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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. 
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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: SITUACIONS 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: SITUACIONS COMPLEXES EN UNITATS DE CURES INTENSIVES. 

•  Organització del servei d’UCI. 

•  Atenció d’infermeria dels problemes més prevalents.  

•  Prioritats d’actuació. 

TEMA 3: ATENCIÓ D’INFERMERIA A LA PERSONA QUE HA SOFERT UN POLITRAUMATISME. 

•  TCE. 

•  Lesionat medul·lar. 

•  Atenció d’infermeria dels problemes més prevalents.  

TEMA 4: : SITUACIONS COMPLEXES EN EL SERVEI D’URGÈNCIES. 

•  Organització del servei d’urgències.  

•  Atenció d’infermeria dels problemes més prevalents.  

•  Prioritats d’actuació. 

TEMA 5: SITUACIONS 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: SITUACIONS 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: ATENCIÓ 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 RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 45,0 1,8
CE1.35, CE1.76, CE2.3, CE5.8, CE.9, CE9.6, CE18.3, 

CE18.4, CT1, CT3, CT17, CG1, CG2

Supervisades 0,0 0,0

Autònomes 105,0 4,2
CE1.35, CE1.76, CE2.3, CE5.8, CE.9, CE9.6, CE18.3, 

CE18.4, CT1, CT3, CT17, CG1, CG2

TOTAL 150,0 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

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)
HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de treballs 25% 0,0 0,0
CE7.30, CE7.31, CE9.6, CE5.8, 

CG1, CG2, CG3. 

Anàlisi de casos 25% 3,0 0,1

CE1.35, CE1.76, CE 5.8, CE6.12, 

CE7.30, CE7.31, CE9.6, CT1, 

CT3, CT7, CG1, CG2, CG3  

Prova escrita 50% 4,0 0,2

CE1.35, CE1.76, CE5.8, CE 6.12, 

CE7.30, CE7.31, CE9.6, CE18.3, 

CE18.4, CT1, CT3, CT7, CG1, 

CG2, CG3. 

TOTAL 7,0 0,3

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/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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