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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Aquesta assignatura configura la introducció a les cures en Infermeria que requereix la persona 

adulta amb la descripció i anàlisi de les manifestacions dels problemes de salut de la persona 

adulta per tal d’establir, realitzar i avaluar el pla de cures adients. 

Per tal de dur a terme aquesta assignatura cal tenir assolits els coneixements de Fisiologia II i de 

Farmacologia. 

L’aprofundiment dels temes tractats a l’assignatura es farà en l’assignatura en Infermeria en 

situacions de complexitat. 

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL 

Aquesta assignatura permetrà a l’estudiant identificar problemes de salut reals i potencials i 

desenvolupar els plans de cures adients, adreçats tant a la promoció de la salut com al tractament 

dels problemes de salut  i prevenció de complicacions. 

RECOMANACIONS PRÈVIES 

És recomanable que abans de cursar aquesta assignatura, s’hagin cursat les següents:  Estructura 

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

• Adquirir els coneixements, les habilitats i actituds necessàries per identificar, 

analitzar i planificar cures preventives, o terapèutiques que fomentin l’estil de vida 

saludable, l’autocura i/o que millorin o resolguin problemes de salut de la persona 

adulta. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

CE1. Oferir 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 

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. 

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

el seu impacte i realitzant les modificacions necessàries. 

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

l’impacte de la intervenció. 

CE5.9. Proposar protocols de cures dirigits a persones amb risc d’emmalaltir. 

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

l’elaboració de plans de cures d’infermeria. 

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

CE6.12. Argumentar les intervencions infermeres amb evidència científica. 

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 l’estil de vida saludable, autocora i 

activitats preventives i terapèutiques en relació a les necessitats de salut i dirigint les 

accions tant a la persona com als familiars i/o cuidadors responsables. 
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COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos. 

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 un raonament crític i saber-ho comunicar de manera efectiva 

tant en les llengües pròpies com en una tercera. 

CG2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

CG3. Respectar la diversitat i pluralitat de les idees. 

CONTINGUTS 

INTERVENCIÓ I PLANIFICACIÓ DE CURES EN INFERMERIA RELACIONADES AMB: 

• La promoció de la salut. 

• La prevenció i la gestió de problemes cardiovasculars, múscul -esquelètics, de la 

respiració, de les nafres per pressió, de la digestió, de la diabetis.  

• Intervenció i planificació de cures en Infermeria relacionades amb el procés pre i 

postquirúrgic. 

• Identificar els signes bàsics de les alteracions dermatològiques.  

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 42,0 1,7
CE1.35, CE5.8, CE5.9, CE5.11, CE6.12, CE9.6, CT1, CT3, 

CT7, CG1

Supervisades 3,0 0,1
E11.35, CE5.8, CE5.9, CE5.11, CE6.12, CE9.6, CG1, CG2, 

CG3

Autònomes 105,0 4,2
CE5.8, CE5.9, CE5.11, CE6.12, CE9.6, CT1, CG1, CG2, 

CG3

TOTAL 150,0 6,0  
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AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació 

Aquesta assignatura s’avalua amb: 

• Examen. Preguntes tipus test i obertes. S’avaluaran els continguts de l’assignatura, 

les presentacions i les lectures recomanades. 

• Treball en grup. Els grups han d’estar formats per quatre persones. Caldrà triar 

entre els temes proposats. Hi ha una tutoria obligatòria i avaluable. Cal lliurar el 

treball dins del plac que s’indiqui. La presentació a classe és obligatòria per part 

dels quatre components del grup. L’assistència a les exposicions és obligatòria, ja 

que implica una activitat d’avaluació per tots els estudiants. 

• Qüestionari online de lectures. Preguntes tipus test o V/F que avaluaran els 

continguts relacionats amb les lectures recomanades.  

• Qüestionari de les presentacions de treballs. Es farà en acabar les exposicions per 

part dels estudiants. És imprescindible haver assistit a la sessió sencera.  

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 un No Avaluable (NV) quan l’estudiant no hagi lliurat en el termini indicat:  

• El treball en grup 

• El qüestionari de les presentacions 

• O no s’hagi presentat a l’examen final. 

Prova de síntesi: Els estudiants en segona o més matriculació 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. (examen final de l’assignatura) 

Per poder-hi optar cal sol·licitar-ho per escrit almenys un mes abans de la data de l’examen 

planificat. 
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ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)
HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Activitat d'autoavaluació 20% 1,0 0,0 CG 2 

Treballs en grup 30% 1,0 0,0
CE5.8, CE5.9, CE 5.11, CE 6.12, , 

CE 9.6, CG 1

Prova escrita 50% 2,0 0,1

CE 1.35, CE 2.3, CE 5.11, CE 6.12, 

CE 9.6, CG 1, CG 3, CT 1, CT 3, CT 

7  

TOTAL 100% 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 consisteix en un examen tipus test. 

Per poder optar-hi cal haver fet l’avaluació, obtenint una nota inferior a 5 i haver lliurat totes les 

activitats obligatòries.  

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

També podran optar a la recuperació els estudiants que es presentin a la prova de síntesi. 
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