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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

El Consell d’Europa defineix la dependència com “la necessitat d’ajuda o assistència important per 

a les activitats de la vida quotidiana” i de forma més precisa “l’estat en el qual es troben les persones 

que per raons lligades a la falta o pèrdua d’autonomia física psíquica o intel·lectual tenen necessitat 

d’assistència i/o ajudes importants per a les activitats de la vida diària i en particular els referents a 

la cura personal”. 

La dependència és una situació que pot ser temporal, permanent, progressiva i/o regressiva i per 

tant variable en el temps, el grau i l’extensió 

Són molts els processos crònics i complexos de llarga durada que generen dependència i actualment 

la població afectada, a causa dels canvis demogràfics i socials, cada cop requereix més la intervenció 

dels professionals d’infermeria pel que fa a la identificació, disseny i l’aplicació de cures orientades 

a la promoció de la salut , millora del nivell d’autonomia, el suport i benestar necessaris. 
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INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL 

L’elevada prevalença de persones en situació de dependència en qualsevol etapa de la vida, el canvi 

demogràfic i l’augment de l’esperança de vida requereixen de professionals d’infermeria amb 

coneixements, capacitats i competències orientades a promoure l’autonomia centrada en la 

persona, família i comunitat. 

RECOMANACIONS PRÈVIES 

Cap recomanació prèvia 

OBJECTIU/S 

L’estudiant serà capaç de: 

• Analitzar el que comporta la dependència. 

• Conèixer i identificar els tipus de substàncies i/o conductes addictives  

• Dissenyar i aplicar les cures, els recursos sanitaris i psicosocials, així com el suport 

adient a les persones amb dependència i els aspectes psicosocials, segons l’ edat, 

gènere i/o grup. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

CE4. Demostrar que comprèn el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup 

o comunitat dins del seu context social i multicultural. 

CE4.30. Relacionar els factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. 

CE4.31. Conèixer estratègies per educar, facilitar i donar suport a la salut d'individus i grups. 

CE5. Dissenyar sistemes de cures d’infermeria dirigides a les persones, famílies o grups, avaluant 

l’impacta i realitzant modificacions. 

CE5.21. Dissenyar plans de cures dirigides a persones afectades per abús de substàncies o 

conductes addictives. 

CE5.22. Dissenyar atenció individualitzada i adaptada a persones amb discapacitat o 

dependència per malalties cròniques considerant l'edat, el gènere, les diferències 

socio-culturals, el grup ètnic, les creences i els valors. 
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CE5.23. Conèixer i aplicar tècniques i habilitats d'enfrontament de l'estrès. 

CE7. Demostrar que compren sense prejudicis a les persones considerant el seus 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, a través de la confidencialitat i el 

secret professional. 

CE7.41. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents formes d'abús 

de substàncies i les conductes addictives. 

CE7.42. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents formes de 

violència seleccionant les accions adequades per proporcionar una atenció 

d'infermeria qualificada. 

CE7.43. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la 

situació de dependència de la persona, la seva vivència d’aquesta etapa de cicle vital. 

CE8. Promoure i respectar el dret a la participació informació, a l’autonomia i el consentiment 

informat en les decisions de les persones ateses, d’acord amb la forma en què viuen el procés 

de salut –malaltia. 

CE8.9. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment 

informat en la presa de decisions de les persones o famílies afectades per processos de 

dependència o de discapacitat, en la forma i mesura que sigui adequat a la seva situació. 

CE10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva 

seguretat. 

CE10.15. Identificar els factors de risc en l'abús de substàncies i conductes addictives. 

CE10.16. Dissenyar activitats de prevenció de l'abús de substàncies i conductes addictives. 

CE10.17. Reconèixer els programes i protocols d'actuació, de prevenció i de disminució de 

riscos davant diverses formes de consum i abús de substàncies i conductes 

addictives. 

CE10.18. Identificar els indicadors de detecció precoç d'una situació de violència. 

CE10.19. Dissenyar activitats de prevenció de la violència domèstica. 
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CE10.20. Aplicar tècniques de dinamització de grups i promoure i donar suport a grups 

d'autoajuda. 

CE17. Realitzar les cures d’infermeria basant-se en l’atenció integral de la salut, que suposa la 

cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial. 

CE17.2. Descriure els diversos nivells d'atenció social i sanitària i la composició dels equips 

interdisciplinaris en els diferents nivells. 

CE17.3. Analitzar les accions possibles per integrar els diversos nivells d'intervenció i garantir 

la continuïtat assistencial. 

CE17.4. Reconèixer les línies i protocols d'actuació davant de diverses formes de violència i 

quin és el paper d'infermeria en el context de l'equip interdisciplinari. 

