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PLA D’ESTUDIS 

 

CRÈDITS I ESTRUCTURA DEL TÍTOL

Per obtenir el títol de grau caldrà haver completat 

contindran tota la formació teòrica i pràctica: aspectes bàsics de la bran

matèries obligatòries o optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits, treball de 

fi de Grau i altres activitats formatives. Els estudis es conclouran amb un treball de fi de 

Grau. 

 

Titulació: S'obtindrà el títol de

Tipus de títol: Oficial 

Durada: 4 anys 

Total de crèdits: 240 ECTS 
 

MENCIONS DEL GRAU 
Una Menció és un itinerari d'universitat organitzat, en aquest cas, pel nostre centre i 

adreçat a estudiants de la Titulació de Grau en Infermeria. 

  

És una via innovadora i complementària que l’Escola d’Infermeria Gimbernat posa a l'abast 

dels seus estudiants, i que els permet d'organitzar els estudis per tal d'obtenir una segona 

especialització en una àrea de coneixement complementària a la titulació. 

  

Els crèdits cursats a la Menció formaran part del total de crèdits necessaris per a obtenir el 

títol de Graduat i tindran consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del Grau.

  

L’estudiant podrà graduar-se amb:

• La Menció “Innovació i Gestió de la div

• La Menció “Infermeria, Innovació en Salut i Tic’s

 

DISTRIBUCIÓ DEL PLA D’ESTUDIS EN CRÈDITS ECTS.

El Pla d'Estudis 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre anys. Aquests 240 crèdits contindran 

tota la formació teòrica i pràctica: For

Optatives (Itinerari) i un treball de fi de Grau

 
TIPUS DE 

MATÈRIA 

Formació 

bàsica 

CRÈDITS 60 
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CRÈDITS I ESTRUCTURA DEL TÍTOL 

Per obtenir el títol de grau caldrà haver completat 240 crèdits ECTS. Aquests 240 crèdits 

contindran tota la formació teòrica i pràctica: aspectes bàsics de la bran

matèries obligatòries o optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits, treball de 

fi de Grau i altres activitats formatives. Els estudis es conclouran amb un treball de fi de 

S'obtindrà el títol de "graduat/da".  

 

Una Menció és un itinerari d'universitat organitzat, en aquest cas, pel nostre centre i 

adreçat a estudiants de la Titulació de Grau en Infermeria.  

innovadora i complementària que l’Escola d’Infermeria Gimbernat posa a l'abast 

dels seus estudiants, i que els permet d'organitzar els estudis per tal d'obtenir una segona 

especialització en una àrea de coneixement complementària a la titulació. 

dits cursats a la Menció formaran part del total de crèdits necessaris per a obtenir el 

títol de Graduat i tindran consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del Grau.

se amb: 

“Innovació i Gestió de la diversitat en Infermeria” 

“Infermeria, Innovació en Salut i Tic’s” 

DISTRIBUCIÓ DEL PLA D’ESTUDIS EN CRÈDITS ECTS. 

El Pla d'Estudis 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre anys. Aquests 240 crèdits contindran 

tota la formació teòrica i pràctica: Formació bàsica, obligatòria, Pràctiques Externes, 

Optatives (Itinerari) i un treball de fi de Grau  

Obligatòries 
Optatives 

Itineraris 

Practiques 

externes

150 30 81 
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. Aquests 240 crèdits 

contindran tota la formació teòrica i pràctica: aspectes bàsics de la branca de coneixement, 

matèries obligatòries o optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits, treball de 

fi de Grau i altres activitats formatives. Els estudis es conclouran amb un treball de fi de 

Una Menció és un itinerari d'universitat organitzat, en aquest cas, pel nostre centre i 

innovadora i complementària que l’Escola d’Infermeria Gimbernat posa a l'abast 

dels seus estudiants, i que els permet d'organitzar els estudis per tal d'obtenir una segona 

especialització en una àrea de coneixement complementària a la titulació.  

dits cursats a la Menció formaran part del total de crèdits necessaris per a obtenir el 

títol de Graduat i tindran consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del Grau. 

ersitat en Infermeria”  

El Pla d'Estudis 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre anys. Aquests 240 crèdits contindran 

mació bàsica, obligatòria, Pràctiques Externes, 

Practiques 

externes 

Treball Fi  

de Grau 
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SEQÜENCIACIÓ DEL PLA 

Semestre  Codi Assignatures

1r 

200593 Ciències Psicosocials

200594 Comunicació i TIC'S

200599 Principis de Nutrició

Anual 

200596 
Estructura  i Funció del 

200597 

200601 
Història de les cures i 
pensament infermer

2n 

200595 Cultura, societat i salut

200598 Metodologia científica i 

200600 Practicum introductori

 

Semestre  Codi Assignatures

1r 

200606 

200604 Infermeria i 

200605 Practicum avançat I

Anual 

200602 

Mòdul Integrat de Cures 
200603 

200608 

2n 

200609 Educació per a la salu

200611 Practicum avançat II

200610 Ètica i marc legal en 

200607 Comunicació terapèutica
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SEQÜENCIACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS EU INFERMERIA GIMBERNAT
PRIMER CURS 

Assignatures  Caràter (1)  ECTS

Ciències Psicosocials FB  

Comunicació i TIC'S FB  

Principis de Nutrició FB  

Estructura  i Funció del 
Cos Humà 

FB  

Història de les cures i 
pensament infermer 

OB 

Cultura, societat i salut FB  

Metodologia científica i 
bioestadística 

FB 

Practicum introductori OB 

Total crèdits primer curs : 60 

SEGON CURS 

Assignatures  Caràter (1)  ECTS

Salut pública OB 

Infermeria i salut 
comunitària OB 

Practicum avançat I OB 

Mòdul Integrat de Cures 
a l’Adult 
(MICIA) 

FB 

FB 

OB 

Educació per a la salut OB 

Practicum avançat II OB 

Ètica i marc legal en 
infermeria 

OB 

Comunicació terapèutica FB 

Total de crèdits segon curs : 60 

3 

D’ESTUDIS EU INFERMERIA GIMBERNAT 

ECTS Matèria  

6 Psicologia 

6 Comunicació  

6 Nutrició  

12 
Anatomia Humana 

Fisiologia 

9 
Bases de la 
Infermeria 

6 Sociologia 

6 Estadística 

9 Practicum 

Total crèdits primer curs : 60  

ECTS Matèria  

3 
Infermeria 
comunitària 

9 
Infermeria 
comunitària 

6 Practicum 

18 
Fisiologia Infermeria 

Clínica 
Bioquímica 

6 
Bases de la 
Infermeria 

6 Practicum 

6 Bases de la 
Infermeria 

6 Psicologia 

Total de crèdits segon curs : 60  
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Semestre  Codi 

1r 

200613 
Cures d’infermeria a la 
dona, a la infantesa i a 

200619 
Gestió i qualitat dels 
serveis d’infermeria

200614 
Cures d’infermeria en 

200615 Practicum avançat III

200616 Practicum avançat IV

2n 

200617 
Cures avançades 

d’infermeria en situacions 

200620 Practicum especialitzat I

200618 
Infermeria i cures 

200621 Practicum especialitzat II

200612 Cures d’infermeria en el 
procés d’envelliment

 

Semestre 
 

Assignatures

1r 200622 Practicum especialitzat III

Anual 200624 Treball de fi de grau

2n 200623 Practicum especialitzat IV
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TERCER CURS 

Assignatures  Caràter (1)  ECTS

Cures d’infermeria a la 
dona, a la infantesa i a 

l’adolescència 
OB 6

Gestió i qualitat dels 
serveis d’infermeria 

OB 3

Cures d’infermeria en 
salut mental 

OB 3

Practicum avançat III OB 9

Practicum avançat IV OB 9

Cures avançades 
d’infermeria en situacions 

complexes 
OB 3

Practicum especialitzat I OB 9

Infermeria i cures 
pal·liatives 

OB 3

Practicum especialitzat II OB 12

Cures d’infermeria en el 
procés d’envelliment 

OB 3

Total  crèdits tercer curs

QUART CURS 

Assignatures Caràcter (1) ECTS

Practicum especialitzat III OB 9

Treball de fi de grau OB 9

Practicum especialitzat IV OB 12

Total  crèdits optatius quart curs

4 

ECTS  Matèria  

6 Infermeria 
clínica 

3 Bases de la Infermeria 

3 
Infermeria 

clínica 

9 Practicum 

9 Practicum 

3 
Infermeria 

clínica 

9 Practicum 

3 
Infermeria 

clínica 

12 Practicum 

3 Infermeria 
clínica 

Total  crèdits tercer curs  60 

ECTS Matèria 

9 Practicum 

9 Treball fi de grau 

12 Practicum 

Total  crèdits optatius quart curs  30 
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Itinerari: 1 INNOVACIÓ I GESTIÓ DE LA DIVERSITAT EN INFERMERIA

Codi Assignatures

200896 
Infermeria avançada, gestió del 

coneixement i processos d’innovació

200897 
Infermeria internacional y gest

diversitat cultural

200899 Gènere i salut

200901 Practicum extern I

 

Itinerari: 2 

Codi Assignatures

200898 Infermería y salud 2.0

200900 
Les TIC's i els sistemes d’informació 

en les organitzacions sanitàries

200903 
Processos d’innovació i tecnologies de la 

informació en la pràctica clínica infermera

200902 Practicum extern II

 

  

 (*) Caràcter: FB.-
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QUART CURS  

INNOVACIÓ I GESTIÓ DE LA DIVERSITAT EN INFERMERIA

Assignatures Caràcter 

Infermeria avançada, gestió del  
coneixement i processos d’innovació OT 

Infermeria internacional y gestió de la  
diversitat cultural 

OT 

Gènere i salut OT 

Practicum extern I OT 

Total  crèdits optatius quart curs

QUART CURS  

INFERMERIA, INNOVACIÓ EN SALUT I TIC’S

Assignatures Caràcter 

Infermería y salud 2.0 OT  

Les TIC's i els sistemes d’informació  
en les organitzacions sanitàries OT  

Processos d’innovació i tecnologies de la 
informació en la pràctica clínica infermera OT  

Practicum extern II OT  

Total  crèdits optatius quart curs

 

 

- Formació Bàsica;    OB. - Obligatòria;     OT.

5 

INNOVACIÓ I GESTIÓ DE LA DIVERSITAT EN INFERMERIA 

Seq. ECTS 

4.1  8.0  

4.1  6.0  

4.1  4.0  

4.2  12.0  

Total  crèdits optatius quart curs  30 

INFERMERIA, INNOVACIÓ EN SALUT I TIC’S 

Seq. ECTS 

4.1  4.0  

4.1  6.0  

4.1  8.0  

4.2  12.0  

Total  crèdits optatius quart curs  30 

 

;     OT.- Optativa 

 
 
 
 
 

 

6 

  

 
Grau Infermeria     

Tercer Curs 



 
 
 
 
 

 

7 

 

CURES D’INFERMERIA A LA DONA, 
L’INFANTESA I L’ADOLESCENT 

TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

 

 DADES ASSIGNATURA 
 

Assignatura CURES D’INFERMERIA A LA DONA, LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA  

Codi  Curs acadèmic 2015 - 2016 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  OB 

Curs 3 er GRAU Semestre PRIMER 

Horari Link a la pàg web del centre (secretaria virtual) 

Llengua de docència Català/castellà 

 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

� Professor responsable 

Nom professor/a GEMMA MARCH VILÀ 

e-mail gemma.march@eug.es  

Horari de tutories A convenir 

 

Nom professor/a ENCARNACIÓN GARCÍA-UCEDA 

e-mail encarnacion.garcia@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

 

PREREQUISITS 

 

 

Tot i que aquesta assignatura no te prerequisits, ha d’estar aprovada perquè l’alumne es pugui 

matricular del Pràcticum Especialitzat I. 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 

L'assignatura de Cures d’Infermeria a la dona, la infància i l’adolescència pertany a la matèria 

d’Infermeria Clínica i s’imparteix en el primer semestre del tercer curs de grau. Està composta per 

quatre àrees complementàries: infermeria ginecològica, infermeria obstètrica,  infermeria pediàtrica i 

infermeria neonatal.  

Aquesta assignatura pretén conduir a l'alumne cap a l'assoliment de les competències  professionals en 

les accions de foment, prevenció, recuperació i rehabilitació de la salut de la dona, la mare i del nen en 

les diferents etapes de la vida i desenvolupament. 
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CURES D’INFERMERIA A LA DONA, 
L’INFANTESA I L’ADOLESCENT 

TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  

Competències Específiques 

 

Competència CE1. Donar 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 a les normes legals i deontològiques aplicables. 

 

Resultats 

d’aprenentatge 

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. 

CE1.38. Justificar les cures infermeres adequades a les necessitats de salut. 

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

cicle reproductiu, en el climateri i en les alteracions que es puguin presentar. 

CE1.43. Identificar les característiques de les diferents etapes de la infància i 

de la adolescència. 

CE1.48. Aplicar les cures durant el procés de maternitat prevenint 

complicacions. 

CE1.49. Identificar els aspectes específics del nounat. 

CE1.50. Identificar els problemes de salut més freqüents en la infància i les 

seves manifestacions.  

 

Competència CE2. Planificar i prestar cures de infermeria dirigides a les persones, família o grups, 

orientades als resultats de salut avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica 

clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, es tracta o 

es cuida un problema de salut. 

Resultats 

d’aprenentatge 

CE2.7. Identificar els problemes d’infermeria en la infància i les seves 

complicacions. 

CE2.8. Valorar i tractar de forma integral les necessitats de salut en la 

infància. 

 

Competència CE6. Basar les intervencions infermeres en l’evidència científica i en els medis 

disponibles. 

Resultats 

d’aprenentatge 

CE6.14. Plantejar propostes d’anàlisi fonamentades científicament i d’acord 

als recursos. 

CE6.15.  Demostrar habilitats d’anàlisi de la informació segons l’evidència 

científica. 
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CURES D’INFERMERIA A LA DONA, 
L’INFANTESA I L’ADOLESCENT 

TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

Competència CE7. Demostrar que comprèn sense prejudicis a les persones , considerant els 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 traves de la confidencialitat i el secret professional. 

Resultats 

d’aprenentatge 

CE7.29. Individualitzar el disseny de les cures considerant l’edat, el gènere, les 

diferències culturals, el grup ètnic, les creences i els valors. 

CE7.30. Realitzar el procés infermer considerant les opinions, creences i valors 

de les persones a les que van dirigides. 

 

 

Competència CE9. Fomentar estils de vida saludables, l’autocura, recolzant el manteniment de 

conductes preventives i terapèutiques. 

Resultats 

d’aprenentatge 

CE9.6. Seleccionar els aspectes bàsics relacionats amb l’estil de vida 

saludable, l’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. 

CE9.9. Dissenyar accions educatives per a la prevenció del risc i la promoció 

de la salut. 

CE9.10. Identificar intervencions educatives orientades a fomentar estils de 

vida saludables, l’autocura i el manteniment de les conductes preventives i 

terapèutiques.  

 

 

Competències Transversals 

 

Competència CT4. Identificar, analitzar i prendre la opinió resolutiva més adequada per a donar 

resposta als problemes de l’àmbit professional, de forma eficient i eficaç. 

 

 

Competències Generals 

 

Competència CG2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

 

Competència CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions. 
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CURES D’INFERMERIA A LA DONA, 
L’INFANTESA I L’ADOLESCENT 

TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

CONTINGUTS 

 

 

UNITAT TEMÀTICA 1. ATENCIÓ D’INFERMERIA A LA DONA AMB TRASTORNS GINECOLÒGICS: 

 

TEMA 1.  ETAPES I PERÍODES EVOLUTIUS DE LA DONA: Record anatomo-fisiològic de l’aparell 

genital femení. Cicle ovàric. Infantesa, pubertat, edat fèrtil i menopausa. 

 

TEMA 2. PROGRAMA D’ATENCIÓ A LA DONA: L’exploració i els controls ginecològics. Proves 

diagnòstiques. Història clínica i registres d’infermeria. Atenció als joves i adolescents. Prevenció 

de les MTS. 

 

TEMA 3. ATENCIÓ D’INFERMERIA EN LA ORIENTACIÓ I PLANIFICACIÓ FAMILIAR:  Mètodes 

contraceptius. Atenció d’infermeria a la parella amb problemes d’esterilitat. 

 

TEMA 4. ATENCIÓ D’INFERMERIA A LA DONA AMB TRASTORNS GINECOLÒGICS:  Endometriosi. 

Pòlips uterins. Mioma uterí. Síndrome de tensió premenstrual. Dismenorrea. Disparèunia. 

Patologia benigne de l’ovari. Oncopatologia ginecològica. Prolapses vaginals. 

 

TEMA 5. ATENCIÓ D´INFERMERIA A LA DONA SOTMESA INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES 

GINECOLÒGIQUES:  Preoperatori en ginecologia. Intervencions quirúrgiques menors. 

Intervencions quirúrgiques majors. Pla de cures d’infermeria en el postoperatori ginecològic. 

 

TEMA 6. ATENCIÓ D´INFERMERIA A LA DONA AMB TRASTORNS DE MAMA: Record anatomo-

fisiològic. Patolologia benigna de la mama. Càncer de mama. Intervencions d’infermeria en el 

postoperatori de cirurgia de mama. 

 

TEMA 7. ATENCIÓ D´INFERMERIA EN EL CLIMATERI: Fisiologia, etapes i endocrinologia en el 

climateri. Manifestacions i tractament. 

 

UNITAT TEMÀTICA 2. ATENCIÓ D’INFERMERIA A LA DONA EN L’EMBARÀS, PART I PUERPERI 

 

TEMA 1. L’EMBARÀS: Gametogènesis i fecundació. Desenvolupament i funcionament placentari. 

Desenvolupament i creixement de l’embrió i del fetus. Modificacions i cures en l’embaràs. Control 

prenatal. Valoració del risc maternal i perinatal. Patologia de l’embaràs. 

 

TEMA 2. EL TREBALL DE PART I PART: Factors que intervenen en el part. Etapes del treball de part 

i part. Part eutòcic i part distòcic. El dolor en el part. Patologia del part. 

 

TEMA 3. ATENCIÓ D’INFERMERIA EN EL PUERPERI: Fisiologia i manifestacions clíniques 

puerperals. Patologia del puerperi. Atenció d’infermeria en el puerperi immediat. Educació 

maternal. Instauració de la lactància materna. 
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CURES D’INFERMERIA A LA DONA, 
L’INFANTESA I L’ADOLESCENT 

TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

 

UNITAT TEMÀTICA 3. ATENCIÓ D’INFERMERIA NEONATAL I PEDIÀTRICA. 

 

TEMA 1. ATENCIÓ D’INFERMERIA AL NOUNAT: Adaptació a la vida extrauterina. Atenció 

d’infermeria al nounat sa en la sala de parts i nursery. Atenció d’infermeria davant les necessitats 

nutricionals del nadó. Alteracions agudes en el nounat. 

