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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

El coneixement de les bases ètiques, legals i metodològiques és imprescindible per a una actuació 

professional i individualitzada. Aquests coneixements s’han de tenir integrats en un moment inicial 

del Pla d’Estudis per poder aplicar-los i tenir-los presents al llarg de tota la formació i, posteriorment, 

en la vida professional. 

L’aplicació de tots aquests coneixements ha de permetre elaborar plans de cures situant l’usuari en 

el centre del procés salut-malaltia. 

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL 

Les infermeres i els infermers, sovint, han de prendre decisions en conflictes de caràcter moral i ètic 

i/o han de col·laborar en la presa de decisions complexes; això genera la necessitat de conèixer els 

aspectes ètics i legals que emmarquen l’exercici professional. 

La utilització d’una metodologia específica de treball que doni resposta a les necessitats de les 

persones de manera holística utilitzant llenguatge propi i visibilitzant l’aportació infermera és una 

part bàsica que ha de tenir sempre present un professional d’infermeria. 
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RECOMANACIONS PRÈVIES 

Cap  

OBJECTIU/S 

• Conèixer les bases ètiques de la professió infermera i el Codi d’ètica.  

• Aplicar els principis ètics en l’anàlisi de les diferentes situacions assistencials.  

• Adquirir els coneixements i les habilitats necessaris per a dur a la pràctica la 

metodologia de treball que permet individualitzar les cures.  

• Identificar els llenguatges estandarditzats propis i iniciar -se en l’ús d’aquests. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

E03. Aplicar els fonaments, principis teòrics i metodològics de la infermeria. 

E03.03. Identificar problemes infermers i problemes de col·laboració emprant la metodologia 

infermera i els llenguatges estandarditzats vigents. 

E03.06. Identificar els llenguatges estandarditzats i les taxonomies infermeres més emprades 

en relació als diagnòstics infermers, criteris de resultats i intervencions. 

E05. Dissenyar sistemes de cures adreçades a les persones, família o grups, avaluant llur impacte i 

establint les modificacions oportunes.  

E05.02. Identificar les diferents etapes del procés infermer i llur aplicació específica davant les 

respostes de les persones en les alteracions de salut. 

E05.03. Determinar els criteris de resultat adequats als problemes d'infermeria detectats. 

E06. Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles. 

E06.05. Aplicar l'evidència científica en la planificació i desenvolupament de les cures 

infermeres.  

E07. Demostrar que comprèn sense prejudicis a les persones, considerant llurs aspectes físics, 

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

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

secret professional. 
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E07.05. Indicar mesures que garanteixin el respecte a les opinions, creences i valors de les 

persones com individus autònoms i independents.  

E07.06. Demostrar la importància de la confidencialitat, intimitat i secret professional en les 

cures infermeres. 

E07.07. Considerar els aspectes físics, psicològics i socials en les situacions conflictives des d'un 

punt de vista bioètic per arribar a una resolució final. 

E07.08. Analitzar els aspectes físics, psicològics i socials que influeixen en l'autonomia i la 

independència dels individus. 

E07.09.Indicar les intervencions necessàries per mostrar comprensió i respecte cap la persona 

com individu autònom i independent. 

E08. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat 

en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en que viuen el seu procés 

de salut - malaltia. 

E08.01. Descriure els processos per promoure la participació i autonomia de la persona en la 

presa de decisions en el seu procés de salut – malaltia. 

E08.02. Explicar els principis ètics i les bases del consentiment informat. 

E08.03. Reflexionar sobre el dret a la informació i participació garantint l'autonomia en la presa 

de decisions i la confidencialitat de la informació. 

E12. Demostrar que coneix el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, i comprèn les 

implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació. 

E12.01. Identificar els conceptes de deontologia professional, bioètica, fonaments del dret i la 

legislació espanyola en relació a l'àmbit sanitari.  

E12.02. Analitzar el codi ètic i deontològic de la infermeria, així com la normativa legal vigent 

referent a l'assistència sanitària. 

E12.03. Reconèixer drets fonamentals de la persona basats en el codi deontològic d'infermeria. 

E12.04. Analitzar situacions de cures infermeres relacionades amb plantejaments ètics. 

E20. Utilitzar la metodologia científica a les seves intervencions. 

E20.03. Desenvolupar habilitats d'aplicació del mètode científic a les intervencions infermeres. 
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES/ GENERALS 

B01. Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que 

parteix de la base de l’educació sanitària general i sol disposar d’un nivell que, malgrat està 

recolzat per llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements 

procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi. 

G1. Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes 

innovadores a les necessitats i demandes de la societat. 

G1.03. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per a desenvolupar una actitud crítica i 

reflexiva. 

