastrointestinal. Antidiarreics. Tractament del 

restrenyiment: utilització dels laxants.  

UNITAT 9: FARMACOLOGIA DE L’APARELL RESPIRATORI: 

•  Fàrmacs antiinflamatoris i Broncodilatadors per al tractament de l’ASMA i l’MPOC. 

Antitussígens i 

•  Mucolítics. 

UNITAT 10: FARMACOLOGIA 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.  

UNITAT 11: FÀRMACS 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. 

UNITAT 12: TALLERS 

•  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 HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 27,0 1,1 CE1.21, CT1, CT3

Supervisades 60,0 2,4 CE1.21, CE10.4, CT1, CT3, CT9

Autònomes 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

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)

HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Anàlisis de casos 20% 1,0 0,0 CE1.21., CE10.4., CT3

Proves escrites 70% 6,0 0,2 CE10.4., CT1, CT9 i CG2

Presentacions i discussions a 

l'aula
10% 0,0 0,0 CE1.21, CT3

TOTAL 7,0 0,3

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. 

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. 
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INFORMACIO AL PACIENT: 

CEDIMCAT: http://www.cedimcat.info/index.php?lang=ca 

 

http://www.cedimcat.info/index.php?lang=ca

