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INFERMERIA DE LA DONA 

Curs acadèmic 2020-2021 Codi 200419 ECTS 3 

Titulació Grau en Infermeria 

Curs 3r Període 1r semestre 

Matèria Infermeria Clínica 

Caràcter Bàsica Idioma de la docència Català / Castellà 

Coordinació assignatura Silvia Poveda Moral 

Correu electrònic silviapoveda@euit.fdsll.cat 

Professorat Ana Sánchez Larrosa 

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Aquesta assignatura constitueix la base en la formació de Grau per a l'adquisició de competències 

relacionades amb l'atenció i cures en les diferents etapes reproductives de la dona. 

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL 

El propòsit d’aquesta assignatura és capacitar a l’estudiant en l’àmbit de coneixements, habilitats i 

actituds per donar unes cures integrals a la dona, en els seus problemes de salut, així com en la 

prevenció i promoció d’aquesta, tenint en compte la seva individualitat i el seu context familiar, 

social i cultural. 

RECOMANACIONS PRÈVIES 

Cap recomanació. 

OBJECTIU/S 

• Definir les característiques de les dones en les diferents etapes del cicle reproductiu i 
en el climateri i en les alteracions que es poden presentar proporcionant les cures 
necessàries per a cada etapa.  

•  Dissenyar plans de cures en Infermeria per intervenir de forma adequada i per 
avaluar l'impacte de la seva intervenció. 
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• Proporcionar cures infermeres durant el procés de maternitat per a facilitar 
l’adaptació de les dones i els nounats a les noves demandes i prevenir complicacions.  

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

CE1. Prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les 

persones que atens, 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. 

CE1.35. Reconèixer les necessitats de salut durant les diferents etapes del cicle vital, des del 

moment del naixement fins al final de la vida 

CE1.42. Definir les característiques de les dones en les diferents etapes del cicle reproductiu i 

en el climateri i en les alteracions que es poden presentar. 

CE1.76. Identificar les mesures de seguretat relacionades amb l’aplicació de les radiacions 

CE5. Dissenyar sistemes de cures en Infermeria dirigides a les persones famílies o grups, avaluant 

en el seu impacte i realitzant les modificacions 

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

l’elaboració de plans de cures en infermeria. 

CE5.13. Facilitar l’adaptació de les dones i els nounats a les noves demandes. 

CE6. Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles 

CE6.11 Analitzar les intervencions infermeres justificant amb evidències científiques i/o 

aportacions d’experts que les sustenten. 

CE6.12 Argumentar les intervencions infermeres amb evidència científica. 

CE9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, donant suport al manteniment de conductes 

preventives i terapèutiques. 

CE9.6. Seleccionar els aspectes bàsics relacionats amb l’estil 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. 
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COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT3. Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adequada per 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 d'idees, persones i situacions. 

CONTINGUTS 

UNITAT 1: PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA I INTRODUCCIÓ AL PROGRAMA D’ATENCIÓ A LA 
SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA DE LA DONA. 

UNITAT 2: ANATOMIA I FISIOLOGIA DE L’APARELL GENITAL FEMENÍ. 
•  Exploració i proves complementàries. 

UNITAT 3: CICLE OVÀRIC I CICLE ENDOMETRIAL. 

UNITAT 4: ALTERACIONS DEL CICLE MENSTRUAL. PROTOCOLS DE CRIBATGE DE CÈRVIX I 
MAMA. 

UNITAT 5: PATOLOGIA GINECOLÒGICA. INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL (ITS) 

UNITAT 6: CÀNCER GINECOLÒGIC. 
•  Problemes de salut que se’n deriven: atenció i cures infermeres. 

UNITAT 7: PLANIFICACIÓ FAMILIAR I MÈTODES CONTRACEPTIUS. 
•  Promoció d’estils de vida saludables. 

•  Rol infermer. 

UNITAT 8: DIAGNÒSTIC I CONTROL DE L’EMBARÀS. 
•  Proves complementàries durant la gestació. 

UNITAT 9: FISIOLOGIA DE L’EMBARÀS. 
•  Actuació i consell infermer. 

UNITAT 10: PATOLOGIA DE LA GESTACIÓ I GESTACIÓ DE RISC. 
•  Cures infermeres. 

•  



 

 
 

INFERMERIA DE LA DONA 2020-2021 

 
CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

Pàgina | 4  

 
 
Pàgina | 4  

UNITAT 11: PART EUTÒCIC I PART DISTÒCIC. 
•  Actuació en Infermeria. 

UNITAT 12: PUERPERI FISIOLÒGIC I PATOLOGIES DEL PUERPERI. 
•  Les cures infermeres durant el puerperi. 