G3. Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i 

els valors democràtics. 

G3.01. Explicar el codi deontològic d'infermeria. 

G3.02. Analitzar críticament els principis i valors que regeixen l'exercici de la professió 

infermera. 

G3.03. Analitzar les dificultats, els prejudicis i les discriminacions, a curt o llarg termini, en 

relació amb determinades persones o col·lectius. 

G3.04. Identificar en les cures Infermeres accions que respectin els principis de responsabilitat 

ètica, els drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 

G3.05. Descriure els drets i deures dels usuaris dels Serveis de salut. 

G3.06. Explicar els principis ètics implicats en la investigació infermera. 

G4. Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere. 

G4.02. Analitzar les desigualtats de gènere així com els factors que les sustenten des dels 

diferents sistemes: El sistema familiar, el de parentiu, l'econòmic, el polític, el 

simbolisme i els sistemes educatius. 
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CONTINGUTSQUES DE LA INFERMERIA 

UNITAT 1: BASES ÈTIQUES DE LA INFERMERIA 

• Ètica i valors 

• Principis bioètics: autonomia, beneficència, no maleficència i justícia. Anàlisi de casos  

• Codi d’ètica  

• Drets i deures: dret a la informació i presa de decisions en salut.  

• Protecció de dades, intimitat i confidencialitat  

UNITAT 2: BASES METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA  

• Metodologia de treball infermer: etapes 

• Llenguatges estandarditzats: NANDA, NOC, NIC 

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides

Teoria (TE)

Pràctiques d'aula 

(PAUL)
49,5 2,0

E03.03, E03.06, E05.02,E05.03, E06.05, 

E07.05,E07.06,E07.07,E07.08,E07.09,E

08.01,E08.02,E08.03, E12.01, 

E12.02,E12.03,E12.04, E20.03, 

G1.03,G3.01,G3.02,G3.03, 

G3.04,G3.05,G3.06,G4.02

Supervisades Tutoria 1,0 0,0 E07.06,E08.03,E12.04,G4.02

Autònomes

Lectura 

d'articles/informes 

d'interès                                           

Estudi personal 

Elaboració de 

treballs                       

Cerca bibliogràfica

99,5 4,0

E03.03, E03.06, E05.02, E06.05, 

E07.05,E07.06,E07.07,E07.08,E07.09,E

08.01,E08.02, E12.01, E12.03, E20.03, 

G3-02,G3.03, G3.04,G3.05,G4.02,B01

TOTAL 150,0 6,0  
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AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació 

L’avaluació d’aquesta assignatura consta de: 

• Defensa oral de treballs 

• Lliurament de treball 

• Avaluació escrita: examen tipus test i/o pregunta oberta  

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 mitjana de totes les notes. 

Calendari de les activitats d’avaluació 

Les dates de les diferents proves d’avaluació estan publicades al pla de treball que l’estudiant tindrà 

disponible al començament de l’assignatura. 

Revisió de les activitats d’avaluació 

Les dates de revisió de les diferents proves d’avaluació de l’assignatura es publicaran a la plataforma 

moodle. 

Es considerarà No Avaluable (NV) aquell estudiant que hagi realitzat i/o presentat menys d’un 85% 

de les evidències d’avaluació de l’assignatura. 

Prova de síntesi 

Per aquells estudiants que estan en situació de segona matrícula o més i hagin passat per totes les 

proves avaluatives del curs anterior, podran presentar-se a una única prova d’avaluació. Aquesta 

consisteix en un únic examen tipus test i/o pregunta curta que es realitzarà coincidint amb l’examen 

final de l’assignatura. 
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Els estudiants que compleixin els requisits esmentats i escullin 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. 

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)
HORES

1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Defensa oral de treballs: 

presentació/discusió 

escrita de casos 

(entrevista)

20% 0,3 0,0
E07.05, E07.06, E07.07, E07.09, 

E08.03, E12.03, E12.04, G1.03,

Lliurament de treballs: 

treball individual i/o de 

grup 

30% 0,0 0,0
E05.02, E07.05, E07.08, E20.03, 

G1.03,G3.03, G4.02

Avaluaciones escrites: 

exàmens
50% 4,0 0,2

E03.03, E03.06,E05.02, E05.03, 

E06.05, E07.06, E07.07, E07.09, 

E08.01,E08.02, E08.03, 

E12.01,E12.02,E12.03,E20.03, B01, 

G3.01, G3.02,G3.04, G3.04,G3.06

TOTAL 4,3 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’estudiant que no ha superat la prova de síntesi també pot presentar-se a la recuperació. 

Les activitats d’avaluació grupal no tenen opció de recuperació. 

La nota màxima de les activitats que es recuperin serà un 5. 
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