 

TEMA 2. ATENCIÓ D’INFERMERIA AL NOUNAT PREMATUR: Característiques del nounat prematur, 

complicacions i cures d’infermeria, programa NIDCAP (Programa de Evaluación y Cuidado del 

Desarrollo Individualizado del Recién Nacido).  

 

TEMA 3. LACTÀNCIA MATERNA: Beneficis de la lactància materna  en el nounat, lactant i en el 

nen prematur, els deu passos de la OMS, dificultats en la lactància i manera de resoldre-les.  

 

TEMA 4. EL MASSATGE INFANTIL: La importància del tacte en el desenvolupament del nadó, els 

objectius del massatge infantil, indicacions i contraindicacions i seqüència del massatge. 

 

TEMA 5. PATOLOGIA PEDIÀTRICA: Patologia pediàtrica més comú:  trastorns respiratoris,  

trastorns digestius, malalties infeccioses,  infeccions urinàries. Urgències pediàtriques: cirurgia 

pediàtrica, atenció al nen crític i valoració pediàtrica. 

 

TEMA 6. MEDICACIÓ PEDIÀTRICA: Càlcul de dosi, dilucions, preparació i  diferents vies 

d’administració de la medicació pediàtrica. 

 

TEMA 7. PROGRAMA D’ATENCIÓ I SEGUIMENT AL NEN SA: Valoració i exploració pediàtrica. 

Nutrició. Creixement i desenvolupament normal del nen sa. Calendari vacunal. Programa del nen 

sa i programa de Salut i escola. 

 

METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
 

Activitat 1: Sessions expositives. Classes magistrals a l’aula on s’impartirà la matèria específica de 

l’assignatura.  Treballa les competències de CE1, CE6, CE9, CG3 

 

Activitat 2: Anàlisi i resolució de casos clínics a l’aula. A l’aula es plantejaran diferents casos clínics de 

l’àmbit materno-infantil que els alumnes hauran de resoldre. Treballa les competències de CE1, CE2, CT3 

 

Activitat 3: Seminaris d’experts. S’impartiran 2 seminaris relacionats amb: 

• El programa d’Atenció al nen sa 

• El nen crític  
Treballa les competències de  CE1, CE2, CT4, CG2 
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CURES D’INFERMERIA A LA DONA, 
L’INFANTESA I L’ADOLESCENT 

TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

 

Activitat 4: Tallers. Es treballaran a l’aula en grups reduïts. S’establirà una dinàmica dirigida pel 

professor de l’assignatura i es treballaran casos individualment i en grup en relació a l’educació 

maternal,   la vacunació sistemàtica i no sistemàtica, càlcul de dosi de fàrmacs, dilucions, preparació i 

diferents vies d’administració de medicació pediàtrica. S’impartiran 3 seminaris relacionats amb:  

• Vacunes pediàtriques 

• Medicació Pediàtrica 

• Educació Maternal durant l’embaràs 

 

Treballa les competències de  CE1, CE2, CT4, CG2 

 

Activitat 5: Lectura dels procediments científics específics per  a l’assignatura.  

• Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya 

• Protocol d’assistència al part i al puerperi i atenció al nadó 

• Manual de procedimientos y técnicas de enfermería en pediatria 

 

Treballa les competències de CE1, CE2, CE6, CE7, CT3, CG2 

 

 

TIPUS 
D’ACTIVITAT 

ACTIVITAT RESULTATS D’APRENENTATGE 
HORES 

DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Act.  
Dirigides 

Sessions expositives 
CE1.35, CE1.38, CE1.42, CE1.43, 
CE1.49, CE1.50, CE6.14, CE9.6, 

CE9.9, CE9.10 
28,5h 

Anàlisi de Casos clínics a 
l’aula 

CE1.38, CE1.48, CE2.8 1,5h 

Seminaris d’experts CE1.42, CE1.43,CE9, CE2.8 3h 

Taller de medicació CE1.48, CE2.7 6h 

Act. 
Supervisades 

Tutories CE1.43, CE1.49, CE2.8, CE6.15 8h 

Act. 
Autònomes 

 

Treball autònom d’estudi CE6.14, CE6.15 50h 

Resolució d’un cas 
CE1.38, CE1.48, CE2.8, CE6.14, 

CE7.29, CE7.30 
16h 

Preparació dels seminaris i 
tallers 

CE1.43, CE1.48, CE1.50, CE2.7 16h 

Lectura de documents 
científics 

CE6.14, CE6.15 16h 

HORES TOTALS 145 
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CURES D’INFERMERIA A LA DONA, 
L’INFANTESA I L’ADOLESCENT 

TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

AVALUACIÓ 

 

 

Activitat avaluativa 1: Examen. Es tracta d’una prova escrita individual tipus test de tots els continguts 

tractats a l’assignatura inclòs la medicació pediàtrica,  tots els seminaris, tallers i procediments 

científics específics per a l’assignatura.  Avalua les competències CE1, CE2, CE6, CE9, CT3. Té un pes del 

60 % de la nota final. 

 

Activitat avaluativa 2: Assistència als seminaris i tallers. L’assistència als seminaris i als tallers és 

obligatòria al 100%. Avalua les competències CE6, CT3, CG2. Té un pes del 10% de la nota final. 

 

Activitat avaluativa 3: Resolució d’exercicis de medicació. Al finalitzar el seminari de medicació, els 

alumnes hauran de contestar de manera autònoma i individualitzada un qüestionari d’exercicis de 

medicació que es penjarà a la plataforma virtual moodle.  Avalua les competències CE6, CT3, CG2. Té 

un pes del 10% de la nota final. 

 

Activitat avaluativa 4: Resolució d’un cas Clínic. Entrega per escrit en grups de 4 a 5 persones. Avalua 

la competències CE1, CE2, CE6, CE7, CT3, CG2, CG3. Té un pes del 20% de la nota final. 

 

Per poder aprovar l’assignatura i fer sumatori amb la resta d’activitats avaluatives , l’examen ha 

d’estar aprovat amb una nota igual o superior a 5. 

 

 

ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ 

PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
HORES DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Examen 60% 
CE1.35, CE1.38, CE1.42, CE1.43, 
CE1.49, CE1.50, CE2,7, CE6.15, 

CE9.6, CE9.9, CE9.10 
2h 

Resolució d’exercicis de 
medicació 

10% 
CE6.14, CE6.15 

 
2h 

Assistència als 
seminaris i tallers 

10% 
CE6.14, CE6.15 

 
- 

Resolució d’un cas 
clínic 

20% 
CE1.38,  CE1.43, CE1. 48, CE1.49, 

CE1.50, CE2.7, CE6.15, CE7.29, 
CE7.30 

- 

HORES TOTALS   4h 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 

 

Llibres 

 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Gómez C.I, Díaz M, Ruiz 

M.J.  

2001 Enfermeria de la infancia y la 

adolescencia. 

 Madrid Mc Graw-

Hill.Interamericana 

Ladewig, London, 

Moberly, Olds.  

2006 Enfermeria maternal y del recién 

nacido. 

5a Madrid Mc Graw-

Hill.Interamericana,  

Cabero Roura L.. 2004 Tratado de Ginecologia, 

Obstetricia y Medicina de la 

Reproducción. 

2a Madrid Panamericana 

Vanrell J.A, Iglesias X, 

Cabero Ll. Barcelona 

1993 Manual de Obstetricia y 

Ginecologia 

para pregraduados. 

1a Barcelona Masson-Salvat,  

 

J. Gonzalez Merlo 

 

 

2007 

 

Obstetricia   

 

5ª 

 

Barcelona  

 

Masson  

Aguayo J, Gómez A, 

Hernéndez MT, et al 

2008 Manual de lactancia materna    

Madrid 

Editorial Médica 

Panamericana 

Edo M, Giró I, March G, 

Querol M 

2010 Manual de procedimientos y 

técnicas de enfermería en 

pediatria  

 Barcelona Servei de Publicacions 

UAB 

 

 

Articles 

 

Gupta JK, Holfney GJ . Posición de la mujer durante el periodo de expulsivo del trabajo de parto. 

Revisión Cochrane 

 

 

Referències web 

 

Títol Descripció URL 

Protocol de seguiment 

de l’embaràs a 

Catalunya. 

Protocol assistència. 2ª edició revisada. 

Generalitat de Catalunya. Departament de 

Sanitat i Seguretat Social. 

Barcelona, 2005. 

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/protsegui2

006.pdf 

Protocol d’assistència al 

part i al puerperi i 

atenció al nadó. 

 

Protocol assistència fet per la Generalitat de 

Catalunya. Departament de Sanitat i 

Seguretat Social. 2003 

 

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/protpart.p

df 

Protocol d’atenció a 

infants immigrants. 

Programa de seguiment del 

nen sa. Generalitat de Catalunya. 

Departament de Salut. Barcelona, 

2005 

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/protoimmi

2006.pdf 

NIDCAP Federació Internacional de Cures del nounat 

centrades en el desenvolupament  

http://www.nidcap.org/ 
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L’INFANTESA I L’ADOLESCENT 

TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

 

Material audiovisual 

 

Títol Descripció   

El pit no te horari Audiovisual traduït per ACPAM (associació catalana pro 

–alletament matern) on s’explica la tècnica de la 

lactància així com les maneres de posar-la en pràctica en 

les diferents  etapes evolutives del nadó. 

  

Teràpies Naturals en 

Infermeria  

Audiovisual editat per L’Escola Universitària Gimbernat 

sobre les teràpies Naturals en el que es dona a conèixer 

la importància del massatge Infantil així com es pot 

veure la seqüència del massatge Infantil. 

  

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIES 

 

Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

      

Richard E,  Behrman 2000 Nelson. Tratado de Pediatria 17a Madrid Elsevier 

Lewis, Heitkemper, Dirksen 2003 Enfermeria Medicoquirúrgica 6a Madrid 

 

Elsevier 

 

Referències web 

Títol Descripció URL  

Infeccions de transmissió 

sexual 

Protocols per a la prevenció i epidemiologia del 

departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya 

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/ht

ml/ca/dir2040/index.html 

 

Corbes de referència de pes, 

perímetre cranial i longitud 

en néixer 

Corbes, gràfics, de desenvolupament pondero-

estatural 

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/ht

ml/ca/dir2392/index.html 

 

 

 

Material audiovisual 

 

Títol Descripció   

Manual de procedimientos y 

técnicas de enfermería en 

pediatría 

Audiovisual on es demostren les 

diferents tècniques que s’utilitzen en la 

infermeria pediàtrica. Fet per les 

professores de l’assignatura de Materno 

infantil amb una finalitat de 

demostració teòrico-pràctica 

 

  

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del 

campus virtual 
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GESTIO I QUALITAT DELS SERVEIS 
D’INFERMERIA 

TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

 

 DADES ASSIGNATURA 
 

Assignatura GESTIO I QUALITAT SERVEIS D’INFERMERIA 

Codi  Curs acadèmic 2015/2016 

Crèdits ECTS 3 Tipus assignatura  OB 

Curs 3er GRAU Semestre PRIMER 

Horari Link a la pàg web del centre (secretaria virtual) 

Llengua de docència Català i castellà 

 

 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

� Professor responsable 

Nom professor/a Montserrat Montaña Peironcely 

e-mail montserrat.montana@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

� Altres professors 

Nom professor/a Carola Orrego  

e-mail (e-mail) 

Horari de tutories A convenir 

 

Nom professor/a Xavier Company Berges 

e-mail (e-mail) 

Horari de tutories A convenir 

 

 

 

PREREQUISITS 

 

 

Aquest assignatura no té prerequisits 
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GESTIO I QUALITAT DELS SERVEIS 
D’INFERMERIA 

TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 

 

Aquesta assignatura pertany a la matèria Bases de la Infermeria junt amb Història de les cures i 

pensament infermer, Ètica i marc legal i Educació per a la salut. S’imparteix al segon semestre de 3er 

curs i té caire obligatori. Junt amb la resta d’assignatures d’aquesta matèria vol donar les bases 

conceptuals per a l’exercici professional.  

 

La necessitat de conèixer els conceptes bàsics de gestió i organització del sistema sanitari es justifica en 

dues raons principals: 

 

1) Les infermeres són per una banda objecte del procés d’administració donat que a qualsevol 

sistema sanitari el col·lectiu infermer representa un elevat % dels recursos humans, a Espanya 

aquest % és aproximadament del 28% (MSC, 2003) i entre el 60 i el 70% del pressupost del sistema 

va dirigit a sous i salaris. I per altra banda subjecte ja que intervenen en la utilització, de forma 

directa o indirecta, de la major part dels recursos materials emprats en el sistema de salut, donat 

que es troben en tots els nivells assistencials.  

 

2)  Quan es defineix la infermeria s’associa el desenvolupament de quatre funcions, i entre elles es 

troba la funció administradora. Definida com l’ús adequat dels recursos disponibles dins dels 

grups o institucions, de forma que el treball es realitzi de forma sistemàtica i amb els millors 

resultats. Aquesta funció és inherent a l’exercici a qualsevol nivell del sistema,  des de la infermera 

assistencial (en el que la tasca administrativa es centra en l’ús adequat dels recursos dels que 

disposa: maneig de la informació del pacient, coordinació amb altres nivells i professionals, 

avaluació de la situació dels pacients, planificació de les accions dirigides a la cura, execució de les 

accions, i avaluació dels resultats) a l’exercici en el si d’equips directius (on la funció administrativa 

comportarà la presa de decisions que orientaran les línies generals d’actuació de tot el personal 

d’infermeria a càrrec del departament ).   

 

Per poder entendre l’abast i donar una base de coneixements a l’alumne es revisen de manera 

entenedora i oberta a la discussió, tots els elements que donen suport a la gestió i qualitat dels  serveis 

infermers: les persones, la seva formació i desenvolupament, les tecnologies, l’estructura organitzativa, 

l’ambient i el comportament organizacional sense oblidar la importància del coneixement compartit.  
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GESTIO I QUALITAT DELS SERVEIS 
D’INFERMERIA 

TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 
 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

Competències Específiques 

 

Competència CE13. Demostrar que coneix els principis de finançament sanitari i socio-sanitari 

i  utilitzar adequadament els recursos disponibles.  

Resultats d’aprenentatge CE13.1 Descriure i explicar el sistema sanitari espanyol 

CE13.2 Identificar els principis de finançament  sanitari i socio sanitari, en 

el sistema sanitari de l’ Estat espanyol i de Catalunya. 

CE13.3  Analitzar en diferents situacions  els recursos sanitaris i  socio-

sanitaris disponibles 

CE13.4  Explicar el sistema de finançament del sistema sanitari 

CE13.5. Analitzar els criteris d’eficiència i  eficàcia en relació amb les 

necessitats i  la gestió dels  recursos disponibles. 

 

Competència CE16. Demostrar que coneix els sistemes d’informació sanitària. 

 

Resultats d’aprenentatge CE16.15. Seleccionar les TIC disponibles en l’àmbit  sanitari per a la 

obtenció, elaboració, gestió, anàlisis, planificació i generació d’informes. 

CE16.16. Comparar les característiques dels principals sistemes 

d’informació sanitària. 

CE16.17. Descriure els  programes informàtics de gestió de cures 

CE16.18. Analitzar els sistemes d’informació  que utilitzen les diferents  

organitzacions  sanitàries 

CE16.19. Utilitzar els  diferents sistemes / programes informàtics com 

instruments per a la cura des les persones 

 

Competències Transversals 

 

Competència CT1 Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos 

 

Competència CT2 Buscar, avaluar, organitzar i  mantenir sistemes d’informació. 

 

Competència CT4 Expressar-se de forma fluida, coherent i adequada a les normes establertes, 

tant de forma oral como per escrit. 

 

Competència CT5 Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per a  desenvolupar una 

actitud crítica i reflexiva. 

 

Competència CT6 Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball.  
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TERCER  CURS 
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Competències Generals 

 

Competència CG1 Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de 

manera efectiva, tant en les llengües pròpies como en una tercera llengua. 

 

Competència CG2 Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

 

Competència CG3 Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions. 

 

 

CONTINGUTS 

 

 

UNITAT TEMÀTICA 1 . CONCEPTES GENERALS 
      

TEMA 1. INTRODUCCIÓ.  Conceptes clau. Evolució històrica de les teories de l’administració. 

Infermeria i administració 

 

UNITAT TEMÀTICA 2. L’ENTORN SANITARI 

       

TEMA 2. CONCEPTE DE SISTEMA DE SALUT, MODEL SANITARI I SISTEMA SANITARI. EVOLUCIÓ 

DELS MODELS .  Concepte de finançament i indicadors econòmics bàsics. Sistemes sanitaris 

públics i privats. Diferencies i conceptes clau: equitat, eficàcia, eficiència, efectivitat i ètica.  

 

TEMA 3. EL SISTEMA DE SALUT ESPANYOL. Historia i cronologia. La Llei General de Sanitat. El 

Sistema Nacional de Salut espanyol. Definició, característiques i organització. Distribució de 

competències Estat - Comunitats autònomes. Dificultats i carències del sistema 

  

TEMA 4. EL SISTEMA DE SALUT CATALÀ. Cronologia. La Llei d’Ordenació Sanitària Catalana 

(LLOSC). Bases i instruments:  El Servei Català de la Salut, El Pla de Salut, La xarxa d’utilització 

publica de Catalunya i Els sistemes d’Informació sanitària. 

 

UNITAT TEMÀTICA 3. EL PROCÉS ADMINISTRATIU.    

 

TEMA 5. ELEMENTS DELS PROCÉS DE GESTIÓ. La fase de pensar: planifiquem i organitzem. La 

planificació: desenvolupament  dels plans i la formulació d’objectius.  L’organització: 

estructuració, sistematització i instal·lació. Guies, protocols i procediments. La gestió del temps. 

Dotacions: plantilla i presències físiques. Factors que influencien en el càlcul de personal 

d’infermeria. Nivells de dependència i càrregues de treball. Diferents metodologies que 

determinen el nombre de professionals, així com estudis de presències físiques que tenen en 

compte la variabilitat de les càrregues de treball. 
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TEMA 6. LA FASE D’EXECUTAR: direcció i avaluació. Models de direcció. Les teories de la 

motivació. La comunicació i els processos de grup. El procés de supervisió. L’avaluació. 

Requeriments. Tipus d’avaluació. 

  

 

UNITAT TEMÀTICA 4. LA QUALITAT I ELS SERVEIS D’INFERMERIA 

 

TEMA 7. DEFINICIONS I AUTORS. Conceptualització de la qualitat. Atributs de la qualitat 

assistencial. La qualitat i els actors dels serveis sanitaris. La definició de nivells de qualitat. 

 

TEMA 8. QUALITAT D’EMPRESES DE SERVEIS.   

Models de gestió de la qualitat: control de qualitat, garantia de qualitat i qualitat total. Historia de 

qualitat assistencial.  

 

TEMA 9. LA MESURA DE LA QUALITAT.  

Els indicadors. Tipus d’indicadors. Construcció d’indicadors. Requisits. Monitorització i seguiment. 

 

TEMA 10. LA MILLORA DE LA QUALITAT.  

L’anàlisi de causes. Tècniques per a la millora: objectives, subjectives i grupals. Normes, criteris i 

estàndards. Estudis d’avaluació.  

