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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Aquesta assignatura configura la introducció als canvis, modificacions fisiològiques, repercussions 

psicològiques i socials que s’associen al procés d’envellir. 

L’organització d’aquesta assignatura pretén que l’estudiant identifiqui i relacioni els seus 

coneixements previs, els d’altres matèries i coneixements relacionats i vinculats a l’envelliment. 

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL 

L’envelliment poblacional del nostre entorn està provocant  un augment de la  demanda  dels serveis 

sanitaris i sociosanitaris, que requereixen una atenció especialitzada dels professionals d’infermeria 

sobre  en el procés d’envellir i el seu entorn. 

RECOMANACIONS PRÈVIES 

Es recomana que abans de cursar aquesta assignatura  ja s’hagin cursat prèviament les assignatures: 

Estructura del Cos Humà, Funció del Cos Humà I i II, Bases Metodològiques de la Infermeria. 
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OBJECTIU/S 

• Adquirir els coneixements i les habilitats necessaris per a proporcionar cures infermeres adients 

i coherents als valors i necessitats de les persones grans, tant en l’àmbit hospitalari com en el 

comunitari, fomentant i promocionant la salut, facilitant el benestar i la qualitat de vida. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

CE1. Proporcionar una atenció professional adequada a les necessitats de salut de les persones, 

d’acord al desenvolupament dels coneixements científics del 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. 

CE1.36. Dissenyar plans de cures adequats als problemes més prevalent del nostre àmbit. 

CE1.37. Argumentar amb evidències científiques la selecció de les cures infermeres més idònies 

i una atenció professional adequada a les necessitats de salut de les persones. 

CE1.38. Justificar les cures infermeres de qualitat adequades a les necessitats de salut. 

CE1.46. Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència 

domèstica. 

CE1.47. Identificar, descriure i analitzar les cures en Infermeria que donen resposta als 

problemes i les necessitats de salut de les persones, famílies o grups. 

CE1.72. Identificar els problemes de salut més freqüents en les persones grans. 

CE1.73. Identificar estratègies orientades a la readaptació de la vida diària mitjançat 

recursos de proximitat i suport. 

CE2. Planificar i proporcionar les cures en Infermeria dirigides a les persones, família o grups, 

orientats als resultats de salut i avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i 

assistencial, que descriguin el procés de diagnòstic, tractament i cures del problema de salut. 

CE2.2. Planificar cures infermeres dirigides a les persones, famílies o grups. 

CE2.9. Valorar i tractar de forma integral les necessitats de salut en la persona gran. 
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CE5. Dissenyar sistemes de cures dirigits a les persones, família o grups, avaluant l’impacte i 

establint les modificacions necessàries. 

CE5.8. Dissenyar plans de cures d'infermeria per intervenir de forma adequada i per avaluar 

l’impacte de la seva intervenció. 

CE5.9. Proposar protocols de cures dirigits a les persones  de risc d'emmalaltir. 

CE5.11. Aplicar els coneixements sobre la fisiopatologia i els condicionants de salut a 

l’elaboració dels plans de cures en Infermeria. 

CE6. Fonamentar les intervencions en Infermeria en l’evidència científica i amb els mitjans 

disponibles. 

CE6.12. Argumentar les intervencions infermeres amb evidència científica 

CE7. Demostrar comprensió a les persones, sense perjudicis, considerant els aspectes físics, 

psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves 

opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat amb la confidencialitat i el secret 

professional. 

CE7.30. Realitzar el procés infermer considerant les opinions, creences i valor de les persones 

a les què va dirigit. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos. 

CT3. Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adequada per a donar resposta als 

problemes de l’àmbit professional, de forma eficient i eficaç. 

COMPETÈNCIES GENERALS 

CG2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

CG3. Respectar la diversitat i pluralitat de les idees. 
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CONTINGUTS 

UNITAT 1. L’ENVELLLIMENT:  

• Conceptes generals: gerontologia, geriatria, vellesa i envelliment.  

• Evolució històrica i social del concepte de vellesa.  

• Evolució demogràfica i social de l’envelliment. Causes i conseqüències. 

Aspectes significatius dels canvis en la població. Situació actual.  

• Els estereotips associats a la vellesa.  

UNITAT 2: EL PROCÈS D’ENVELLIR:  

• Perspectives teòriques de l’envelliment.  

