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Coordinació assignatura Prof. Rafael Llorens Ortega 

Correu electrònic rafallorens@euit.fdsll.cat 

Professorat 
Rafael Llorens Ortega 

Dr. Raül Vernet Bellet 

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Aquesta assignatura configura la introducció de les bases científiques en el coneixement del 

funcionament del cos humà, des de l’estudi progressiu dels diferents nivells d’organització, les 

interrelacions i funcionament dels òrgans, aparells i sistemes del cos. Aquesta organització permet 

realitzar connexions d’aprenentatge entre els diferents nivells de funcionament. Aquest 

plantejament es fonamenta des de la coherència interna i facilita la vinculació amb altres matèries 

i assignatures relacionades amb el funcionament del cos humà. 

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL 

Aquesta assignatura aporta els coneixements bàsics de la fisiologia humana, la interrelació entre els 

diferents òrgans i sistemes corporals, per entendre el concepte general d’homeòstasi. 

RECOMANACIONS PRÈVIES 

Cap. 
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OBJECTIU/S 

• Identificar, relacionar i comprendre quines són les bases fisiològiques i característi-

ques d’organització i funcionament dels diferents òrgans, aparells i sistemes, per tal 

d’obtenir un concepte global del funcionament del cos humà i proporcionar una aten-

ció professional adequada a les necessitats de salut de les persones, d’acord al desen-

volupament dels coneixements científics, els nivells de qualitat i seguretat que s’es-

tableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.  

• Conèixer els aspectes bàsics i específics sobre les tècniques d'imatge per al diagnòstic 

i reconèixer les modalitats més utilitzades en els diferents aparells i sistemes.  

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

E01. Prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les 

persones que s'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 a les normes legals i 

deontològiques aplicables. 

E01.27. Identificar el funcionament fisiològic del Cos humà i els mecanismes homeostàtics que 

el regulen. 

E01.28. Descriure les bases moleculars i fisiològiques de les cèl·lules i els teixits. 

E01.35. Identificar les interaccions de les ones electromagnètiques i de les radiacions en l’ésser 

humà.  

E01.36. Descriure les mesures de seguretat davant l'aplicació de les radiacions.  

E01.37. Identificar les proves i exploracions de diagnòstic per la imatge emprades en diferents 

alteracions fisiopatològiques. 

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. 
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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 re-

flexiva. 

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

G4.03. Analitzar las diferències per sexe i les desigualtats de gènere en l'etiologia, l'anatomia, 

la fisiologia, les patologies, el diagnòstic diferencial, les opcions terapèutiques, la res-

posta farmacològica, el pronòstic i en les cures infermeres. 

CONTINGUTS 

UNITAT 1: DIAGNÒSTIC IMATGE:  

• Interaccions de les ones electromagnètiques i de les radiacions en l’ésser humà. Me-

sures de radioprotecció.  

• Mesures de seguretat davant l'aplicació de les radiacions . 

• Exploracions de diagnòstic per la imatge. 

• Iniciació a la radiologia.  

UNITAT 2: ORGANITZACIÓ DEL COS HUMÀ. INTRODUCCIÓ AL METABOLISME. FISIOLOGIA 

CEL·LULAR:  

• Nivells d’organització.  

• Homeòstasi.  

• Mecanismes de la regulació de l’homeòstasi corporal .  

• Introducció a la bioquímica.  

• Metabolisme cel·lular.  

• La cèl·lula. Funcions cel·lulars.  

UNITAT 3: APARELL LOCOMOTOR. BASES FISIOLÒGIQUES: 

• Sistema Esquelètic.  

• Sistema Articular.  

• Sistema Muscular. Fisiologia i Biofísica de la contracció muscular.   
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UNITAT 4: ÒRGANS DELS SENTITS: 

• Receptors sensorials i els òrgans dels sentits.  

• Sentits especials.  

• Sentits generals.  

UNITAT 5: SANG I ÒRGANS HEMATOPOÈTICS: 

• Activitat de la sang, fisiologia i mecanismes homeostàtics.   

• Fisiologia òrgans hematopoètics. 

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides

Teoria (TE)

Pràctiques d'aula 

(PAUL)

49,5 2,0
E01.27, E01.28, E01.35, E01.36, E01.37, G1.03, 

G4.03 

Supervisades Tutoria 1,0 0,0   E01.27, E01.28, EG1.03, G4.03 

Autònomes

Estudi personal 

Elaboració de 

treballs                       

Cerca 

bibliogràfica

99,5 4,0
E01.27, E01.28, E01.35, E01.36, E01.37, G1.03, 

G4.03 

TOTAL 150,0 6,0  

AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació 

L’assignatura s’avalua amb:  

• Lliurament de treballs: carpeta de l’estudiant 

• Avaluació escrita: anàlisi de font audiovisual 

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

 

Criteris per aprovar l’assignatura  

Per fer la mitjana ponderada entre els tres mòduls d’activitats d’avaluació, cal haver tret una nota 

igual o superior a 5 a l’examen escrit. 

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura igual o superior a 5. 
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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 80% del 

percentatge total de l’assignatura.  

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.   

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

nicar 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 (%)
HORES

1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de 

treballs: carpeta de 

l'estudiant

30% 0,0 0,0 E01.27, E01.28, G1.03, G4.03 

Avaluació escrita: 

anàlisi de font 

audiovisual

20% 0,0 0,0 E01.27, E01.28, G1.03, G4.03 

Avaluació escrita: 

examen
50% 4,0 0,2

E01.27, E01.28, E01.35, E01.36, E01.37, 

G1.03, G4.03

TOTAL 4,0 0,2

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

Per poder optar a recuperació cal haver-se presentat a la convocatòria oficial d’examen de 

l’assignatura. 

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

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