 

TEMA 11. L’ACREDITACIÓ DE CENTRES SANITARIS. 

Autorització i acreditació. El procés d’acreditació d’hospitals. Llei d’acreditació de Catalunya. Altes 

models d’acreditació /certificació: Joint Comission, Normes ISO. Els premis a la qualitat: L’EFQM.  

 

           TEMA 12. SEGURETAT DEL PACIENT.  

 

METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 

Classes expositives - participatives. Treballa les competències CE 13, CE 1, CT1,  CT5 i CG3 
 

Auto aprenentatge online: La unitat temàtica 4, a excepció de la sessió de seguretat del pacient  (que 

serà presencial) tindrà els continguts virtualitzats i disponibles a Moodle per a auto formació de l’alumne.  
 

Treballa  les competències CE1,  CE13, CT1, CT2, CT5,  CG2 i CG3. 

 

Seminaris d’experts: Comptarem amb dos seminaris d’experts, que aprofundiran en alguns temes 

específics com pot ser sistemes d’informació sanitaris i seguretat del pacient.  
 

Treballa les competències CE 1, CE13, CT1 i CT5..  
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TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT RESULTATS D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Act.  

dirigides 

Classes expositives-

participatives 
CE13.1, CE13.2, CE13.3, CE14.  24 

Exposicions d’experts CE13.5, CE1.32 3 

Act. 

supervisades 

Tutories per a l’elaboració i 

presentació de treballs 
- 2 

Foro de debat de la Unitat 

temàtica 4 

CE1.32, CT4,CT5,CT6, CG1, CG2, 

CG3 
7 

Act. 

autònomes 

Cerca i tractament d’informació CT2, CT5, CG2 5 

Auto aprenentatge  Unitat 

temàtica 4 (online) 

CE13.1, CE13.2, CE13.3, CE14, CT1, 

CT5, CG2 
12 

Elaboració treball individual 
CE13.1, CE13.2, CE13.3, CE14, 

CE13.5,  CT2, CG2 
7 

Estudi 
CE13.1, CE13.2, CE13.3, CE14, 

CE13.5,  CT2, CG2 
15 

HORES TOTALS  74 

 

AVALUACIÓ 

 

 

Elements d’avaluació: 
 

Activitat avaluativa 1. Anàlisi crític d’un document. Avalua les competències CE13, CT2, CG2 CG1, CG2, 

CT4 I CT5 i té un pes del 50% de la nota 
 

Activitat avaluativa 2. Examen. Avalua les competències  CE13 i CE1  i té un pes del 50% de la nota 
 

Totes les activitats han d’assolir un nivell de suficient (5) per considerar assolides les competències.  

 

** Els criteris d’avaluació de cada activitat es publicaran al campus virtual a l’inici de l’assignatura  

 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 

NOTA FINAL 

RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Anàlisi crític d’un document.  

 
50% 

CE13, CT2, CG2 

CG1, CG2 i CT4 
 

Examen 50% CE1, CE13    1 

HORES TOTALS  1 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 

Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Chiavenato, I 1990 

 

Introducción a la teoria general 

de la administración 

3ª edició Mejico Mc. Graw-Hill 

Gillies,D.A.  

 

1994 Gestión de enfermeria: Una 

aproximación a los sistemes 

 Barcelona  Ed. Masson – Salvat 

Mompart, M.P.  

 

1994 Administración de los servicios 

de enfermeria .  

 Barcelona  Ed. Masson- Salvat  

Mompart, M.P. y Duran M  

 

2001 Administración y gestión de los 

servicios de enfermeria .  

 Madrid  Ed. DAE  

 

Altres 

Títol Descripció   

Ley General de Sanidad. Ley 14/1986 de 25 de 

abril. Ministerio de sanidad i consumo.  

 

   

Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya. 

Generalitat de Catalunya. Departament de 

Sanitat i Seguretat Social.  

   

    

 

Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 

comentari 

       

 

Referències web 

Títol Descripció URL 

Planificació 

sanitària: 

Ministeri de Sanitat d’ Espanya http://www.msc.es/ 

 

 Departament de Salut Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/salut/depsalut/index.html 

 

 CatSalut http://www10.gencat.net/catsalut/cat/index.htm 

Proveïdors anitaris 

Catalunya: 

Llistat de proveïdors CatSalut http://www10.gencat.net/catsalut/cat/coneix_prove

idors.htm 

 Empreses públiques i consorcis http://www10.gencat.net/catsalut/cat/coneix_empr

eses.htm 

 

 Institut Català de la Salut http://www.gencat.net/ics/ 

 

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del 

campus virtual 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 

 DADES ASSIGNATURA 
 

Assignatura CURES D’INFERMERIA EN SALUT MENTAL 

Codi  Curs acadèmic 2015-2016 

Crèdits ECTS 3 ECTS Tipus assignatura  OB 

Curs 3er GRAU Semestre PRIMER 

Horari Link a la pàg web del centre (secretaria virtual) 

Llengua de docència CATALÀ/CASTELLÀ 

 

 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

� Professor responsable 

Nom professor/a JOAQUÍN TOMÁS-SÁBADO 

e-mail joaquin.tomas@eug.es   

Horari de tutories A convenir 

 

� Altres professors 

Nom professor/a JAVIER MONTES 

e-mail javier.montes@eug.es  

Horari de tutories A convenir 

 

Nom professor/a Antonio Vaquerizo 

e-mail antoniovaquerizo@gmail.com   

Horari de tutories A convenir 

 

PREREQUISITS 

 

No hi han prerequisits per cursar aquesta assignatura 

 
 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 

L’assignatura de Cures d’Infermeria en Salut Mental pretén introduir a l'alumne en el coneixement i en 

la pràctica del procés assistencial d'infermeria al malalt mental, integrat en l'equip multidisciplinari de 

Salut Mental i Psiquiatria, a partir del coneixement dels problemes de salut mental més prevalents, de 

les seves manifestacions clíniques i dels factors que influeixen en el seu desenvolupament i control. 

 Pertany a la matèria d’Infermeria Clínica i es situa en el primer semestre del tercer curs del grau. 
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COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  

Competències Específiques 

 

Competència CE1. Prestar 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. 

Resultats d’aprenentatge CE1.37.Argumentar amb evidències científiques la selecció d’aquells 

cuidats infermers més idonis per a una atenció professional adequada a 

les necessitats de salut de les persones. 

CE1.41.Identificar els problemes de salut mental més prevalent, les 

seves manifestacions clíniques i factors influents. 

CE1.45. Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i les cures 

d’infermeria en l’àmbit específic de la salut mental i la psiquiatria. 

 

 

Competència CE5. Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant el 

seu impacte i establint les modificacions oportunes. 

Resultats d’aprenentatge CE5.8. Dissenyar plans de cures d’infermeria per intervenir de forma 

adequada i per avaluar l'impacte de la seva intervenció. 

CE5.9. Proposar protocols de cures dirigides a les persones de risc 

d’emmalaltir. 

CE5.10. Elaborar i aplicar plans de cures, en funció de la fase i/o etapa 

de malaltia en què es troba el pacient, utilitzant els principis teòrics i 

metodològics de la infermeria i avaluant els seus resultats. 

 

Competències Transversals 

 

Competència CT1 Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos. 

 

 

Competències Generals 

 

Competència CG3 Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions. 
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CURES D’INFERMERIA EN SALUT MENTAL TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

 

CONTINGUTS 

 

 

UNITAT TEMÀTICA 1. APROXIMACIÓ HISTÒRICA I TEÒRICA AL CONCEPTE DE SALUT MENTAL  
 

TEMA 1.1. INTRODUCCIÓ I GENERALITATS. APROXIMACIÓ AL CONCEPTE DE SALUT MENTAL. Els 

conceptes de normalitat i anormalitat. Teories sobre la etiologia del trastorn mental. Enfocament 

genètic. Enfocament biologista. Enfocament ambientalista. Les grans teories psicològiques del 

segle XX. La teoria psicoanalítica. La teoria conductista. Evolució històrica de la Salut Mental. La 

funció d’infermeria. Algunes dates importants  en l’evolució de la Salut Mental. 

 

UNITAT TEMÀTICA 2. CARACTERÍSTIQUES I MANIFESTACIONS DELS PRINCIPALS TRASTORNS 

MENTALS  
 

TEMA 2.1. ACTUACIÓ D’INFERMERIA EN LA VALORACIÓ DEL TRASTORN MENTAL. Llenguatge no 

verbal. Proxèmica, Cinèsica, Paralingüística. Llenguatge verbal. Abordatge per problemes 

d’infermeria. 

 

TEMA 2.2 TRASTORNS NEURÒTICS. CARACTERÍSTIQUES DE L’ANSIETAT. Símptomes de l’ansietat. 

Trastorns per ansietat. Trastorn per angoixa. Trastorns fòbics. Agorafòbia. Fòbia social. Fòbia 

simple. Trastorn obsessiu-compulsiu. Trastorn per estrès posttraumàtic. Trastorn per ansietat 

generalitzada. Trastorn de conversió. Hipocondria. Trastorns facticis. Simulació. Actuació i 

diagnòstics d’infermeria més rellevants davant el pacient amb trastorns neuròtics. Farmacologia 

dels trastorns per ansietat. 

 

TEMA 2.3. TRASTORNS DE L’ESTAT D’ÀNIM. Manifestacions clíniques de la depressió. Tipus de 

trastorns depressius. Trastorns bipolars. Manifestacions clíniques del trastorn bipolar. Actuació  i 

diagnòstics d’infermeria més rellevants  davant el pacient amb trastorns de l’estat d’ànim (TEA). 

Farmacologia dels trastorns de l’estat d’ànim. 

 

TEMA 2.4. TRASTORNS PSICÒTICS. Característiques del trastorn psicòtic. Sintomatologia  

psicòtica. Al·lucinacions. Idees delirants. Psicosis exògenes. Psicosis endògenes. Esquizofrènia. 

Diagnòstic de la esquizofrènia. Subtipus de esquizofrènia. Trastorns delirants. Actuació i 

diagnòstics d’infermeria més rellevants  davant el pacient esquizofrènic. Farmacologia dels 

trastorns psicòtics. 

 

TEMA 2.5. TRASTORNS DE LA PERSONALITAT. Característiques dels trastorns de la personalitat. 

Tipus de trastorns de personalitat. Actuació  i diagnòstics d’infermeria més rellevants davant la 

persona amb trastorn de la personalitat. Farmacologia dels trastorns de la personalitat. 
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CURES D’INFERMERIA EN SALUT MENTAL TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

 

TEMA 2.6. TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA. Anorèxia nerviosa. Característiques de 

l’anorèxia nerviosa. Símptomes físics més freqüents de l’anorèxia nerviosa. Bulímia nerviosa. 

TCANE, Pica. Síndrome de Prader-Willi. Actuació i diagnòstics d’infermeria més rellevants  davant 

la persona amb trastorns de la conducta alimentària. Farmacologia dels trastorns de la conducta 

alimentària. 

 

TEMA 2.7. TRASTORNS D’INICI A LA INFÀNCIA O ADOLESCÈNCIA. Trastorns Generals del 

desenvolupament (TGD): Trastorns de l’espectre autista, Trastorn de Rett, Trastorn d´Asperger. 

Trastorns per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH). Actuació i diagnòstics d’infermeria més 

rellevants  als trastorns d’inici a la infància o adolescència. Farmacologia als trastorns d’inici a la 

infància o adolescència 

 

UNITAT TEMÀTICA 3. NIVELS  ASSISTENCIAL EN SALUT MENTAL.  

 

TEMA 3.1.  CONTINUITAT ASSISTENCIAL EN SALUT MENTAL. Dispositius assistencials. Circuits de 

continuïtat assistencial. Protocols de continuïtat assistencial. Procés d’integració dels serveis.  

Cartera de serveis de salut mental. 

 

UNITAT TEMÀTICA 4. ACTUACIÓ D’INFERMERIA AL PACIENT AMB ADDICCIONS I/O 

TOXICOMANIES.  

 

TEMA 4.1.  CONCEPTES GENERALS. Alcoholisme, Cànnabis, Opiacis, Cocaïna, Drogues de disseny i 

Fàrmacs amb potencial addictiu. Actuació i diagnòstics d’infermeria més rellevants davant de  

pacients  amb addiccions i/o toxicomanies.  

 

 

METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 

Activitat formativa 1. Sessions expositives sobre psicopatologia. 

Treballa les competències  CT1 i CG3 

 

Activitat formativa 2. Taller de contencions i/o sujecció mecànica.  Taller pràctic on els alumnes han de 

resoldre casos simulats.  

Treballa les competències CE1 i CE5 

 

Activitat formativa 3. Casos pràctics sobre psicofàrmacs i psicopatologia. Els alumnes han de resoldre  

una sèrie de casos a partir del material aportat pels professors de l’assignatura. .  

Treballa les competències CE1 i CE5 
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Activitat formativa 4. Seminari sobre continuïtat assistencial que serà impartit per un expert en la 

matèria. El contingut del seminari estarà inclòs dintre del programa de l’assignatura i serà avaluat 

dintre de l’examen teòric final. 

Treballa les competències CE1 i CE5 
 

*A la plataforma virtual de l'assignatura els alumnes disposaran d'una guia orientativa per a la 

realització d'aquestes activitats 

 

TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Act.  

Dirigides 

(25-35% ‘hores 

totals) 

Exposicions del professor CE 5.8, CE 5.9, CE 5.10 30.5 

Taller de simulació (contenció 

mecànica) 
CE 1.45 1.5 

Act. Supervisades 

(Aprox 10%) 
Tutories programades CE 1.37 i CE 1.41 6 h 

Act. Autònomes 

(Mínim 50%) 

Cerca i tractament d’informació 

(Taller de contenció mecànica+ 

resolució de casos) 

CE1.37, CE1.41 15 h 

Estudi CE1.37, CE1.41, CE1.45 20 h 

HORES TOTALS  73 h 
 

 

AVALUACIÓ 

 

Activitat avaluativa 1. Taller de contencions i/o sujecció mecànica. Es valorarà l’assistència, la 

participació i la execució de la tècnica.  Avalua les competències CE1 i CE5 i té un  pes del 15% de la nota 

total. 

 

Activitat avaluativa 2. Resolució de 3 casos (psicofàrmacs). És una activitat individual on l’alumne 

demostrarà la integració dels conceptes treballats a classe. Avalua les competències CE1 i CE5, CT1 I CG3 

i té un  pes del 15% de la nota total. 

 

Activitat avaluativa 3. Examen d’opció múltiple. Avalua les competències CE1 i CE5 i té un  pes del 70% 

de la nota total. 

 

*La qualificació final de l'assignatura es realitzarà mitjançant la mitjana ponderada de les tres activitats.  

 

**A la plataforma virtual de l'assignatura, els alumnes disposaran d'una guia orientativa sobre els criteris 

d'avaluació de les activitats. 
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ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 

NOTA FINAL 

RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Activitat avaluativa 1. Participació 

en el Taller de contencions i/o 

sujecció mecànica 

15% 
CE1.37, CE1.41, 

CE1.45 
- 

Activitat avaluativa 2. Participació 

en el Taller de psicofàrmacs 
15% 

CE1.37, CE1.41, 

CE1.45, CT1 I CG3 
- 

Activitat avaluativa 3. Examen 

d’opció múltiple. 
70% 

CE 5.8, CE 5.9, CE 

5.10 
2 

HORES TOTALS  2h 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 

Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Bobes J. 2001 Enfermería clínica  Madrid Síntesis  

Bobes J, Casas M, 

Gutiérrez M 

2003 Manual de evaluación y 

tratamiento de drogodependencias 

 Barcelona  Ars Médica 

Carballal MC, Fornés J. 2001 Enfermería de salud mental y 

psiquiatría. Guía práctica de 

valoración y estrategias de 

intervención. 

 Buenos 

Aires 

Médica 

Panamericana 

CIE-10 2000 Clasificación de los trastornos 

mentales y del comportamiento 

 Madrid Médica 

Panamericana 

Cook JS, Fontaine KL 1991 Enfermería Psiquiátrica 2ª ed.  McGraw Hill 

Interamericana 

DSM-IV-TR 2002 Manual diagnóstico y estadístico de 

los trastornos mentales 

 Madrid Masson  

APA 2014 DSM-5. Guía de Consulta de los 

Criterios Diagnósticos del DSM-5 

 Madrid Médica 

Panamericana 

Escotado A 1998 La cuestión del cáñamo  Barcelona Anagrama  

Isaacs A 1998 Enfermería de salud mental y 

Psiquiatría 

 Madrid McGraw-Hill 

Interamericana 

Johnson B 2000 Enfermería de salud mental y 

Psiquiatría 

 Madrid McGraw Hill 

Interamericana 

Kaplan H, Sadock B 1999 Sinopsis de Psiquiatría 8ª ed. Madrid Médica 

Panamericana 

Luis MT 2002 Los diagnósticos enfermeros. 

Revisión crítica y guía práctica 

2ª ed Barcelona Masson 

McCloskey J, Bulechek G 2001 Clasificación de Intervenciones de 

Enfermería (CIE) 

3ª ed Madrid Harcourt Mosby 

Mejías F, Serrano MD 2000 McGraw Hill Interamericana  Madrid D.A.E 

Morrison M 1999 Fundamentos de Enfermería en 

Salud Mental 

 Madrid Harcourt Mosby 
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NANDA 2012 Diagnósticos enfermeros: 

definiciones y clasificación 2012-

2014 

 Barcelona Elsevier Masson 

Novel G, Lluch MT, Miguel MD 2003 Enfermería psicosocial y salud 

mental 

 Barcelona Masson 

O´Brien PG, Kennedy WZ, 

Ballard KA 

2001 Enfermería Psiquiátrica  México McGraw Hill 

Interamericana 

Ortiz de Zárate San Agustín A, 

Alonso Durana I, Ubis 

González A, Ruiz de Azúa 

Velasco MA 

2010 Trastorno mental grave de larga 

evolución 

 Barcelona Elsevier Masson 

Ortiz de Zárate San Agustín A, 

Alonso Durana I, Ubis 

González A, Ruiz de Azúa 

Velasco MA 

2011 Trastornos del estado de ánimo  Barcelona Elsevier Masson 

Ortiz de Zárate San Agustín A, 

Alonso Durana I, Ubis 

González A, Ruiz de Azúa 

Velasco MA 

2011 Trastornos psicóticos  Barcelona Elsevier Masson 

Ortiz de Zárate San Agustín A, 

Alonso Durana I, Ubis 

González A, Ruiz de Azúa 

Velasco MA 

2010 Patología dual  Barcelona Elsevier Masson 

Ortiz de Zárate San Agustín A, 

Alonso Durana I, Ubis 

González A, Ruiz de Azúa 

Velasco MA 

2011 Adicciones   Barcelona Elsevier Masson 

Peplau H 1990 Relaciones Interpersonales en 

Enfermería 

 Barcelona Salvat 

Rigol A, Ugalde M 1995 Enfermería de salud mental y 

Psiquiatría 

 Barcelona Masson 

Toro J, Vilardell E,  1987 Anorexia Nerviosa  Barcelona Martínez Roca 

Vallejo J 2002 Introducción a la psicopatología y la 

Psiquiatría 

5ª ed Barcelona  Masson 

 

Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgine

s 

Descripció/ 

comentari 

Lluch Canut MT, Biel 

Tres A 

La adherencia al tratamiento 

en pacientes psicóticos desde 

una perspectiva de 

Enfermería. 

