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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 

UNITAT 1: TEORIA A L’AULA: 

•  Introducció als procediments. 

UNITAT 2: TALLERS TEÒRICO-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 HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 94,5 3,8 CE2.27, CE10.24, CG3

Autònomes 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. 

Prova de síntesi: 

Per aquells estudiants que estan en situació de segona matrícula o més i hagin realitzat i aprovat 

tots els tallers, podran presentar-se a una única prova d’avaluació final.  Aquesta consisteix en un 

únic examen final 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. 
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ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)
HORES

1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Exàmens teòrics 40% 2,0 0,1 CE2.27, CT4

Exàmens pràctics 60% 5,0 0,2 CE2.27, CE10.24, CT4, CG3 

TOTAL 7,0 0,3

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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