UNITAT 13: LACTÀNCIA MATERNA. ACTUACIONS I ROL INFERMER. 

UNITAT 14: CLIMATERI I MENOPAUSA. ESTILS DE VIDA SALUDABLES I CURES INFERMERES. 

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

 

AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats avaluatives:  

•  Prova escrita final (50%) 

•  Treballs grupals (40%) 

o Activitat 1 (20%): Treball grupal relacionat amb els canvis fisiològics durant la 
gestació. 

o Activitat 2 (20%): Cas treballat de forma grupal corresponent al tema de Climateri i 
menopausa. 

• Activitat individual d’autoavaluació (10%) 

o Lectura i comprensió de 3 articles proposats per la professora en relació als temes 
5 i 6, i posterior retroalimentació per parells (10%). 

Criteris per aprovar l’assignatura:  

És imprescindible obtenir una qualificació igual o superior a 5 en la prova escrita per fer mitjana 
amb la resta de notes. 

 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 22,5 0,9 CE1.35, CE1.42, CE1.76, CE5.11, CE5.13, CE6.11, 
CE6.12, CE9.6, CT3, CG3

Supervisades 0,0

Autònomes 52,5 2,1 CE1.35, CE1.42, CE5.11, CE5.13, CE6.11, 
CE6.12, CE9.6, CT3, CG2

TOTAL 75,0 3,0
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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 hagi realitzat/presentat menys del 40% del 

percentatge total de l’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 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 matricula que vulguin optar a l’examen de síntesi ho han de 

comunicar per escrit al/la coordinadora de l’assignatura com a mínim un mes abans de la data 

d’examen planificada. 
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ACTIVITATS AVALUATIVES 

 

 

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 oberta. 

No es poden presentar a la prova escrita els estudiants que no hagin realitzat la prova escrita 

anteriorment i tampoc serveix per apujar nota. 

La nota màxima de la/es activitat/s que es recuperin serà un 5. 

BIBLIOGRAFIA 

Dickason EJ, Silverman BL, Kaplan JA. Enfermería maternoinfantil. 3a ed. Barcelona: Harcourt; 
2000. 

Protocol de Seguiment de l'Embaràs a Catalunya. 2ª ed. Barcelona: Departament de Salut; 2005. 

González-Merlo J. Obstetricia. 6a ed. Barcelona : Elsevier Masson; 2013. 

González-Merlo J, González Bosquet E, González Bosquet J. Ginecología. 9a ed. Barcelona : Elsevier 
Masson; 2014. 

TIPUS D'ACTIVITAT
PES SOBRE 

LA
NOTA (%)

HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Treballs individuals i/o de grup: 

activitat 1 (20%) + activitat 2 (20%)
40% 0,0 0,0 CE1.42, CE5.11, CE6.11, CE9.6, CT3

Activitat d'autoavaluació 10% 0,5 0,0 CE9.6, CG2

Prova escrita 50% 2,0 0,1
CE1.35, CE1.42, CE5.13, CE6.11, 

CGA2

TOTAL 100% 2,5 0,1

1
 S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa

Prova escrita (50%).

Prova escrita final (50%)

Treballs individuals en grup 

Activitat 1 (20%): Treball grupal relacionat amb els canvis fisiològics durant la gestació. 

Activitat 2 (20%): Cas treballat de forma grupal corresponent al tema de Climateri i menopausa. 
Activitat d’autoavaluació (10%): activitat 3

Lectura i comprensió de 3 articles proposats per la professora en relació als temes 5 i 6 i retroalimentació per parells.

Les activitats 1, 2 i 3 són activitats sumatives a la prova escrita.
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Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Manual básico de obstetricia y ginecologia [Internet]. [Citat 
20 des 2012]. Madrid:  Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Servicio de Recursos Documentales y 
Apoyo Institucional; 2013. Disponible a: 
http://www.ingesa.msssi.gob.es/estadEstudios/documPublica/internet/pdf/Manual_obstetricia_g
inecologia.pdf 

Ministerio de Sanidad, servicios socials e igualdad. Guia práctica clínica de atención en el 
embarazo y puerperio. Sevilla: Junta de Andalucia, 2014. 

Ministerio de Sanidad y Política Social. Guía de Práctica Clínica sobre la Atención al Parto Normal. 
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco (OSTEBA). Agencia de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias de Galicia (Avalia-t); 2010.  

NANDA Internacional. Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2009-2011. Elsevier; 
2009. Ruiz González MD. Enfermería del niño y el adolescente. 2ª ed. Madrid: DAE; 2009. 

SEGO. Protocolos asistenciales de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 2010. 

Torrens R, Martínez C. Enfermería de la mujer. Madrid: DAE; 2001. 
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