Presencia 2 (3) 2006 15-20 L'objectiu d'aquest article és 

l'abordatge de l'adherència 

al tractament en pacients 

psicòtics crònics des d'una 

perspectiva d'infermeria 

Arrillaga Arizaga M, 

Sarasqueta Eizaguirre 

C, Ruiz Feliu M, 

Sánchez Etxeberria,A.  

Actitudes del personal 

sanitario de atención 

primaria hacia el enfermo 

mental, la psiquiatría y el 

equipo de salud mental 

 

Aten 

Primaria. 

33 2004 491-5 L'objectiu d'aquest estudi és 

avaluar la fiabilitat d'una 

escala d'actituds i 

coneixements del personal 

sanitari de AP cap a la salut 

mental 

Montorio I, Izal M. 

 

Envejecimiento y salud 

mental. Reflexiones en torno 

a la atención en el sistema 

público de salud 

 

Rev Esp 

Geriatr 

Gerontol. 

42 2007 65-8 S'analitzen els problemes 

més prevalents de salut 

mental en la vellesa i la seva 

cobertura pel sistema de 

salut 
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Referències web 
Títol Descripció URL  
Psiquiatría.com Pàgina dedicada  a l´àmbit 

de la psiquiatria i la salut 

mental 

www.psiquiatria.com  

Presencia. Revista d´ 

infermeria de salut mental. 

Òrgan de l´ associació d´ 

infermeria de salut mental 

www.index_f.com/presencia/revista.php  

American Psychiatric 

nurses association. 

Pàgina oficial de 

l’associació d´ infermeres 

especialistes en salut 

mental nord-americana   

www.jap.sagepub.com  

    

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIES 

 
Llibres 
Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

 Shives LR. 
 

2007 Enfermería psiquiátrica y 

salud mental. Conceptos 

básicos 

 Madrid McGraw-Hill / 

Interamericana 

Ortiz de Zárate A, Alonso 
Durana I, Ubis González A, Ruiz 
de Azúa Velasco MA. 
 

2011 Adicciones 

 

 Madrid Elsevier España 

Bobes García JB.  
 

1994 Salud mental: 

Psicopatología 

 

 Madrid Síntesis 

 

Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 

comentari 

Gómez Ayala AM 

 

Salud física y salud 

mental. Un binomio 

indisoluble 

Farmacia 

Profesional. 

21 2007 53-6 S'analitza la influència 

dels factors psicològics 

en malalties del sistema 

cardiovascular o el 

càncer. 

Fernández MC, Buitrago F, 

Ciurana R, Chocrón L, 

García J, Montón C, 

Redondo MJ,  Tizón J.  

Programa de 

prevención en salud 

mental en atención 

primaria 

Aten Primaria.  39 2007 88-108 S'analitza el paper de 

l'atenció primària de 

salut (APS) en la 

prevenció dels 

problemes de salut 

mental 

Tizon JL. 

 

Migraciones y salud 

mental: recordatorio. 

 

Gac Sanit. 3 1989 527-9 Reflexió sobre el paper 

de la migració com a 

conflicte psicosocial que 

incideix en la salut 

mental 
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PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del 

campus virtual 

 

 

  

Referències web 

Títol Descripció URL  

OMS. Salud Mental Página web de la OMS en 

español, dedicada a la 

salud mental 

http://www.who.int/topics/mental_health/es/  

FECAFAMM FECAFAMM és la 

Federació catalana 

d’associacions de familiars 

i persones amb problemes 

de salut mental. 

http://www.fecafamm.org/coneix00.htm  

Enfermería Psiquiátrica y 

Salud Mental 

 

WEBSITE del professor 

José Antonio de la Torre 

www.uclm.es/profesorado/jtorre/avis_psiq.htm 
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PRACTICUM AVANÇAT III TERCER  CURS 
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 DADES ASSIGNATURA 
 

Assignatura PRÀCTICUM AVANÇAT III 

Codi  Curs acadèmic 2015-2016 

Crèdits ECTS 9 ECTS Tipus assignatura  OB 

Curs 3er GRAU Semestre Primer 

Horari Link a la pàg web del centre (secretaria virtual) 

Llengua de docència Català i castellà 

 

 DADES EQUIP DOCENT 
o Professor responsable 

 

Nom professor/a Pilar Flor Pérez 

e-mail Pilar.flor@eug.es 

Horari de tutories A convenir 
 

PREREQUISITS 

 

Per poder cursar l’assignatura de Practicum Avançat III, l’alumne ha d’haver realitzat i superat 

l’assignatura de Practicum Avançat I i l’assignatura d’Infermeria Comunitària 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 

 

El Practicum Avançat III és una assignatura obligatòria de 9 Crèdits que es desenvolupa durant el primer 

semestre del tercer curs de Grau, amb un total de 150 hores, distribuïdes en cinc setmanes de dilluns a 

divendres i durant sis hores cada dia.  

Aquesta assignatura pertany a la matèria  del Pràcticum i pretén que l’estudiant d’Infermeria, tingui la 

oportunitat de poder posar en pràctica  i en situacions reals tots els coneixements  teòrics i teòric 

pràctics treballats amb anterioritat durant el seu procés formatiu i pugui desenvolupar totes les 

competències que, com a estudiant de tercer curs  i dins l’àmbit comunitari i de l'Atenció Primària, li 

son pròpies. 

 
COMPETÈNCIES I RESULTATS D 
’APREN 
  

INFORMACIÓ GENERAL 
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PRACTICUM AVANÇAT III TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

ENTATGE 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  

Competències EspecífiquesCompetències EspecífiquesCompetències EspecífiquesCompetències Específiques  

Competència CE 2. Planificar i prestar cures d’infermeria dirigides a les persones, família o grups, 

orientades als resultats en salut avaluant el seu impacte, mitjançant les guies de 

practica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, 

tracta o es té cura d’un problema de salut. 

Resultats d’aprenentatge CE 2.27. Descriure i aplicar els procediments i cures d’infermeria que es 

realitzen a persones en situació d’alteració de la salut. 

 

Competència CE 6. Fonamenta les intervencions infermeres en l’evidencia científica i en els mitjans 

disponibles. 

Resultats d’aprenentatge CE 6.30. Descriure les relacions existents entre els coneixements i les 

intervencions practiques que realitza. 

 

Competència CE 7. Demostrar que compren sense prejudicis a les persones, considerant els seus 

aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, 

assegurant el respecta a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la 

intimitat a través de la confidencialitat i el secret professional. 

Resultats d’aprenentatge CE 7.54. Aplica una relació respectuosa amb l’usuari/ família/equip de 

salut sense emetre judicis de valor 

 

Competència CE 9. Fomentar estils de vida saludables i l’autocura, recolzant el manteniment de 

conductes preventives i terapèutiques. 

Resultats d’aprenentatge CE 9.15. Identificar estils de vida saludables per a la independència  de la 

persona en el seu procés . 

CE 9.20. Proposar  intervencions educatives i informatives que fomentin 

estils de vida saludables i l’autocura. 

    

Competència CE 10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos garantint la 

seva seguretat. 

Resultats d’aprenentatge CE 10.24. Aplicar normes de seguretat en les actuacions professionals . 

CE 10.26. Valorar el risc i aplicar les mesures per a la protecció de la 

salut i el benestar de les persones, famílies o grups. 

    

Competència CE 11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys 

i fomentar la educació per a la salut. 

Resultats d’aprenentatge CE 11.30. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin la comunicació 

efectiva amb pacients, famílies i grups socials. 

CE11.34. Aplica les habilitats adquirides en les tècniques de comunicació 
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Competència CE 20. Utilitzar la metodologia científica en les seves intervencions. 

Resultats d’aprenentatge CE 20.8. Desenvolupar habilitats del mètode científic en les 

intervencions infermeres. 

    

Competències TransversalsCompetències TransversalsCompetències TransversalsCompetències Transversals    

Competència 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 fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant 

de forma oral com per escrit. 

CT6. Col·laborar i integrar-se en grups de treball. 

CT9. Respecta l’entorn mediambiental i fomenta el desenvolupament sostenible. 

    

Competències Competències Competències Competències GeneralsGeneralsGeneralsGenerals    

Competència CG1.  Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-ho de 

forma efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua. 

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

NTINGUTS  

CompetènciCompetènciCompetènciCompetència Perfil EUI a Perfil EUI a Perfil EUI a Perfil EUI     GimbernatGimbernatGimbernatGimbernat    

Competència CPG1. Demostrar capacitat d’iniciativa, motivació i esperit emprenedor en relació amb 

l’autoaprenentatge i amb l’activitat professional. 

 

CONTINGUTS    

 

Durant el Pràcticum Avançat III, els estudiants realitzaran les seves pràctiques en Centres de Salut 

d’Atenció Primària, on podran posar en pràctica en entorns reals, aquells coneixements teòrics i 

pràctics treballats amb anterioritat. Essent les àrees d’interès totes les  vinculades a la promoció de la 

salut i la prevenció de la malaltia, tant de l’individu, com de la família i la comunitat en general. 

 

METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 

 

Activitat 1. Pràctiques clíniques en Centres d’Atenció Primària. 

L’estudiant realitzarà un període de pràctiques clíniques,  que podrà desenvolupar en centres d’Atenció 

Primària, tant en consultes de medicina general com de pediatria. Aquestes pràctiques seran 

tutoritzades per professorat de l’escola vinculat  a les àrees de coneixements  específiques de cada 

àmbit, o bé per professionals específics dels centres on desenvoluparan les seves pràctiques. 

Treballa les competències:  CE 2,  CE7, CE 9, CE 10, CE11, CE20, CT3, CT4, CT6, CT9, CG3,CPGG.1 
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Activitat 2. Treball de pràctiques individual 

Al llarg del període  pràctic l’estudiant haurà de realitzar un treball, en el que escollirà el cas d’un 

pacient/usuari, o  d’una situació viscuda en l’entorn comunitari i/o domiciliari. Haurà de realitzar una 

valoració global exhaustiva de la situació escollida, decidir i establir quines són les prioritats per  a la 

seva intervenció  i/o possible resolució, i  planificar les intervencions més adients per donar la millor 

resposta davant la situació escollida.  

Treballa les competències: CE6, CE7, CE9, CE10, CE20, CT3, CT4, CG1, CG3 

 

Activitat 3. Treball d’aprofundiment científic    

Els estudiants hauran de desenvolupar un treball d’aprofundiment científic en grup, i aquest estarà 

vinculat a qualsevol tema que pugui ser proposat pel centre de pràctiques  o be pot sorgir per iniciativa 

del propi grup. Aquest treball requerirà la fonamentació a partir de la revisió bibliogràfica que presenti 

la millor evidencia científica.   

El treball inclourà la realització d’una presentació oral adreçada als professionals del centre de 

pràctiques 

Treballa les competències: CE20, CT4, CG1 

Activitat 4.  Jornada de cloenda del Practicum. 

Aquesta Jornada pretén que els estudiants, a partir de la seva vivència en els diferents llocs de 

pràctiques i partint dels coneixements previs, pugin argumentar el seu grau  d’aprenentatge de forma 

individual  i coneguin mitjançant el treball desenvolupat  en petits grups, altres realitats d’aprenentatge 

segons  els diferents contexts on s’hagin desenvolupat les pràctiques.  

Treballa les competències: CE11, CT4, CG3 

 

TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORESDEDICACIÓ 

DE L’ESTUDIANT 

Act.  

dirigides 

Practiques àmbit 

assistencial 

CE2,27, CE7.54, CE9.15, 

CE9.20, CE10.24, CE11.30, 

CE20.8, CT3, CT4,CT6, CT9, 

CG3, CPGG1 

144 

Jornada de cloenda del 

Practicum 
CE11.34, CT4,CG3 6 

Act. 

supervisades 
Tutories presencials CG1, CT4, CPGG1 5 

Act. 

autònomes 

Treball de pràctiques 

CE6.30, CE7.54, 

CE9.20,CE10.26, CE20.8,  

CT3, CT4,CG1, CG3 

50 

Treball d’aprofundiment 

científic 
CE20.8, CT4, CG1 20 

HORES TOTALS  225 
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AVALUACIÓ 

 

L’avaluació consta de les següents parts: 

Activitat avaluativa 1: Desenvolupament de la pràctica 

Avaluació continuada i seguiment tutoritzat durant les practiques en l’àmbit assistencial. Constitueix el 

50% de la nota i s’avaluen les competències CE2, CE7, CE9, CE 10, CE11, CE20, CT3, CT4, CT6, CT9, CG3, 

CPGG1 

Activitat avaluativa 2: Treball de pràctiques 

Realització d’un treball de  detecció de necessitats, valoració i establiment de prioritats de la situació 

escollida i planificació d’intervencions a dur a terme. Si s’escau es plantejaran propostes de millora, en 

base als coneixements teòrics apressos. 

Constitueix  el 30% de la nota i s’avaluen  les competències  CE6, CE7, CE9, CE10, CE20, CT3, CT4, CG1, 

CG3 

Activitat 3. Treball d’aprofundiment científic    

Treball d’aprofundiment científic grupal, fonamentat en la bibliografia que aporti la millor evidencia 

científica i que inclourà una presentació oral. Constitueix un 15% de la nota i s’avaluen les 

competències CE20.8, CT4, CG1 

Activitat avaluativa 4: Assistència a la Jornada de cloenda del Practicum 

Assistència i participació a la Jornada  

Constitueix el 5 % de la nota i s’avaluen les competències  CE 11,CT4, CG3 

 

 

Per tal de poder avaluar aquest Practicum els estudiants hauran d’assistir al 100%   de les seves 

pràctiques i tenir totes les parts que configuren l’avaluació aprovades. 

 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 

NOTA FINAL 

RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Avaluació continuada 50% 

CE2,27, CE7.54, 

CE9.15, CE10.26, 

CE11.30, CE20.8, CT4, 

CT6, CT9, CG1 

- 

Assistència Jornada 5%  CE11.34, CT4,CG3 - 

Lliurament Treball 

d’aprofundiment 
15% CE20.8;CT4, CG1 - 

Lliurament del Treball de 

pràctiques 
30% 

CE6.30, CE7.54, 

CE9.20,CE10.26, CT3, 

CT4,CG1, CG3 

- 

HORES TOTALS  - 

BLIOG 
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WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 

Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Martín Zurro, A, Cano Perez JF. 2008 Atención primaria: conceptos, 

organización y pràctica clínica 

 Barcelona ELSEVIER 

Boixadera M, et al 2004 Catàleg d’intervencions de 

cures d’infermeria  familiar i 

comunitaria. 

 Barcelona Associaciò 

infermeria familiar i 

comunitaria 

Perea Quesada R 2009 Promoción y educación para la 

salud. Tendencias Innovadoras 

  Diaz de Santos 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIES 

 

Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Sáez Cárdenas S, Marqués 

Molias F, Colell Brunet R. 

2006 Educación para la salud. 

Técnicas para el trabajo con 

grupos pequeños 

3ª Lleida Editotorial Milenio 

 

Articles 

Autor 

Morales Asencio JM, 
Gonzalo Jiménez  E, 
Martín Santos FJ, 
Morilla Herrera JC 

 

Títol 

Salud Pública basada 
en la evidencia, 
recursos sobre la 
efectividad de 
intervenciones en la 
comunidad. 
 

Revista 

Rev Esp 
Salud 
Pública  

Volum 

82 

Any 

2008 

Pàgines 

5-20 

Descripció/ 

Cal disposar de fonts 

metodològiques òptimes per 

poder organitzar tant les 

directrius pràctiques com les 

investigadores, en les 

intervencions comunitàries. 

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del 

campus virtual 

 

  

Referències web 

Títol Descripció URL  

Enfermeria Comunitaria Revista de la federaciòn de asociaciones de 

enfermeria familiar i comunitaria y Atencion 

primaria. 

www.faecap.com/revista/ 

 

 

Infermera Virtual Portal de Salut http://www.infermeravirtu

al.com/ca-es/home.html 

 

Generalitat de Catalunya Salut http://www.gencat.cat/te

mes/cat/salut.htm  
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INFORMACIÓ GENERAL 

 

 DADES ASSIGNATURA 
 

Assignatura PRÀCTICUM AVANÇAT IV 

Codi  Curs acadèmic 2015-2016 

Crèdits ECTS 9 ECTS Tipus assignatura  OB 

Curs 3er GRAU Semestre Primer 

Horari Link a la pàg web del centre (secretaria virtual) 

Llengua de docència Català i castellà 

 

 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

� Professor responsable 

Nom professor/a Montserrat Edo Gual 

e-mail montserrat.edo@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

S 

PREREQUISITS 

 

Per poder cursar l’assignatura de Practicum Avançat IV, l’alumne ha d’haver realitzat i superat 

l’assignatura de Practicum Avançat II i l’assignatura Modul integral de cures d’infermeria a l’adult. 

 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 

 

El Practicum Avançat-IV (PA-IV) és una assignatura de 9 ECTS que pertany a la matèria de Practicum i 

que es desenvolupa durant el primer semestre del tercer curs, realitzant un període de pràctiques 

clíniques en l’àmbit hospitalari durant cinc setmanes,  corresponents a un total de 150 hores 

presencials.  
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COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  

Competències Específiques 

 

Competència CE1. Prestar una atenció sanitària tècnica i professional adient 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 

Resultats d’aprenentatge CE1.69. Aplicar a la pràctica assistencial els coneixements i destreses 

adquirits.  

CE1.71. Aplicar una atenció sanitària, tècnica i professional segons les 

necessitats de les persones que atén.  

 

Competència CE2. Planificar i prestar cures d’infermeria dirigits a les persones, família o grups, 

orientats als resultats en salut avaluant el seu impacte, mitjançant guies de pràctica 

clínica i assistencial, que descriuen els processos per els quals es diagnostica, tracta o 

cuida un problema de salut. 

Resultats d’aprenentatge CE2.22. Aplicar el procés d’infermeria per proporcionar i garantir el 

benestar, qualitat i seguretat a les persones cuidades.   

CE1.23. Demostrar habilitat en l’execució de procediments i tècniques 
d’infermeria. 

 

 

Competència CE5. Dissenyar sistemes de cures dirigits a les persones, família o grups, avaluant el 

seu impacte i establint les modificacions oportunes. 

Resultats d’aprenentatge CE5.31 Realitzar plans de cures d’infermeria per intervenir de manera 

adequada i avaluar l’impacte de la seva intervenció.   

 

 

Competència CE6. Basar les intervencions infermeres en l’evidència científica i en els mitjans 

disponibles. 

Resultats d’aprenentatge CE6.30. Descriure les relacions existents entre els coneixements i les 

intervencions pràctiques que realitza. 

 

 

Competència CE7. Demostrar que comprèn sense prejudicis a les persones, considerant els 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. 

