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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.  
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RECOMANACIONS PRÈVIES 

Es recomana haver cursat les assignatures d’estructura del cos Humà i de Funció del cos humà I. 

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. 
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COMPETÈNCIES GENERALS 

CG2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

CONTINGUTS 

UNITAT 1: MICROBIOLOGIA 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 con tra 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 

UNITAT 2: SANG 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.  

UNITAT 3: SISTEMA CARDIOVASCULAR: 

•  Disfuncions i mecanismes de control del sistema cardiovascular.  

•  Alteracions del ritme cardíac: arítmies, característiques generals i classi ficació. 

•  Electrocadiograma 

•  Insuficiència cardíaca: concepte, causes d’insuficiència cardíaca i classificació. 

Mecanismes compensadors de la insuficiència cardíaca.  

•  Cardiopatia isquèmica: Alteracions, manifestacions i quadros clínics.  
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•  Valvulopaties: estenosis mitral i aòrtica. Insuficiència mitral i aòrtica.  

•  Insuficiència circulatòria: Concep-te i tipus, hipotensió arterial, Shock, síncope, 

hipertensió arterial, aterosclerosis. Isquèmia arterial aguda y crònica. Insuficiència 

venosa: varius. 

•  Cor pulmonale. 

UNITAT 4: SISTEMA 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. 

UNITAT 5: TRACTE 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 

UNITAT 6: SISTEMA EXCRETOR: 

•  Alteracions de les funcions renals.  

•  Nefropaties glomerulars inflamatòries i no inflamatòries  

•  Nefropaties tubulars: característiques del túbul i tipus de transport.  
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•  Tubulopaties. 

•  Nefropatia obstructiva i Nefropatia per reflux. Litiasis renal. 

•  Malaltia renal aguda i crònica. 

UNITAT 7: SISTEMA 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 

UNITAT 8: EQUILIBRI ELECTROLÍTIC ÀCID -BÀSIC 

•  Disfunció de la distribució i alteració de l’aigua corporal.  

•  Regulació del volum i de la tonicitat. Anomalies: edema, hipertonicitat i hiponatremia.  

•  Equilibri àcid - base definició de les alteracions. Acidosi respiratòria i alcalosi 

respiratòria. Acidosi metabòlica i alcalosi metabòlica.  

•  Gasometries 

UNITAT 9: SISTEMA 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 

UNITAT 10: SUPORT VITAL BÀSIC 

• Reanimació cardiopulmonar bàsica 

• Cadena se supervivència 

• Desfibrilador Automàtic 
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 54,0 2,2 CE1.14,  CE1.16,  CE1.74 

Supervisades 15,0 0,6 CE 1.14, CT2, CG2

Autònomes 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 tres 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 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)

HORES
1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Treballs individuals: casos 

clínics
40% 0,0 0,0 CG2, CT2, 

Examen 50% 2,0 0,1 CE1.14, CE1.16, CE1.74 

Avaluació teorico-pràctica 10% 2,0 0,1
CE1.13, CE1.14, CE1.15, CE1.16, 

CE1.74, CT1, CT2.

TOTAL 4,0 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. 

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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