CE19. Plantejar solucions als problemes de salut/malaltia de les persones, famílies i/o de la 

comunitat aplicant la relació terapèutica seguint el mètode científic del procés infermer. 

CE19.7. Identificar els elements de la relació terapèutica més rellevants i característics de 

cadascuna de les situacions de complexitat psicosocial. 

CE19.8. Analitzar i aplicar les formes d'actuació més adequades d’acord a aquestes 

característiques. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes. 

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

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

CT4. Expressar-se de forma fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral 

com escrita. 

COMPETÈNCIES GENERALS 

CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions. 
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CONTINGUTS 

UNITAT 1: CONTEXT I CONCEPTES CLAU 

• Marc legal, context polític, social i sanitari: Aspectes a debat.  

• Conceptes: Dependència. Discapacitat. Autonomia personal. Diversitat fun cional 

UNITAT 2: CARACTERÍSTIQUES, RECURSOS I INTERVENCIÓ D’INFERMERIA 

• La dependència al llarg del cicle vital. 

• Aspectes psicològics: Afrontament de la malaltia i la diversitat funcional  

• Eines d’afrontament de l’estrès  

• Intervenció d’infermeria. Gestió de casos 

• Consideracions socials de la dependència. 

UNITAT 3: LES DROGUES I LA DROGO-ADDICCIÓ 

• Les drogues i la drogoaddicció: Aspectes socials i culturals.  

• Història de les drogues. 

• Classificació de les drogues i les conductes addictives. Conceptes bàsics.  

• Els recursos de la xarxa d’atenció a les drogodependències  

• El paper d’Infermeria en un programa de reducció de danys  

• Experiències en programes de prevenció amb joves  

• Joc patològic i addiccions no tòxiques: conceptes bàsics, aspectes socials i culturals, 

recursos, estratègies d'intervenció  

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 55,5 2,2

CE4.31, CE5.21, CE5.23, CE7.41, CE7.42,  CE10.15, 

CE10.17, CE10.18, CE17.2, CE17.4, CE19.7, CT1, CT3, 

CT4, CG3

Supervisades 19,5 0,8 CT1, CT3, CT4, CG3

Autònomes 75,0 3,0

CE4.30, CE4.31, CE5.21, CE5.22, CE5.23, CE7.43, CE8.9, 

CE10.16, CE10.19, CE17.3, CE19.7, CE19.8, CT1, CT3, 

CG3

TOTAL 150,0 6,0  
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AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació 

Aquesta assignatura s’avalua amb:  

• Activitat 1: Treball en equip i/o individual (Diversitat funcional infants)25%.  

• Activitat 2: Treball en equip i/o individual (Diversitat funcional gent gran) 20%.  

• Activitat 3: Avaluació de taller pràctic (Eines afrontament de l’estrès) 5%  

• Activitat 4: Prova escrita pregunta tipus test i/o pregunta oberta 

(Drogodependències) 50%. 

Criteris per aprovar l’assignatura 

Per fer la mitjana ponderada entre les activitats d’avaluació, cal haver tret una nota igual o superior 

a 5 en l’examen tipus test i/o pregunta oberta (Activitat 4). 

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura igual o superior a 5. 

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 no hagi realitzat/presentat més del 75% les 

activitats d'avaluació. La nota final de l’assignatura que sortirà serà un no avaluable. 

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. 
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Els estudiants en segona o més matrícula 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

Treballs individuals i/o de grup 25% 6,0 0,2

CE4.30, CE4.31, CE5.21, CE5.22, 

CE5.23, CE7.43, CE8.9, CE10.15, 

CE10.16, CE10.19, CE10.20, 

CE17.3, CE19.7, CE19.8, CT1, CT3, 

CT4, CG3

Treballs individuals i/o de grup 20% 2,0 0,1

CE4.30, CE4.31, CE5.21, CE5.22, 

CE5.23, CE7.43, CE8.9, CE10.15, 

CE10.16, CE10.19, CE10.20, 

CE17.3, CE19.7, CE19.8, CT1, CT3, 

CT4, CG3

Proves escrites 55% 4,0 0,2
CE2.23, CE7.41, CE7.42, CE10.17, 

CE10.18, CE17.2, CE17.4, CE19.7

TOTAL 12,0 0,5

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 oberta si suspèn l’activitat 

Si suspèn l’activitat 1 i/o 2, l’activitat de recuperació serà la millora del treball. L’activitat 3 no té 

possibilitat de recuperació. 

Els estudiants que optin a prova de síntesi poden presentar-se a recuperació. 

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