Resultats d’aprenentatge CE7.53. Aplicar els principis de confidencialitat de la informació de 
l’usuari. 
CE7.54. Aplicar una relació respectuosa amb l’usuari/família/equip de 
salut, sense emetre judicis de valor. 
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Competència CE10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la 
seva seguretat. 

Resultats d’aprenentatge CE10.23. Valorar el risc i protegir la salut de les persones garantint la 
seva seguretat. 
CE10.25 Utilitzar mesures de protecció i de seguretat per a garantir el 
benestar de l’individu, famílies i comunitats.  

 

Competència CE11. Establir una comunicació eficaç amb pacient família, grups socials i companys i 
fomentar l’educació per la salut. 

Resultats d’aprenentatge CE11.30. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin la comunicació 
efectiva amb pacients, famílies i grups socials.  
CE11.32 Comunicar-se adaptant el llenguatge a cada interlocutor. 

 

Competència CE14.Establir mecanismes d’avaluació considerant els aspectes científic-tècnics i els de 

qualitat  

Resultats d’aprenentatge CE 14.1 Descriu els sistemes d’avaluació més adequats per els 
programes dissenyats. 

 

 

Competència CE20. Utilitzar la metodologia científica en les seves intervencions. 

Resultats d’aprenentatge  CE20.8.Desenvolupar habilitats d’aplicació del mètode científic en les 

intervencions infermeres. 

 

 

Competències Transversals 

 

Competència CT3 Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adient per a donar resposta 
als problemes de l’àmbit professional, de forma eficient i eficaç. 

Competència CT4 Expressar-se de forma fluïda, coherent i adient a les normes establertes, tant de 
forma oral com escrita. 

Competència CT6 Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball. 

Competència CT9. Respectar l’entorn medi ambiental i fomentar el desenvolupament sostenible.  

 

Competències Generals 

 

Competència CG1. Desenvolupar un pensament i raonament crític i saber comunicar-lo de manera 

efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua. 

Competència CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions.  

 

Competència Perfil EUI Gimbernat 

 

Competència CPG1. Demostrar capacitat d’iniciativa, motivació i esperit emprenedor en relació amb 

l’autoaprenentatge i amb l’activitat professional. 
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CONTINGUTS 

 

 

El procés d’aprenentatge es desenvolupa en l’àmbit assistencial hospitalari, permetent a  l’estudiant 

integrar en la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds associats a les competències 

descrites i d’acord amb el nivell de complexitat de les assignatures cursades.  

 

Així mateix, desenvoluparà les seves capacitats en un entorn real, enfrontant-se a les cures de la 

persona hospitalitzada en unitats assistencials de malalts aguts  amb els problemes de salut més 

prevalents, en un procés d’aprenentatge tutoritzat.   

 

Les pràctiques es realitzaran en diferents serveis d’hospitalització: medicina, cirurgia, traumatologia, 

cardiologia, oncologia, geriatria i altres àrees clíniques específiques com son les consultes externes 

hospitalàries i/o consultes d’infermeria hospitalàries. 

 

 

METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 

Activitat 1. Pràctica clínica en l’àmbit hospitalari. 

Es realitzarà un període de pràctiques clíniques en l’àmbit hospitalari, en unitats d’hospitalització 

bàsica. Al llarg d’aquest període l’alumne tindrà assignat un tutor responsable que realitzarà un 

seguiment individualitzat de l’estudiant, tutoritzant els treballs dissenyats per l’escola i avaluant el seu 

procés d’aprenentatge. Treballa les competències CE1, CE2, CE5, CE10, CE7, CE 11, CE14, CE20, CT3, 

CT4, CT6, CPGG1, CT9, CG1 i CG3 

 

Activitat 2. Treball d’aplicació del PAI (II) 

Durant el període de pràctiques clíniques es desenvoluparà un treball individual que consisteix en 

l’aplicació pràctica de la metodologia del procés d’atenció d’infermeria (PAI) en la cura d’un pacient. En 

aquest treball l’alumne ha de completar un pla de cures individualitzat, que inclogui la valoració 

infermera, els problemes d’infermeria detectats, la formulació d’objectius i la planificació d’activitats 

infermeres adequades als objectius plantejats. Així mateix s’ha d’incloure una reflexió sobre l’execució 

de les activitats i l’avaluació de les mateixes. El treball ha de finalitzar amb un document d’alta 

d’infermeria. Treballa les competències CE6, CE2, CE20, CT3 

 

Activitat 3. Reflexió sobre la integració de les TICs a la pràctica  

Treball individual que es desenvoluparà durant el període de pràctiques. Consisteix en realitzar una 

observació de com s’integren les diferents tecnologies en la cura del pacients que s’atenen en els 

serveis, elaborar una reflexió al respecte, detectar possibles àrees de millora o canvi i proposar alguna 

alternativa.  Treballa les competències CT4, CG1, CPG1. 
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TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT RESULTATS D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Act.  

dirigides 

Pràctica clínica en 

l’àmbit hospitalari 

CE1.69, CE1.71, CE2.22, CE2.23, 

CE5.31, CE10.23, CE10.25, CE7.53, 

CE7.54 CE11.30, CE11.32, CE14.1, 

CE20.8, CT3, CT4, CT6, CT9, CPGG1, 

CG1 i CG3 

150 

Act. 

supervisades 
Tutories CE6.30, CT3, CG1 5 

Act. 

autònomes 

Treball d’aplicació 

del PAI (II) 
CE2.22, CE6.30, CE20.8, CT3 35 

Reflexió sobre la 

integració de les 

TICs a la pràctica 

CT4, CG1, CPG1. 35 

HORES TOTALS  225 

 

AVALUACIÓ 

 

L’avaluació consta de les següents parts: 

• Activitat avaluativa 1: Desenvolupament de la pràctica.  
Avaluació continuada amb seguiment i tutorització durant l’estada clínica. Per poder aprovar cal 

complir el 100% d’assistència i mantenir la puntualitat en els horaris. 

Constitueix un 60% de la nota i s’avaluen les competències CE1, CE2, CE5,  CE10, CE11, CE7, CE14, 

CE20, CT3, CT4, CT6, CT9, CPGG1, CG1 i CG3. 

 

• Activitat avaluativa 2: Treball d’aplicació del PAI (II) 
Constitueix un 40% de la nota i avalua les competències CE2, CE6, CE20, CT3 

 

Les dues activitats han d’estar aprovades amb una nota de 5 per poder fer sumatori.  

* Els alumnes disposaran de una guia específica en el campus virtual de l’assignatura, per la realització 

del treball de PAI on hi constarà les pautes d’elaboració i els criteris d’avaluació. 
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ACTIVITATS 

D’AVALUACIÓ 

PERCENTATGE 

NOTA FINAL 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Avaluació 

continuada durant 

la pràctica clínica 

60% 

CE1.69, CE1.71, CE2.22, CE2.23, 

CE5.31, CE10.23, CE10.25, CE7.53, 

CE7.54 CE11.30, CE11.32, CE14.1, 

CE20.8, CT3, CT4, CT6, CT9, CPGG1, 

CG1, CG3 

- 

Lliurament del 

Treball d’aplicació 

del PAI (II) 

40% CE2.22, CE6.30, CE20.8, CT3 - 

HORES TOTALS  0 

 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 

Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Alonso D, Aradilla A, Falcó A, 

Fernández L , Fernández P, 

Flor P et al. 

2006 Manual de procediments i 

tècniques d’infermeria I 

2ª Bellaterra  Servei de Publicacions 

Universitat Autònoma de 

Barcelona 

Aradilla A, Edo M, Falcó A, 

Fernandez L, Fernández P, 

Flor P et al. 

2006 Manual de procediments i 

tècniques d’infermeria II 

2ª Bellaterra  Servei de Publicacions 

Universitat Autònoma de 

Barcelona 

Aradilla A, Antonin M, 

Fernández P, Flor P 

2008 Competències en Infermeria. 

Perfil formatiu basat en 

competències 

 Bellaterra  Servei de Publicacions 

Universitat Autònoma de 

Barcelona 

Fernández P, Antonni M, 

Aradilla A, Flor P 

2007 Programa de Prácticas de 

Simulación 

 Bellaterra  Servei de Publicacions 

Universitat Autònoma de 

Barcelona 

Carpenito-Moyet L 2005 Planes de Cuidados y 

documentación clínica en 

enfermeria 

4ª Madrid McGraw-

Hill·Interamericana 

Carpenito LJ 2002 Diagnósticos de enfermería. 

Aplicaciones a la pràctica clínica 

9ª Madrid McGraw-

Hill·Interamericana 

Johnson M, Bulechek G, 

Butcher H, McCloskey 

Dochterman J, Maas M, 

Moorhead S et al. 

2007 Interrelaciones NANDA NOC y 

NIC 

2ª Barcelona Elsevier Mosby 
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PRACTICUM AVANÇAT IV TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIES 

 

Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Chocarro L, Venturini C 2006 Guia de procedimientos prácticos 

en enfermería médico-quirúrgica 

 Madrid Plaza  Edición 

Kozier B, Glenova E, Blais K, 

Young Johnson J, Smith 

Temple J 

1999 Técnicas en enfermería clínica. 4ª Madrid Mc Graw-Hill-

Interamericana; 

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del 

campus virtual 
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CURES AVANÇADES D’INFERMERIA EN 
SITUACIONS COMPLEXES 

TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

 

 DADES ASSIGNATURA 
 

Assignatura CURES AVANÇADES D’INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES 

Codi  Curs acadèmic 2015-16 

Crèdits ECTS 3 Tipus assignatura  OB 

Curs 3er GRAU Semestre SEGON 

Horari Link a la pàg web del centre (secretaria virtual) 

Llengua de docència Català/castellà 

 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

� Professor responsable 

Nom professor/a PILAR FERNÁNDEZ NARVÁEZ 

e-mail pilar.fernandez@eug.es    

Horari de tutories A convenir 

 

� Altres professors 

Nom professor/a ESTHER ESPUÑES MESTRES 

e-mail esther.espunyes@eug.es  

Horari de tutories A convenir 

 

 

PREREQUISITS 

 

Aquesta assignatura no presenta prerequisits però cal que estigui aprovada per poder matricular-se del 

Practicum Especialitzat IV. 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 

Cures avançades d’infermeria en situacions complexes és una assignatura obligatòria que es 

desenvolupa en el 2º semestre de 3º curs.  

 

Forma part de la matèria Infermeria Clínica i es treballen els continguts relacionats amb les cures 

integrals a la persona adulta en situacions complexes d’alteració de la salut, com per exemple, 

alteracions agudes que requereixen una atenció urgent o cures especialitzades en entorns d’unitats 

d’atenció crítica o molt específica (Unitats de Cures Intensives, Unitats de semicrítics, Unitats de 

reanimació postquirúrgica,  Hemodiàlisi o Àrees quirúrgiques). 
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CURES AVANÇADES D’INFERMERIA EN 
SITUACIONS COMPLEXES 

TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  

Competències Específiques 

Competència CE1.Prestar una atenció sanitària tècnica i professional adient a les necessitats de 

salut de les persones ateses, d’acord al 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. 

Resultats d’aprenentatge CE1.36. Dissenyar plans de cures adients als problemes d’infermeria més 

prevalents en el nostre àmbit. 

CE1.37.Argumentar amb evidències científiques la selecció de les cures 

infermeres més adients per a una atenció professional adequada a les 

necessitats de salut de les persones. 

CE1.40. Explicar la fisiopatologia de les alteracions de salut en l’ adult 

crítiques i urgents per a l’atenció d’infermeria de les mateixes. 

 

Competència CE6. Basar les intervencions infermeres en l’evidència científica i en els mitjans 

disponibles. 

Resultats d’aprenentatge CE6.11. Analitzar les intervencions infermeres justificant-les amb 

evidències científiques i/o aportacions d’experts que las sustenten. 

CE6.15. Demostrar habilitats d’anàlisi de la informació segons 

l’evidència científica.    

 

Competència CE3 (G). Aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria. 

Resultats d’aprenentatge CE3.3 Resoldre problemes infermers i problemes de col·laboració, 

utilitzant la història clínica, els diagnòstics infermers i els criteris de 

resultat a aconseguir.  

CE3.5. Aplicar la metodologia infermera en el context salut-malaltia. 

 

Competències Transversals 

Competència CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos 

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

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

 

 

Competències Generals 

Competència CG1. Desenvolupar un pensament i raonament crític i saber comunicar-lo  de 

manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.  
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CURES AVANÇADES D’INFERMERIA EN 
SITUACIONS COMPLEXES 

TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

CONTINGUTS 

 

 

UNITAT TEMÀTICA 1: ATENCIÓ D’INFERMERIA A LES UNITATS DE CURES INTENSIVES 

 

TEMA 1. ESTRUCTURA I GESTIÓ DE LES UNITATS CURES INTENSIVES (UCI). Distribució 

arquitectònica, instal·lacions. Característiques de l’atenció al pacient en UCI. Competències del 

professional d’infermeria en UCI. Introducció als registres.  

 

TEMA 2. EL PACIENT CRÍTIC. Metodologia de valoració del pacient crític (ABCDE). Característiques 

del pacient crític i cures especifiques.  Aspectes relacionats amb la comunicació i acompanyament. 

Seguretat del pacient. 

 

TEMA 3. MONITORITZACIÓ DEL PACIENT CRÍTIC.  Monitorització hemodinàmica invasiva i no 

invasiva. Monitorització respiratòria. Escales de valoració neurológica (Glasgow) i de sedació 

(Ramsay). 

 

TEMA 4. VENTILACIÓ MECÀNICA. Intubació i traqueostomia; procediment i cures. Ventilació 

mecànica; modalitats ventilatòries, circuit de ventilació, destete o weaning. Ventilació Mecànica 

No Invasiva. Vigilància i control d’alarmes. Cures al pacient amb ventilació mecànica. 

 

TEMA 5. ATENCIÓ D’INFERMERIA ALS GRANS CREMATS. Cures específiques. 

 

TEMA 6. ATENCIÓ D’INFERMERIA AL PACIENT AMB SÈPSIS. Cures específiques. 

 

TEMA 7. ATENCIÓ D’INFERMERIA AL PACIENT NEUROCRÍTIC. Valoració neurològica. Proves 

diagnòstiques. Codi ICTUS. Alteracions de la Pressió Intracranial (PIC). Atenció d’infermeria.  

 

TEMA 8. ATENCIÓ D’INFERMERIA A PACIENTS AMB INSUFICIÈNCIA RENAL (IR). Fisiopatologia de 

la  I.R. Cures d’infermeria davant el procés de I.R. i el tractament renal substitutori.  

 

TEMA 9. ATENCIÓ D’INFERMERIA A PACIENTS TRASPLANTATS. Logística i coordinació dels 

trasplantaments. Cures d’infermeria específiques. 

 

TEMA 10. ASPECTES FARMACOLÒGICS ESPECÍFICS DEL MALALT CRÍTIC. Maneig de fàrmacs en 

estabilització hemodinàmica; serumteràpia, inotrops, hemoteràpia. Intubació i ventilació; sedació, 

analgèsia, relaxació muscular, fàrmacs. Aspectes de seguretat clínica. . 
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CURES AVANÇADES D’INFERMERIA EN 
SITUACIONS COMPLEXES 

TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

UNITAT TEMÀTICA 2: ATENCIÓ D’INFERMERIA A LES UNITATS D’URGÈNCIES 

 

TEMA 1. ESTRUCTURA I GESTIÓ DE LA UNITAT D’URGÈNCIES. Distribució arquitectònica. Logística 

i coordinació de la unitat. Característiques de l’atenció al pacient urgent. Metodologia ABCDE. 

Competències del personal d’infermeria d’urgències. Introducció als registres 

 

TEMA 2. ATENCIÓ D’INFERMERIA EN URGÈNCIES TRAUMATOLÒGIQUES. Atenció d’infermeria en 

el pacient politraumatitzat. Atenció específica en lesions medul·lars. 

 

TEMA 3. ATENCIÓ D’INFERMERIA EN URGÈNCIES MÈDIQUES. Cures d’infermeria en situacions 

d’urgències respiratòries; IRA, TEP, distrès respiratori. Cures d’infermeria en situacions 

d’urgències cardíaques: Síndrome Coronari Agut (SCA), Arítmies desfibrilables i no desfibrilables. 

Atenció al pacient amb urgències metabòliques. Atenció al pacient amb intoxicacions agudes.  

 

TEMA 4. ATENCIÓ D’INFERMERIA EN URGÈNCIES QUIRÚRGIQUES. Abdomen agut. Hemorràgies 

digestives. Cures d’infermeria específiques  

 

UNITAT TEMÀTICA 3: ATENCIÓ D’INFERMERIA AL BLOC QUIRÚRGIC 

 

TEMA 1. ESTRUCTURA I GESTIÓ DE L’ÀREA QUIRÚRGICA. Estructura física de la unitat i gestió. 

Característiques de la infermeria perioperatòria.  

 

TEMA 2. EL PACIENT EN L’ETAPA PERIOPERATÒRIA. Atenció al pacient en procés perioperatori. 
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CURES AVANÇADES D’INFERMERIA EN 
SITUACIONS COMPLEXES 

TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

 

METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 

 

Activitat 1. Classes expositives participatives. Treballa les competències CE1, CE6, CE3, CT1, CT3. 

 

Activitat 2. Estudi de casos. Permet integrar els coneixements teòrics i posar en marxa les habilitats per 

resoldre problemes plantejats a partir de situacions properes a la realitat. Durant el desenvolupament 

de les sessions presencials es treballen diferents situacions clíniques relacionades amb el tema que 

s’imparteix. Treballa les competències CE1, CE6, CE3, CT1, CT3. 

 

Activitat 3.Qüestionaris autoavaluatius. Es proposa la realització autònoma de qüestionaris a través de 

la plataforma virtual de l’assignatura, que reforcin l’aprenentatge conceptual dels continguts de 

l’assignatura. Treballa la competència CE1. 

 

Activitat 4. Anàlisi d’articles i documents científics. La lectura o visualització crítica de documents 

permet l’estudiant contrastar la informació treballada a l’assignatura amb altres fonts de coneixement 

fiables, alhora que facilita l’abordatge des de diferents perspectives o posicionaments. Es proposa a 

l’estudiant l’anàlisi de diferents documents al llarg de l’assignatura. Treballa les competències CT1, CE6, 

CG1. 

 

Activitat 5. Canal you tube. Es proposa l’enregistrament d’un vídeo de 1-2 minuts en que s’aborda un 

concepte relacionat amb el temari. Els vídeos realitzats es penjaran en el canal you tube de 

l’assignatura i constituiran una eina d’estudi per a tots el estudiants matriculats. L’activitat es realitzarà 

en grups de 3 persones. Treballa les competències CE1, CE6, CT1. 

 

Activitat 6. Activitats d’aula. Al llarg de l’assignatura es proposaran diferents activitats que es 

realitzaran de forma presencial a l’aula i que reforçaran els conceptes més rellevants. Treballa les 

competències CE1, CE6, CE3, CT1, CT3, CG1. 
 