• Aspectes generals del procés d’envellir: canvis físics, psíquics, cognitius i 

socials. 

• Perfils i característiques de les persones grans:  

o Els criteris de la persona gran sana, malalta o malalt geriàtric.  

o La fragilitat. 

o La complexitat en la persona gran.  

• Els síndromes geriàtrics: Mobilitat i caiguda,  úlceres per pressió, malnutrició, 

impacció fecal, incontinència, hipotèrmia-hipertèrmia, insomni i aïllament 

social. 

UNITAT 3. LA VALORACIÓ GERIÀTRICA INTEGRAL I PLANS DE CURES:  

• Valoració integral de la persona gra. 

• Esferes de la valoració geriàtrica integral (VGI), instruments (escales i índexs) 

de valoració i àmbits d'atenció. 

• Plans de cures en infermeria dirigits a la persona gran, família o grups.  

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

Les sessions presencials d’aula requereixen la participació activa de l’estudiant en els debats, 

activitats d’anàlisi de casos pràctics i treball de grup.  
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Les activitats  d’aula i fora d’aula estan organitzades per afavorir l’autoaprenentatge tutoritzat, amb 

guies de treball, tutories individual o en grups reduïts d’estudiants per tal de realitzar un seguiment 

dels aprenentatges. 

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 22,5 0,9

C1.35, C1.36, C1.37, C1.38, CE1.46,  C1.47, C1.72, 

C1.73, CE2.2, CE2.9, CE5.8, CE5.9, CE5.11, CE6.12, 

CE7.30, CT1, CT3, CG2, CG3

Supervisades 15,0 0,6

C1.35, C1.36, C1.37, C1.38, C1.47, C1.72, C1.73, 

CE2.2, CE2.9, CE5.8, CE5.9, CE5.11, CE6.12, CE7.30, 

CT1, CT3, CG2, CG3

Autònomes 37,5 1,5

C1.35, C1.36, C1.37, C1.38, CE1.46,  C1.47, C1.72, 

C1.73, CE2.2, CE2.9, CE5.8, CE5.9, CE5.11, CE6.12, 

CE7.30, CT1, CT3, CG2, CG3

TOTAL 75,0 3,0  

AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació.  

Aquesta assignatura s’avalua amb:  

•  Activitat 1: Activitat a l’aula individual i/o en grup. (10%)  

•  Activitat 2: Treballs en equip i/o individual (40%)  

• Activitat 3: Prova escrita tipus test i/o pregunta oberta (50%)  

Criteris per aprovar l’assignatura  

Per poder fer la mitjana de totes les notes, l’estudiant ha d’haver superat l’examen escrit amb una 
nota igual o superior a 5.  

L’aprovat de l’assignatura s’obté amb una nota igual o superior al 5 de totes les notes 

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:  
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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 no s'hagin presentat més del 80% de les activitats d'avaluació.  

Prova de síntesi: Els estudiants en segona o més matrícula que s’hagin presentat a totes les proves 

d’avaluació en 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 

escrit de l’assignatura.   

Els estudiants en segona o més matrícula que vulguin optar a l’examen de síntesi ho han de 

comunicar per escrit a la coordinadora de l’assignatura a l’inici de la mateixa.  

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)
HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Activitats d'autoavaluació 10% 0,0 0,0 C1.35, CE1.72, CT1, CG2 

Treball en equip i/o individual 40% 0,0 0,0

C1.35, C1.36 ,CE1.37, CE1.38, 

CE1.46, CE1.47, CE1.72, CE1.73, 

CE.2.2, CE2.9, CE5.8, CE5.9, 

CE5.11, CE6.12, CE7.30, CT1, 

CT3, CG2, CG3 

Proves escrites 50% 1,0 0,0

C1.35, CE1.37, CE1.38, CE1.46, 

CE1.47, CE1.72, CE1.73, CE6.12, 

CT1, CT3

TOTAL 100% 1,0 0,0

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. 

La recuperació d’aquesta assignatura consisteix en un únic examen tipus test i/o pregunta curta.  

 

Per poder optar a la recuperació l’estudiant ha d’haver-se presentat prèviament a l'examen final de 
l'assignatura.  

 

L’estudiant que no ha superat la prova de síntesi també pot presentar-se a la recuperació  

És imprescindible haver fet la prova escrita per optar a recuperació. 
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La nota màxima de les activitats que es recuperin serà un 5. 
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