* Per a la realització de les diferents activitats els alumnes disposaran de guies en el campus virtual de 

l’assignatura on hi constaran les pautes d’elaboració i els criteris d’avaluació. 
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CURES AVANÇADES D’INFERMERIA EN 
SITUACIONS COMPLEXES 

TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

 

TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Act.  

dirigides 

Exposicions teòriques 
CE1.36, CE1.40, CE.6.15, 

CE6.11, CE3.5, CT1, CT3. 
30 

Estudi de casos 
CE1.36, CE1.37, CE6.15, 

CE6.11, CE3.3 CT1, CT3. 
En classe 

Activitats d’aula 

CE1.36, CE1.40, CE.6.15, 

CE6.11, CE3.5, CT1, CT3, 

CG1 

En classe 

Act. 

supervisades 

Tutories CG1 3 

Canal you tube CE1.40, CE6.15, CT1 9 

Act. 

autònomes 

Qüestionaris autoavaluatius CE1.37, CE1.40 1 

Treball autònom d’estudi  
CE1.40, CE6.11, CT1, 

CT3, CG1. 
30 

HORES TOTALS  73 

 

 

AVALUACIÓ 

 

L’avaluació global de l’assignatura es realitzarà mitjançant les següents activitats: 

 

Activitat avaluativa 1. Prova avaluativa escrita. La prova constarà de dues parts; una part tipus test on 

s’avaluaran els coneixements de les diferents unitats temàtiques, i una part  amb situacions clíniques 

relacionades amb els àmbits d’intervenció infermera treballats a l’assignatura, que s’hauran de resoldre 

aplicant els continguts treballats i la metodologia infermera. Aquesta activitat té un pes del 50% de la 

nota final d’assignatura i cal que estigui aprovada per fer el sumatori de totes les activitats 

avaluatives.  Avalua les competències CE1, CE6,CT1,CE3, CT3, CG1. 

 

Activitat avaluativa 2. Qüestionaris autoavaluatius. La realització dels diferents qüestionaris proposats 

al llarg de l’assignatura tindrà un pes en la nota final del 10% i sumarà amb la resta d’activitats 

avaluatives sempre que l’estudiant hagi contestat a un mínim del 90% dels qüestionaris.   

Avalua la competència CE1. 
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CURES AVANÇADES D’INFERMERIA EN 
SITUACIONS COMPLEXES 

TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

 

Activitat avaluativa 3. Canal you tube. La realització de l’activitat és optativa i la seva realització, 

segons uns mínims criteris de qualitat, suposarà un 10% de la nota final de l’assignatura. Avalua les 

competències CE1, CE6, CT1. 

 

Activitat avaluativa 4. Activitats d’aula. La realització de les diferents activitats d’aula proposades al 

llarg de l’assignatura tindrà un pes en la nota final del 30% i sumarà amb la resta d’activitats 

avaluatives sempre que l’estudiant hagi realitzat un mínim del 80% de les activitats.  Avalua les 

competències CE1, CE6, CE3, CT1, CT3, CG1. 

 

 

ACTIVITATS 

D’AVALUACIÓ 

PERCENTATGE 

NOTA FINAL 

RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Prova avaluativa 

escrita  
50 % 

CE1.36., CE1.37, CE1.40, 

CE.6.15, CE6.11, CE3.3, CT1, 

CT3, CG1. 

2 

Qüestionaris 

autoavaluatius 
10% CE1.37, CE1.40 - 

Canal you tube 10% CE1.40, CE6.15, CT1 - 

Activitats d’aula 30% 
CE1.36., CE1.40, CE.6.15, 

CE6.11, CE3.3, CT1, CT3, CG1. 
- 

HORES TOTALS  2 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 

La bibliografia bàsica és proporcionarà a l’inici del curs mitjançant el campus virtual 

 

 

Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Fernández Narváez P, 

Espuñes Mestres E. 

2012 Manual de Enfermería 

Quirúrgica. Vol 1 

1ª Barcelona UAB 

Fuller JK 2007 Instrumentación quirúrgica 4ª México Médica 

Panamericana 

Basozabal Zamakona, B, 

Durán Díaz de Real, MA 

2003 Manual de enfermería 

quirúrgica 

 Galdakao Hospital de 

Galdakao 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIES 
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García García MA, Hernández 

Hernández V, Montero Arroyo 

R, Ranz González R 

2005 Enfermería de Quirófano  Madrid DAE 

Nicolás JM, Ruiz J, Jiménez X, 

Net A. 

2011 Enfermo crítico y emergencias 1ª Barcelona Elsevier 

Swearingen PL 2008 Manual de Enfermería Médico-

Quirúrgica. Intervenciones 

enfermeras y tratamientos 

interdisciplinarios. 

6ª Barcelona Elsevier 

 

Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 

comentari 

Recommended 

Practices Committee. 

Association of 

Perioperative 

Registered Nurses 

AORN 

Recommended 

Practices for Sponge, 

Sharp and Instrument 

Counts 

AORN J 70 1999 1083-1089  

Gómez Ávila E, Ruiz 

López R 

Protocolos quirúrgicos Enfermería Global 7 2005 1-14  

Gawande A, Studdert 

D, Orau J, Brennan T, 

Zinder M. 

Risk Factors for 

Retained Instruments 

and Sponges after 

surgery 

The New. England 

Journal of  Medicine 

348 (3) 2003 229-235  

       

 

Referències web 

Títol Descripció URL  

Manual de aplicación de la lista OMS de 

verificación de la seguridad de la cirugía 2009: 

la cirugía segura salva vidas. 

 http://whqlibdoc.who.int/pu

blications/2009/9789243598

598_spa.pdf 

 

Sociedad Española de Nefrología (SEN)  http://www.senefro.

org/  

Descàrrega 

d’interessants guies 

clíniques per a l’atenció 

del malalt nefrològic   

Títol Descripció URL  

Joint Comisión on Accreditation of Healthcare 

Organizations. Speak Up Program. Protocolo 

Universal de Prevención de Intervenciones y 

Procedimientos Quirúrgicos Erróneos, y de 

Intervenciones en Pacientes equivocados. 

2010 

 http://www.jointcommission.org/p

atientsafety/universalprotocol/ 

 

 

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del 

campus virtual 
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PRACTICUM ESPECIALITZAT I TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

 

 DADES ASSIGNATURA 
 

Assignatura PRÀCTICUM ESPECIALITZAT I 

Codi  Curs acadèmic 2015-2016 

Crèdits ECTS 9 ECTS Tipus assignatura  OB 

Curs 3er GRAU Semestre Segon 

Horari Link a la pàg web del centre (secretaria virtual) 

Llengua de docència Català i castellà 

 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

� Professor responsable 

Nom professor/a Montserrat Edo Gual 

e-mail montserrat.edo@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

� Altres professors 

Nom professor/a Gemma March Vilà 

e-mail gemma.march@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

 

Nom professor/a Judith Puig 

Horari de tutories A convenir 

 

 

Nom professor/a Encarna Garcia-Uceda 

Horari de tutories A convenir 

 

 

PREREQUISITS 

 

Per poder cursar l’assignatura de Practicum Especialitzat I, l’estudiant ha d’haver realitzat i superat 

l’assignatura de Practicum Avançat I  i l’assignatura de Cures d’infermeria a la dona, la infància i 

l’adolescència. 
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PRACTICUM ESPECIALITZAT I TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 

 

El Practicum Especialitzat I és una assignatura de 9 ECTS que pertany a la matèria de Practicum i es 

desenvolupa al llarg del segon semestre del tercer curs. L’assignatura consta de dues parts : un 

Programa de Pràctiques de Simulació  de l’àmbit Materno-Infantil  d’una durada de 18 hores, i  un 

període de pràctiques clíniques en l’àmbit hospitalari de Materno-Infantil, durant cinc setmanes  que 

corresponen a un total de 150 hores presencials.   

 

 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  

Competències Específiques 

 

Competència CE1. Prestar una atenció sanitària tècnica i professional adient 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 

Resultats d’aprenentatge CE1.67. Planificar i prestar les cures d’infermeria necessàries 

individualitzades en cada cas. 

CE1.69. Aplicar a la pràctica assistencial els coneixements i destreses 

adquirits.  

 

Competència CE2. Planificar i prestar cures d’infermeria dirigits a les persones, família o grups, 

orientats als resultats en salut avaluant el seu impacte, mitjançant guies de pràctica 

clínica i assistencial, que descriuen els processos per els quals es diagnostica, tracta o 

cuida un problema de salut. 

Resultats d’aprenentatge CE2.23. Demostrar habilitat en l’execució de procediments i tècniques 
d’infermeria. 
CE2.25. Proporcionar cures d’infermeria de manera individualitzada. 

 

Competència CE5. Dissenyar sistemes de cures dirigits a les persones, família o grups, avaluant el 

seu impacte i establint les modificacions oportunes. 

Resultats d’aprenentatge CE5.31 Realitzar plans de cures d’infermeria per intervenir de manera 

adequada i avaluar l’impacte de la seva intervenció. 

 

Competència CE6. Basar les intervencions infermeres en l’evidència científica i en els mitjans 

disponibles. 

Resultats d’aprenentatge CE6.32. Realitzar les intervencions infermeres d’acord a l’evidencia 

científica i els medis disponibles. 
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PRACTICUM ESPECIALITZAT I TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

Competència CE7. Demostrar que comprèn sense prejudicis a les persones, considerant els 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. 

Resultats d’aprenentatge CE7.55. Integrar en el pla de cures individualitzat els aspectes 
psicosocials, assegurant el respecte a les opinions, creences i valors. 
CE7.56. Aplicar els principis de dret a la intimitat, confidencialitat i 
secret professional en totes les cures realitzades. 

CPGG2. Mantenir una actitud de respecte vers les opinions, valors, 
creences i comportament.  

 

 

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

Resultats d’aprenentatge CE10.25 Utilitzar mesures de protecció i de seguretat per a garantir el 
benestar de l’individu, famílies i comunitats.  
CE10.24. Aplicar normes de seguretat en les actuacions professionals. 

 

 

Competència CE11. Establir una comunicació eficaç amb pacient família, grups socials i companys i 
fomentar l’educació per la salut. 

Resultats d’aprenentatge CE11.29. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i la 
família, d’acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa 
de desenvolupament.  
CE11.32 Comunicar-se adaptant el llenguatge a cada interlocutor. 
CE11.33. Aplicar una comunicació eficaç amb els pacients, família, grups 
socials i companys identificant intervencions per fomentar l’educació 
per la salut. 

 

 

Competència CE15. Treballar amb l’equip de professionals com unitat bàsica en la que s’estructuren 
de manera uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i demés 
professionals de les organitzacions assistencials. 

Resultats d’aprenentatge CE15.6 Integrar-se en equips de treball multi i interdisciplinaris i 
compartir objectius comuns. 
 

 

 

Competència CE20. Utilitzar la metodologia científica en les seves intervencions. 

Resultats d’aprenentatge  CE20.8 Desenvolupar habilitats d’aplicació del mètode científic en les 

intervencions infermeres. 
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Competències Transversals 

 

Competència CT3 Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adient per a donar resposta 
als problemes de l’àmbit professional, de forma eficient i eficaç. 

Competència CT4 Expressar-se de forma fluïda, coherent i adient a les normes establertes, tant de 
forma oral com escrita. 

Competència CT9. Respectar l’entorn medi ambiental i fomentar el desenvolupament sostenible.  

 

Competències Generals 

 

Competència CG1. Desenvolupar un pensament i raonament crític i saber comunicar-lo de manera 

efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua. 

 

Competència Perfil EUI Gimbernat 

 

Competència CPG1. Demostrar capacitat d’iniciativa, motivació i esperit emprenedor en relació amb 

l’autoaprenentatge i amb l’activitat professional. 

 

 

CONTINGUTS 

 

 

L’assignatura consta de dues parts diferenciades: el Programa de pràctiques de simulació en l’àmbit 

Materno-infantil i les Pràctiques Clíniques. 

 

UNITAT TEMÀTICA 1:  

 

A. PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ (PPS) EN L’ÀMBIT MATERNO-INFANTIL. 

Aquest programa es realitza en entorns simulats i permet que els estudiants practiquin les 

diferents tècniques nounatals i pediàtriques així com la valoració infermera del postpart 

immediat.  

 

TEMA 1. CURES DEL NOUNAT SA. Identificació del nounat a sala de parts. Mesures 

Antropomètriques. Cura del cordó umbilical. Higiene del nadó. 

 

TEMA 2. ALIMENTACIÓ DEL NADÓ.  Lactància materna. Extracció manual i/o elèctrica de llet 

materna. Introducció d'alimentació complementària. 

 

TEMA 3. OBTENCIÓ DE MOSTRES. Mostra d’orina. Mostra de secrecions nasofaríngies. Mostra 

de líquid cefaloraquidi. Mostra de sang. 
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TEMA 4.  SONDATGE VESICAL EN EL NOUNAT I NEN. Diferències amb l’adult. 

 

TEMA 5. ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ NEBULITZADA I INHALADA EN PEDIATRIA. 

Especificitats pediàtriques. 

 

TEMA 6.  MONITORITZACIÓ PEDIÀTRICA. Presa de constants 

 

TEMA 7. CANALITZACIÓ DE VIA VENOSA EN PEDIATRIA. Immobilitzacions. 

 

TEMA 8. REANIMACIÓ CARDIO-PULMONAR EN EL NOUNAT, LACTANT I NEN. Aturada 

respiratòria, aturada cardio-respiratòria, obstrucció de via aèria. 

 

TEMA 9:  CURES EN EL PUERPERI IMMEDIAT. Control d’alçada uterina. Control pèrdues 

vaginals. Control ferida quirúrgica. Control constants vitals. Control primera micció. 

Hemorràgies postpart.  

 

TEMA 10. ATENCIÓ AL NEN EN SITUACIONS ESPECÍFIQUES. Atenció al nen amb dificultat 

respiratòria. Atenció al nen  prematur. Atenció al nen en situació crítica. Atenció en el 

maltractament infantil. 

 

B. PRÀCTICA D’ALTA SIMULACIÓ EN EL PACIENT CRÍTIC PEDIÀTRIC. Els estudiants, hauran de 

passar per una sessió formativa d’alta simulació, on es treballarà la valoració i l’atenció al nen 

prematur, al nounat, lactant i nen en situació crítica com: actuació infermera en el nen amb 

estat convulsiu, atenció infermera en el nen amb taquicàrdia supraventricular, actuació 

infermera en l’estabilització del prematur, actuació infermera en la sepsis, actuació infermera 

en el maltractament infatil, i atenció infermera en el nen amb bronquiolitis.  

 

 

UNITAT TEMÀTICA 2: PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN L’ÀMBIT HOSPITALARI. 

 

Al llarg d’aquestes pràctiques, els estudiants  poden integrar i consolidar els aprenentatges 

adquirits en l’assignatura de Cures d’Infermeria a la dona, infància i adolescència i altres 

matèries del curs, desenvolupant  les seves capacitats en un entorn real enfrontant-se a les 

cures de la persona hospitalitzada en els àmbits de foment, prevenció, recuperació i 

rehabilitació de la salut de la dona, mare i del nen en les diferents etapes de la vida i 

desenvolupament. Les pràctiques es desenvoluparan en les unitats assistencials específiques 

de: Sala de parts, Obstetrícia, Ginecologia, Neonatologia, Pediatria, Unitats de Cures Intensives 

pediàtriques i Urgències Pediàtriques. 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 

 

Activitat 1. Pràctiques de simulació i alta simulació en l’àmbit materno-infantil. Mitjançant el 

plantejament de situacions clíniques simulades,  l’estudiant ha d’ integrar els coneixements 

teòrics amb les habilitats tècniques i actitudinals adequades a cada situació. Aquesta activitat va 

acompanyada de l’estudi del Manual de procediments i tècniques d’infermeria en pediatria i el 

suport audiovisual que incorpora, així com del material didàctic que permet una preparació 

prèvia òptima. L’objectiu és que aquest estudi previ optimitzi al màxim el temps de la pràctica 

simulada.  Treballa les competències: CE1, CE2, CE5, CE7, CE10, CE11, CT4, CT9, CPGG1, CG1, CG3  

 

Activitat 2. Pràctica clínica en l’àmbit hospitalari materno-infantil. Es realitzarà un període de 

pràctiques clíniques hospitalàries en l’àmbit  materno-infantil. Al llarg d’aquest període l’alumne 

tindrà assignat un tutor responsable que realitzarà un seguiment individualitzat de l’estudiant, 

tutoritzant els treballs dissenyats per l’escola i avaluant el seu procés d’aprenentatge. Treballa les 

competències: CE1, CE2, CE5, CE6, CE7, CE10,CE11, CE15, CE20, CT3, CT4, CT9, CPGG1 

 

Activitat 3. Treball d’aplicació del PAI en l’àmbit específic materno-infantil (PAI III). Durant el 

període de pràctiques clíniques es realitzarà un treball individual del procés d’atenció 

d’infermeria (PAI) en la cura d’un pacient específic de l’àmbit materno-infantil. En aquest treball 

l’alumne ha de completar un pla de cures individualitzat, que inclogui la valoració infermera, els 

problemes d’infermeria detectats, la formulació d’objectius i la planificació d’activitats 

infermeres adequades als objectius plantejats. Així mateix s’ha d’incloure una reflexió sobre 

l’execució de les activitats i l’avaluació de les mateixes. En tot el treball han de constar i distingir-

se les especificitats de la pacient obstètrica i/o pediàtric/a. Cal finalitzar el treball amb un 

document d’alta d’infermeria. Treballa les competències:  CE1, CE6, CE7, CE20, CT4, CG1. 

 

  



 
 
 
 
 

 

59 

 

PRACTICUM ESPECIALITZAT I TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT RESULTATS D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Act.  

dirigides 

Programa de Pràctiques de 

Simulació (PPS)en l’entorn 

Materno-Infantil 

CE1.67, CE2.23, CE5.31, CE6.32, 

CE7.55,  CE10.24, CE11.29, CT4, 

CT9, CPGG1, CG1, CG3 

18 

Estudi i preparació de les PPS CT3,CG1 40 

Pràctica clínica en l’àmbit 

hospitalari 

CE1.69, CE2.23, CE2.25, CE5.31, 

CE6.32, CE7.55, CE7.56, CE10.24, 

CE10.25, CE11.29, CE11.32, 

CE11.33, CE15.6, CE20.8, CT3, CT4, 

CT9, CPGG1 

150 

Act. 

supervisades 
Tutories CE6.32, CT3, CG1 2 

Act. 

autònomes 
Treball d’aplicació del PAI (III) 

CE1.67,CE6.32;CE7.55,CE20.8, CT4, 

CG1 
12 

HORES TOTALS  222 

 

AVALUACIÓ 

 

L’avaluació consta de dues parts: 
 

 AVALUACIÓ DE LA UNITAT TEMÀTICA 1 
 Representa el 40% de la nota total de l’assignatura, i consta de quatre activitats avaluatives que 
 han d’estar aprovades amb una nota de 5: 
  

• Activitat avaluativa 1: Examen teòric. Es realitzarà una prova escrita prèvia al període de 
simulació. Representa el 10 % de la nota; avalua les competències: CE6, CE1,CE20, CT3. 

• Activitat avaluativa 2: Qüestionari on line. Prèviament a l’inici de la sessió d’alta simulació, 
l’estudiant ha de realitzar un qüestionari on line per avaluar els coneixements específics en 
situacions concretes d’atenció crítica; avalua les competències: CE6, CE1,CE20. La realització 
d’aquest qüestionari és requisit per accedir a les sessions de simulació.  

 

Aquestes dues activitats han d’estar aprovades per poder accedir a les sessions de simulació. 
 

• Activitat avaluativa 3: Pràctica de procediments d’infermeria pediàtrica i obstètrica en un 
entorn simulat. Representa el 20 % de la nota i l’avaluació es realitza de manera continuada al 
llarg de les sessions. Avalua les competències: CE1, CE2, CE5, CE7, CE10, CE11, CT4, CT9, CG1, 
CG3 i CPGG1 

 

• Activitat avaluativa 4: Prova pràctica. Es realitzarà una prova pràctica un cop finalitzat el 
període de simulació. Representa el 10 % de la nota; avalua les competències: CE6, CE1, CE2, 
CE 10, CG1 

 

Aquesta unitat temàtica ha d’estar aprovada per  poder desenvolupar la Unitat Temàtica 2. 
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 AVALUACIÓ DE LA UNITAT TEMÀTICA 2: Representa el 60% de la nota total de l’assignatura. 
Consta de dues activitats avaluatives: 

  

• Activitat avaluativa 4: Desenvolupament de la pràctica. Representa el 40% de la nota. 
L’avaluació es realitza de manera continuada amb seguiment i tutorització durant les 
pràctiques clíniques. Per poder aprovar cal complir el 100% d’assistència i mantenir la 
puntualitat en els horaris.  S’avaluen les competències: CE1, CE2, CE5, CE6, CE7, CE10,CE11, 
CE15, CE20, CT3, CT4, CT9, CPGG1 

 

• Activitat avaluativa 5: Treball d’aplicació del PAI (III). Constitueix un 20% de la nota i  avalua 
les competències: CE1, CE6, CE7, CE20, CT4, CG1 

 

Les dues activitats han d’estar aprovades amb una nota de 5 per poder fer sumatori i fer 

promig amb la nota de la Unitat temàtica 1. 

 

* Els alumnes disposaran d’una guia específica en el campus virtual de l’assignatura, per la realització 

del treball del PAI III on hi constaran les pautes d’elaboració i els criteris d’avaluació. 

 

ACTIVITATS 

D’AVALUACIÓ 

PERCENTAT

GE NOTA 

FINAL 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Avaluació continuada 

durant PPS  materno-

infantil 

20% 

CE1.67, CE2.23, CE5.31, CE7.55, 

CE10.24, CE11.29, CT4, CT9, CG1, 

CG3, CPGG1 

- 

Prova pràctica PPS 10% CE6.32, CE1.67, CE2.23, CG1 1 

Prova escrita PPS 10% CE6, CE20.8, CT3 1 

Avaluació continuada 

durant la pràctica 

clínica 

40% 

CE1.69, CE1.71, CE2.22, CE2.23, 

CE5.31 CE10.23, CE10.25, CE7.53, 

CE7.54 CE11.30, CE11.32, CE20.8, 

CT3, CT4, CT6, CT9, CPGG1 

1 

Lliurament del 

Treball d’aplicació del 

PAI (II) 

20% CE2.22, CE6.30, CE20.8, CT3 - 

HORES TOTALS  3 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 

Llibres 

Autor/s Any Títol Edici

ó 

Lloc Editorial 

Edo M, March G, Giró I, Querol M 2009 Procediments i tècniques 

d’infermeria en pediatria 

 Bellate

rra 

Servei de Publicacions 

Universitat Autònoma de 

Barcelona 

Aguado J, Gómez A, Hernández 

MT, Lasarte JJ, Lozano MJ, Pallás 

CR. 

2007 Manual de Lactancia Materna. 

De la teoría a la practica. 

 Madrid Editorial Médica 

Panamericana 

Díaz, M 2001 Cuidados de enfermería 

pediátrica 

 Madrid Síntesis 

Aradilla A, Antonin M, Fernández 

P, Flor P 

2008 Competències en Infermeria. 

Perfil formatiu basat en 

competències 

 Bellate

rra 

 Servei de Publicacions 

Universitat Autònoma de 

Barcelona 

Fernández P, Antonin  

M, Aradilla A, Flor P 

2007 Programa de Prácticas de 

Simulación 

 Bellate

rra 

 Servei de Publicacions 

Universitat Autònoma de 

Barcelona 

Carpenito-Moyet L 2005 Planes de Cuidados y 

documentación clínica en 

enfermería 

4ª Madrid McGraw-

Hill·Interamericana 

      

Johnson M, Bulechek G, Butcher H, 

McCloskey Dochterman J, Maas M, 

Moorhead S et al. 

2007 Interrelaciones NANDA NOC y 

NIC 

2ª Barcelo

na 

Elsevier Mosby 

 

Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 

comentari 

Maisels MJ Primer on phototherapy for 

the jaundiced newborn 

Contemp 

Pediatr 

22(6) 2005 38-57  

 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIES 

 

Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Fernández R, Prats R 2003 Protocol d’assistència al part i 

al puerperi i d’atenció al nadó 

 Barcelona Direcció General de Salut Pública. 

Generalitat de Catalunya 

Dominguez  G,  Molina 

JC, De la Torre M. 

2008 Manual de urgencias 

pediátricas. 

 Madrid Ergon 
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Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 

comentari 

Hart G, Cameron 

R 

The importance of 

irradiance and area in 

neonatal phototherapy 

Arch Dis Childhood 

Fetal Neonatal Ed 

90 2005 437-440  

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del 

campus virtual 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 

 DADES ASSIGNATURA 
 

Assignatura INFERMERIA I CURES PAL.LIATIVES 

Codi  Curs acadèmic Curs 2015-16 

Crèdits ECTS 3 Tipus assignatura  OB 

Curs 3er GRAU Semestre SEGON 

Horari Link a la pàg web del centre (secretaria virtual) 

Llengua de docència Català i castellà 

 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

� Professor responsable 

Nom professor/a Amor Aradilla Herrero 

e-mail amor.aradilla@eug.es 

Horari de tutories A convenir 
 

� Altres professors 

Nom professor/a Montserrat Edo Gual 

e-mail montserrat.edo@eug.es 

Horari de tutories A convenir 
               

Nom professor/a Cristina Lasmarías Martínez 

e-mail cristina.lasmarias@eug.es  

Horari de tutories A convenir 
 

Nom professor/a Núria Miralles Banqué 

e-mail nuria.miralles@eug.es  

Horari de tutories A convenir 
 

 

PREREQUISITS 

 

No hi ha cap requisit previ 
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CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 

L’assignatura de cures pal·liatives vol capacitar l’estudiant per desenvolupar una atenció qualificada 

quan el procés de la malaltia va més enllà de la situació aguda i del procés de curació;  i quan el malalt i 

la seva família s’enfronten a un procés de final de vida. 

 

Els professionals d’infermeria han de valorar, atendre i comprendre els aspectes físics, emocionals i 

espirituals de les persones que es troben en aquesta situació i proporcionar les cures específiques per 

l’acompanyament en una mort digna tant al malalt com a la seva família. 

 

 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  

Competències Específiques 

 

Competència CE1. Prestar una atenció sanitària tècnica i professional adient 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 

Resultats d’aprenentatge 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. 

CE1.44 Identificar les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques 

i de formes de vida associades al procés d'envellir i en els malalts avançats 

i terminals. 

 

Competència CE6. Basar les intervencions infermeres en l’evidència científica i en els mitjans 

disponibles. 

Resultats d’aprenentatge CE6.15.  Demostrar habilitats d’anàlisi de la informació segons 

l’evidència científica. 

 

Competència E7. Demostrar que comprèn sense prejudicis a les persones, considerant els 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. 

Resultats d’aprenentatge CE7.26. Identificar i comprendre respostes psicosocials enfront de la 

pèrdua i la mort, i conèixer les mesures oportunes per ajudar a les 

persones i famílies en aquestes circumstàncies. 
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Competència CE18. Demostrar que coneix les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i 

atenció de símptomes, dirigides al pacient i família, en l'aplicació de cures pal·liatives 

que contribueixin a alleujar la situació de malalts avançats i terminals. 

Resultats d’aprenentatge CE18.1. Examinar les necessitats d'atenció i les estratègies de cures 

infermeres a les persones en situació de malalties avançades i terminals i 

els seus familiars. 

CE18.2. Identificar les estratègies i les bases de l'atenció d'infermeria en 

el control de símptomes en els malalts terminals 

CE18.3. Identificar i prioritzar les diferents mesures de confort a nivell 

físic, emocional i espiritual en la fase avançada de la malaltia i al final de 

la vida. 

CE18.4. Planificar cures dirigides a persones en situació de malalties 

avançades i terminals que recullin les estratègies adequades per millorar 

el confort i alleujar la situació. 
 

Competències Transversals 

 

Competència CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos 
 

 

Competències Generals 

 

Competència CG1. Desenvolupar un pensament i raonament crític i saber comunicar-lo de manera 

efectiva 
 

 

CONTINGUTS 

 

 

UNITAT TEMÀTICA 1. LES CURES PAL·LIATIVES 

 

TEMA 1. INTRODUCCIÓ A LES CURES PAL·LIATIVES Concepte de cures pal·liatives. Definició de 

malalt al  final de la vida. Bases de la terapèutica. Instruments bàsics. 
 

TEMA  2. LA INFERMERIA EN LES CURES PAL·LIATIVES. El paper de la infermera en les cures 

pal·liatives.  Competències d’infermeria per cuidar a persones al final de la vida. Anàlisi de 

l’impacte que suposa el contacte continuat amb les persones que moren i les seves famílies.  

Distrés emocional  i fatiga per compassió. Estratègies d’afrontament. 
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UNITAT TEMÀTICA 2. LA MORT 
 

TEMA  1. CONCEPTUALITZACIÓ DE LA MORT. Visió històrica de la mort. Vivència actual de la 

mort. Diferents aproximacions al procés de mort. 
 

TEMA  2. EDUCACIÓ EMOCIONAL I PÈRDUES. Anàlisi de les emocions en una pèrdua.  

Comprensió i expressió de les emocions. Elaboració de les pèrdues. 
 

TEMA  3. PROCÉS DE DOL. Reaccions habituals en el dol. El procés de dol. Dol complicat. Dol del 

professional. 

TEMA  4. ELS NENS I LA MORT.  Desenvolupament del concepte de la mort. Procés de dol en els 

nens. Errors dels adults. Preparació dels nens per a la vida i la mort. Estratègies per parlar amb els 

nens de la mort. Impacte de la mort dels nens. 

 

TEMA 5. ESPIRITUALITAT AL FINAL DE LA VIDA. Definició i marc conceptual. Necessitats 

essencials. Sofriment al final de la vida. Sentit de la vida en malalts amb patologia avançada.  

 

TEMA 6. ASPECTES ÈTICS AL FINAL DE LA VIDA. Planificació anticipada de les decisions. Limitació 

de l’esforç terapèutic. Sedació pal.liativa. 
 

 

UNITAT TEMÀTICA 3.  CURES D’INFERMERIA EN EL CONTROL DE SÍMPTOMES 
 

TEMA 1. PRINCIPIS GENERALS DEL CONTROL DE SÍMPTOMES. Característiques generals del 

control de símptomes. Principis metodològics. Criteris sobre l’ús dels fàrmacs. 
 

TEMA 2. ATENCIÓ D’INFERMERIA DELS SÍMPTOMES GASTROINTESTINALS. Nàusees i vòmits.  

Restrenyiment.  Obstrucció intestinal. Anorèxia. 
 

TEMA  3. ATENCIÓ D’INFERMERIA DELS SÍMPTOMES RESPIRATORIS. Dispnea. Tos. Estertors pre-

mortem. 
 

TEMA  4. ATENCIÓ D’INFERMERIA DELS SÍMPTOMES NEUROPSICOLÒGICS. Ansietat. Depressió. 

Síndrome Confusional. 

 

TEMA 5. CURES DE LA BOCA I DE LA PELL. Cures de la boca. Cures de la pell.     

 

UNITAT TEMÀTICA 4. EL DOLOR 

 

TEMA 1. SIGNIFICAT DEL DOLOR. Definició de dolor. Tipus de dolor. Vivència del dolor. Avaluació 

del dolor. 

 

TEMA 2. BASES DEL TRACTAMENT DEL DOLOR. Principis generals de l’ús dels analgèsics. Prejudicis 

sobre l’ús de la  morfina. 
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TEMA 3. TRACTAMENT FARMACOLÒGIC. Escala analgèsica de la OMS. Vies d’administració de 

fàrmacs 
 

TEMA 4. MESURES NO FARMACOLÒGIQUES.  Mesures organitzatives. Mesures físiques. Altres. 

 

UNITAT TEMÀTICA 5. LA COMUNICACIÓ EN EL FINAL DE LA VIDA 

 

TEMA 1. EL PROCÉS D’ESCOLTA EN L’ACOMPANYAMENT AL FINAL DE LA VIDA. Bases de l’escolta. 

L’escolta activa. El feed-back. Estratègies d’escolta. 

 

TEMA 2. LES MALES NOTÍCIES. Dir o no dir la veritat?. Errors freqüents en la comunicació amb el 

malalt al final de la vida. Com acompanyar al donar males notícies. 

 

TEMA 3. L’ASSISTÈNCIA A LA FAMÍLIA. Valoració familiar. Respectar les relacions malalt-familiars. 

Atenció al dol. Conspiració del silenci. 
 

 

METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 

 

Durant les classes s’utilitzaran diferents Activitats Formatives: 
 

Activitat 1. Les classes expositives – participatives. Treballa les competències CE 1, CE 7, CE 18 

 

Activitat 2. Seminaris d’habilitats sòcio-emocionals en el procés de final de la vida. Dinàmiques en 

petits grups per treballar habilitats facilitadores de la comunicació amb els malalts al final de la vida i 

els seus familiars. Mitjançant aquests seminaris es pretén  consolidar els coneixements teòrics, així com 

oferir estratègies per realitzar anàlisis de situacions clíniques, identificar els nostres valors i emocions 

que sorgeixen quan parlem i pensem en la nostra mort  o la dels altres,  i conèixer la diversitat 

d’opinions i expectatives sobre el propi procés de mort. En els seminaris es realitzen un conjunt 

d’activitats molt diverses que es porten a terme en l’aula de forma individual o en grup per assolir les 

competències definides, entre d’altres activitats d’aprenentatge es realitzen: anàlisis de situacions 

clíniques, reflexions sobre documents escrits, visualització i anàlisi de pel·lícules, debats i reflexions 

grupals i role-playings.   Treballa les competències CE 7, CE 18, CT1. 

 

Activitat 3. Carpeta d’Aprenentatge. La Carpeta d’Aprenentatge és una eina que promou 

l’aprenentatge de continguts, la reflexió sobre el procés d’aprenentatge i facilita el pensament crític i la 

presa de decisions. Aquests aspectes s’apropen més a l’aprenentatge significatiu, durador i reflexiu que  

necessitaran els futurs professionals  per abordar les situacions complexes de la seva futura feina.  
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En la carpeta d’Aprenentatge els estudiants hauran d’incloure diverses activitats-evidèncias 

d’aprenentatge. Algunes d’elles tindran caràcter obligatori i d’altres serán optatives.  

 

Anàlisi crític d’articles, llibres i audiovisulas. La lectura i anàlisi crític d’articles i llibres permet 

relacionar els conceptes teòrics amb tot el que s’ha treballat als seminaris. Tanmateix, permet a 

l’estudiant realitzar una valoració personal i un anàlisi acurat sobre el que exposen els experts.  Treballa 

les competències: CE 6, CE 7, CT 1, CG1 

 

Reflexió personal sobre el seu aprenentatge. Els estudiants hauran de realitzar un treball individual de 

reflexió sobre el què significa per a ells el procés de final de vida, el que suposa enfrontar-se a la cura 

de persones en procés de mort i les emocions que els suscita aquesta experiència.  Treballa les 

competències: CE 7, CG 1 

 

Activitat creativa. Els estudiants presentaran qualsevol recurs creatiu com dibuixos, diagrames, fotos, 

poesies, cançons, etc.  per fer una reflexió personal i anàlisi sobre algun dels aspectes específics de 

l’assignatura. Treballa les competències: CT 1, CG 1 

 

 

* Els alumnes disposaran de guies específiques en el campus virtual de l’assignatura, per a la 

realització dels diferents treballs on hi constaran les pautes d’elaboració i els criteris d’avaluació. 

 

TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Act.  

Dirigides 

 

Exposicions teòriques-

participatives 

CE 1.35, CE 1.44, CE 

18.1, CE 18.2, CE 18.4, 

CE 7.26 

25,5 

 

Seminaris Habilitats 

 

CE 18.3, CT 1, CE 7.26 6 

 

Act. Supervisades 

 

Tutories programades - 2 h 

Act. Autònomes 

 

Cerca i tractament d’informació CE 6.15, CE 7.26 6,5 

Realització de treballs CE 6.15, CG 1, CT 1 20 h 

Estudi CE 1.44, CE 1.35 16 h 

HORES TOTALS  73 h 
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AVALUACIÓ 

 

Elements d’avaluació: 

 

1. Procés d’aprenentatge durant les classes (assistència i realització d’exercicis pràctics). Avalua 

la competències   CE 18.3, CT 1, CE 7.26 té un pes del 20% . Per assolir aquesta nota, s’ha 

d’assistir a un mínim d’un 80% dels seminaris i demostrar una actitud participativa. 

 

2. Examen dels continguts teòrics. Representa el 40% de la nota (la nota haurà de ser igual o 

superior a 5 per sumar els altres elements).  Avaluarà les competències: CE 1, CE 18 

 

3. Carpeta d’Aprenentatge *. Representa el 40% de la nota. Avalua les competències:  CE 6, CE 

7,CG 1, CT 1 

 

 

* Els alumnes disposaran de una guia específica en el campus virtual de l’assignatura, per a la 

realització de la Carpeta d’Aprenentatge on hi constarà les pautes d’elaboració  i els criteris específics 

d’avaluació. Per fer el sumatori de les activitats s’han d’haver realitzat totes les activitats. 

 

 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 

NOTA FINAL 

RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Avaluació del procés 

d’aprenentatge durant les 

classes i seminaris 

20% CE 18.3, CT 1, CE 7.26 - 

Carpeta d’Aprenentatge 40% 
CE 6.15, CG 1, CT 1 CE 

7.26,  
- 

Examen 40% 
CE 1.35, CE 1.44, CE 

18.1, CE 18.2, CE 18.4 
2 

HORES TOTALS  2 h 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 

Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Astudillo W, 

Mendinueta C,  

Astudillo E. 

2002 Cuidados del enfermo en 

fase terminal y atención a su 

familia 

 

4a Navarra EUNSA, Universidad de 

Navarra 

Arranz P,  

Barbero JJ,  

Barreto P y  

Bayés R 

2003 Intervención emocional en 

cuidados paliativos 

 

 Barcelona Ariel 

Benito, E 

Barbero J. Y 

Payás A 

2008 El acompañamiento 

espiritual en cuidados 

paliativos: una introducción 

y una propuesta. 

 Madrid Aran 

 
Buckman R 1998  Com  donar les males 

notícies 

 

 Valls Eumo 

López Imedio, E 2003 Enfermería en cuidados 

paliativos 

 

 Madrid Panamericana 

Poch C, 

Herrero O. 

2003 La muerte y el duelo en el 

contexto educativo 

 

 Barcelona Paidós 

Worden, W. 2004 El tratamiento del duelo: 

asesoramiento psicológico y 

teràpia. 

 

 Barcelona Paidós 

 

Referències web 

Títol Descripció URL  

Guía 

práctica 

clínica 

cuidados 

paliativos 

 http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/e_06_08_Cuidados_Paliat.pdf 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIES 

 
Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Bayés R 2001 Psicología del sufrimiento y 

de la muerte 

 

 Barcelona Martínez Roca 

Benítez del Rosario M A,  

Salina Martín A 

2000 Cuidados Paliativos y 

Atención Primaria 

 

 Barcelona Springer-Verlag Ibérica 
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Broggi, M. 2012 Per una mort apropiada  Barcelona Edicions 62 

Cobo Medina C. 1999 El valor de vivir 

 

 Madrid Ediciones Libertarias 

Cobo Medina C. 2000 Los tópicos de la muerte. La 

gran negación. 

 

 Madrid Ediciones Libertarias 

Cobo Medina C. 2001 Ars Moriendi. Vivir hasta el 

final 

 

 Madrid Ediciones Libertarias 

De Hennezel M. 1996 La muerte íntima 

 

 Barcelona Plaza & Janés 

Elias N 1987 La soledad de los 

moribundos. 

 

 México Fondo de cultura económica 

Florez J A 1997 La comunicación y 

comprensión del enfermo 

oncológico 

 

 Madrid Ergon 

 
Gómez Batiste X 

Planas D 

1996 Cuidados paliativos en 

oncología 

 

 Barcelona Ed Jims 

Gómez Sancho M  

Ojeda Martín M 

2003 Cuidados Paliativos. Control 

de Síntomas 

 

  Laboratorios VIATRIS 

 
Gómez Sancho et al. 1992 Control de síntomas en el 

enfermo terminal 

 

 Madrid Asta Médica 

Kübler-Ross E 1993 Sobre la Muerte y los 

Moribundos. 

 Barcelona Grijalbo 

Kübler-Ross E 1997 La rueda de la vida  Barcelona Ediciones B 

Kübler-Ross E 1997 La muerte un amanecer 17 ed Barcelona Luciérnaga 

Kübler-Ross E 1999 Los ninos y la muerte  Barcelona Luciérnaga 

Neimeyer, R 2002 Aprender de la pérdida. Una 

guia para afrontar el duelo 

 Barcelona Paidós 

Poch i Avellán C. 1996 De la vida i de la mort  Barcelona Claret 

Serra i Llanas, X. 2014 I jo també em moriré?  Barcelona Columna Edicions 

Serrano S. 2003 El regal de la comunicació  Barcelona Ara Llibres 
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Referències web 

Títol Descripció URL  

La dama y la 

muerte 

 http://www.theblog.es/mt/archives/2010/02/la_dama_y_la_muerte.php  

Sociedad 

española 

cuidados 

paliativos 

(SECPAL) 

 http://www.secpal.com/index.php  

European 

association 

for palliative 

care (EAPC) 

 http://www.eapcnet.eu/  

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del 

campus virtual 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 

 DADES ASSIGNATURA 
 

Assignatura PRACTICUM ESPECIALITZAT II 

Codi  Curs acadèmic 2015-2016 

Crèdits ECTS 12 ECTS Tipus assignatura  OB 

Curs 3er GRAU Semestre Segon 

Horari Link a la pàg web del centre (secretaria virtual) 

Llengua de docència Català i castellà 

 

 DADES EQUIP DOCENT 
� Professor responsable 

 

Nom professor/a Pilar Flor Pérez 

e-mail Pilar.flor@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

 

PREREQUISITS 

 

Per poder cursar l’assignatura de Practicum Especialitzat II, l’alumne ha d’haver realitzat i superat 

l’assignatura de Practicum Avançat I  

 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 

El Practicum Especialitzat II es una assignatura obligatòria de 12 Crèdits que es desenvolupa durant set 

setmanes del segon  semestres del tercer curs de Grau, amb un total de 210 hores.  Aquesta 

assignatura pertany a la matèria del Practicum i pretén que l’estudiant d’Infermeria, tingui la 

oportunitat de poder posar en pràctica  i en situacions reals tots els coneixements  teòrics i teòric 

pràctics treballats amb anterioritat durant el seu procés formatiu i pugui desenvolupar totes aquelles  

competències que com a estudiant de tercer curs  i dins l’àmbit sociosanitari i de salut mental, es pugui 

trobar. 
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1. COMPETRESULTATS D’APRENENTATGE 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

 

Competències Específiques:  

Competència CE 2. Planificar i prestar cures d’infermeria dirigides a les persones, família o grups, 

orientades als resultats en salut avaluant el seu impacte, mitjançant les guies de 

practica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, 

tracta o es té cura d’un problema de salut. 

Resultats d’aprenentatge CE 2.21. Aplica cures d’infermeria seguint els protocols i plans de salut 

dissenyats tant per a les persones com per a la comunitat i avalua els 

resultats. 

CE 2.27. Descriu i aplica els procediments i tècniques d’Infermeria que 

es duen a terme amb les persones que pateixen una situació de salut 

alterada. 

 

 

Competència CE 6. Fonamentar les intervencions infermeres en l’evidència científica i els mitjans 

disponibles.. 

Resultats d’aprenentatge CE 6.29. Argumentar les intervencions infermeres amb evidència 

científica i tenint en compte els mitjans disponibles en cada situació. 

CE 6.31. Desenvolupar habilitats d’aplicació de l’evidència científica en la 

pràctica professional d’infermeria. 

 

 

Competència CE 7.Demostrar que compren sense prejudicis a les persones, tenint en compte tant 

els seus aspectes físics com psicològics i socials, com individus autònoms i 

independents , assegurant el respecta a les seves opinions, creences i valors, garantint 

el dret a la intimitat, mitjançant la confidencialitat i el secret professional. 

Resultats d’aprenentatge CE 7.50. Identifica els referents ètics de la professió infermera. 

 

 

Competència CE 8. Promoure i respectar el dret de participació, informació i autonomia i el 

consentiment informat en la pressa de decisions de les persones ateses, d’acord amb 

la manera que viuen el seu procés de salut-malaltia. 

Resultats d’aprenentatge CE 8.16 Respectar els drets del pacient en relació a la demanda i 

necessitat d’informació, privacitat i capacitat de prendre decisions. 

 

 

Competència CE 10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos garantint la 

seva seguretat. 

Resultats d’aprenentatge CE 10.22 Prioritzar les mesures sanitàries de prevenció durant les seves 

intervencions en els centres de salut assignats. 

CE 10.24 Aplicar normes de seguretat en les actuacions professionals. 
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Competència CE 11. Estableix una comunicació eficaç amb els pacients, la família, grups socials i 

companys i fomenta l’educació per a la salut . 

Resultats d’aprenentatge CE 11.29 Estableix una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i la 

família, d’acord amb la situació de la persona, problema de salut que 

presenti i etapa del seu desenvolupament . 

CE11.32 Es  comunica adaptant el llenguatge a cada interlocutor 

 

 

Competència CE 15. Treballar amb l’equip de professionals com unitat bàsica en la que 

s’estructuren de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar els professionals i tot el 

personal de les organitzacions assistencials. 

Resultats d’aprenentatge CE 15.6 Integrar-se en els equips de treball multi i interdisciplinari i 

compartir objectius comuns. 

 

 

Competència CE 20. Utilitzar la metodologia científica en les seves intervencions. 

Resultats d’aprenentatge CE 20.7. Analitzar totes les seves intervencions mitjançant les diferents 

fases del procés infermer. 

 

 

Competències Transversals 

 

Competència CT3. Identificar, analitzar i prendre la opció resolutiva més adequada per donar 

resposta als problemes de l’àmbit professional, de forma eficient i eficaç. 

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

de forma oral com per escrit. 

CT7. Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes 

 

Competències Generals 

 

Competència CG1.  Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-ho de 

forma efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua. 

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

 

Competència Perfil EUI Gimbernat 

 

Competència CPG1. Demostrar capacitat d’iniciativa, motivació i esperit emprenedor en relació amb 

l’autoaprenentatge i amb l’activitat professional. 
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CONTINGUTS    

 

 
Durant el Practicum Especialitzat II, els estudiants podran realitzar les seves practiques tant en Centres 
Sociosanitaris, com en centres Geriàtrics,  o en centres que puguin atendre a pacients amb patologia 
mental.  
 

 

METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 

 

Activitat 1. Pràctiques clíniques.   

L’estudiant realitzarà un període de practiques dins l’àmbit sociosanitari, geriàtric o de Salut Mental. 

Aquestes pràctiques estaran tutoritzades per professors de l’escola o bé per professionals responsables 

dels diferents centres de pràctiques.    

Treballa les competències: CE2, CE8, CE10, CE11, CE15, CE20, CT3, CT7, CG3, CPGG1 

 

Activitat 2. Estudi i desenvolupament d’una Història de vida. 

Al llarg de les practiques, l’estudiant haurà d’escollir un pacient i realitzar-li una història de vida, seguint 

les pautes establertes que per aquesta finalitat, tenen reflectides  en una guia metodològica.  

Treballa les competències:CE2, CE6, CE7, CE8, CE10, CE15, CE20, CT3, CT4, CT7, CG1. 

 

Activitat 3. Seminaris TFG. 

Els estudiants realitzaran els seminaris informatius corresponents al disseny i selecció dels Treballs Fi de 

Grau que hauran de desenvolupar al llarg del 4rt curs 

Treballen les competències : CT3, CT4, CG1, CPG1 
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TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT RESULTATS D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

 

 

 

Act.  

dirigides 

 

Pràctica clínica 

CE2.21,CE8.16, 

CE10.22, CE10.24, CE11.29, 

CE11.32,CE15.6,  CE20.7, 

CT3,CT7,CG3, CPGG1 

210 

Seminaris TFG CT3, CT4, CG1, CPG1 10 

Act. 

supervisades 
Tutories presencials 

CE6.29, CE7.50, CE20.7, CT3, CT4, 

CG1,CG3 

 

20 

Act. 

autònomes 

Cerca i tractament 

d’informació pel 

treball de pràctiques  

CE6.31, CT3, CT4,CG1 30 

Estudi i 

desenvolupament 

d’una Història de 

Vida. 

CE2.27,CE6.29, 

CE7.50, CE20.7, CT3, CT4, 

CT7,CG1. 

30 

HORES TOTALS  300 

 

AVALUACIÓ 

 

 

L’avaluació consta de les següents parts: 

 

Activitat avaluativa 1: Desenvolupament de la pràctica Avaluació continuada i seguiment tutoritzat 

durant les pràctiques en l’àmbit assistencial. Constitueix el 60%  de la nota final d’aquesta assignatura, i 

s’avaluen les competències CE2,CE8,CE10, CE11, CE15,CE20, CT3,CT7,CG3, CPGG1 

 

Activitat avaluativa 2 : Estudi i desenvolupament d’una Història de vida durant les seves pràctiques. 

40%. Al llarg de les pràctiques, l’estudiant haurà de realitzar un treball basat en l’elaboració  d’una 

Història de vida, seguint les pautes del guió establert. Constitueix el 40% de l’avaluació, i s’avaluen les 

competències CE2, CE6,CE7,CE20, CT3, CT4, CT7,CG1.  

 

Per tal de poder avaluar aquest Practicum els estudiants hauran d’assistir al 100%   de les seves 

pràctiques en l’àmbit de referència assignat, i tenir totes les parts que configuren l’avaluació 

aprovades. 
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ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ 

PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
HORES DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Avaluació continuada 60% 

CE2.21,CE8.16, 
CE10.22, CE10.24, CE11.29, 
CE11.32, CE15.6,  CE20.7, 

CT3,CT7,CG3, CPGG1 

- 

Lliurament Història de 
vida 

40% 
CE2.27, CE6.29,CE6.31, CE7.50, 

CE20.7,CT3, CT4, CT7,CG1.  
- 

HORES TOTALS - 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 

Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Novel G, Lluch MT, Miguel MD 2003 Enfermería psicosocial y salud 

mental 

 Barcelona Masson 

Guillen Llera F 2008 Síndromes y cuidados en el 

paciente geriátrico 

2ª Barcelona Masson 

Millán JC 2006 Principios de geriatría y 

Gerontología 

 Madrid McGraw-Hill 

Interamericana 

Benítez del Rosario MA, Salina 

Martín A 

2000 Cuidados Paliativos y Atención 

Primaria 

 Barcelona Springer-Verlag 

Ibérica 

Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 

comentari 

Fernández-Ballesteros 

R, Capara MG, García 

L F 

Promoción del envejecimiento 

activo: efectos del programa “ 

vivir con vitalidad” 

Geriatría 

gerontológica 

40 2005 92-102  

De la Revilla L, Bailón 

M Muñoz E. 

La atención domiciliaria y la 
atención familiar en el anciano 
 

Atención 

Primaria 

10 2003 249-54  

Fernández MC, 

Buitrago F, Ciurana R, 

Chocrón L, García J, 

Montón C, Redondo 

MJ,  Tizón J.  

 

Programa de prevención en 

salud mental en atención 

primaria 

 

Aten 

Primaria.  

39 2007 88-108  

Ferrarotti F. Las Historias de Vida como 

método 

Acta 

sociológica 

59 2011 95-119  

Solano Mª C, Siles J., Análisis de las vivencias de un 
paciente 
en cuidados intensivos desde la 
perspectiva 
de la complejidad 

Cultura de los 

cuidados 

14 2003 83-91  
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PRECTICUM ESPECIALITZAT II TERCER  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

Fombella Posada MJ, 

Cereijo  Quinteiro MJ 

Historia de la Historia 
Clínica 

Galicia Clinica 73 2012 21-6  

 

Referències web 

Títol Descripció URL  

Asociación Espanyola de enfermería 

geriàtrica y gerontológica 

 http://www.seegg.org 

 

 

Plan Nacional de Cuidados Paliativos. 

Bases para su desarrollo 

 http://www.msc.es/organizacion/sns/pla

nCalidadSNS/docs/PlanNacional.pdf 

 

 

Psiquiatría.com  www.psiquiatria.com  

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIES 

 

Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Sáez Cárdenas S, Marqués 

Molias F, Colell Brunet R. 

2006 Educación para la salud. 

Técnicas para el trabajo con 

grupos pequeños 

3ª Lleida Editotorial Milenio 

Castanedo C, García M,  2004 Guía de intervención ràpida en 

Enfermería geriátrica 

1ª Madrid Avances de 

Enfermería 

 Shives LR. 
 

2007 Enfermería psiquiátrica y salud 

mental. Conceptos básicos 

 Madrid McGraw-Hill / 

Interamericana 

 

Articles 

Autor 

Frias Osuna  A et al. 

Títol 

La práctica enfermera 
en atención 
domiciliaria: perfil 
sociodemográfico y 
práctica profesional 

Revista 

Atención Primaria 

Volum 

29 

Any 

2002 

Pàgines 

495-501 

Descripció/ 

comentari 

Muñoz Cobos F, 

Espinosa Almendro 

JM, Portillo Strempell, 

J, Benítez del Rosario, 

MA 

Cuidados paliativos: 
Atención a la familia 
 

Atención Primaria  30 2002 576-80  

 

Referències web 

Títol Descripció URL  

Ministerio de Sanidad 

,Politica Social  e 

igualdad 

 http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/home.htm  

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del 

campus virtual 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 

 DADES ASSIGNATURA 
 

Assignatura CURES D’INFERMERIA EN EL PROCÉS D’ENVELLIMENT 

Codi  Curs acadèmic 2015-2016 

Crèdits ECTS 3 ECTS Tipus assignatura  OBLIGATORIA 

Curs 3er GRAU Semestre SEGON 

Horari Link a la pàg web del centre (secretaria virtual) 

Llengua de docència CATALANA- CASTELLANA 

 

 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

� Professor responsable 

Nom professor/a SUSANA MIGUEL GONZALEZ 

e-mail susana.miguel@eug.es  

Horari de tutories A convenir 

 

 

� Altres professors 

Nom professor/a MERCÈ PRAT 

e-mail merce.prat@eug.es  

Horari de tutories A convenir 

 

  

PREREQUISITS 

 

 

En aquesta assignatura no hi ha prerequisits 
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CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 

Tenir cura de les persones, independentment de la seva edat, gènere, condició i ideologia, és l’essència 

del treball que realitzen les infermeres en qualsevol àmbit en el que se les requereix.  Ajudar a les 

persones grans a viure aquesta nova etapa de les seves vides forma part d’aquest objectiu, ja que 

aquestes s’enfronten a situacions de canvi a les quals han de procurar adaptar-se. 
 

La infermera necessita ser un professional altament qualificat per atendre a les persones, les famílies i 

la seva comunitat de referència. En aquesta assignatura es farà èmfasi en l’atenció d’infermeria dirigida 

a les persones grans tant sanes com malaltes, a la família i al cuidador principal, sense oblidar l’equip 

interdisciplinari de salut i els nivells assistencials. 
 

Aquesta assignatura també pretén que l’alumne assoleixi l’aprenentatge de competències mitjançant 

una metodologia docent basat en ABP ( Aprenentatge Basat en Problemes ).  
 

L’ABP fomenta un esperit crític alhora que genera la necessitat d’una formació actual i continuada per 

garantir un aprenentatge sòlid i de qualitat en quant a continguts, i integral respecte a l’adquisició 

d’altres competències genèriques imprescindibles en el desenvolupament de la infermeria. 

 

 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  

Competències Específiques 

Competència CE1 Prestar 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 a les normes legals i deontològiques aplicables. 

Resultats 

d’aprenentatge 

CE1.36. Dissenyar plans de cures adequats als problemes d’infermeria més 

prevalents en el nostre àmbit. 

CE1.37. Argumentar amb evidències científiques la selecció d’aquelles cures 

infermeres més idònies per a una atenció professional adequada a les 

necessitats de salut de les persones. 

CE1.38. Justificar les cures infermeres de qualitat adequades a les 

necessitats de salut. 

CE1.44. Identificar les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques i 

de formes de vida associades al procés d’envellir i en els malalts avançats i 

terminals. 

CE1.72. Identificar els problemes de salut més freqüents en les persones 

grans. 

CE1.73. Identificar estratègies orientades a la readaptació de la vida diària 

mitjançant recursos de proximitat i suport. 
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Competència CE2. Planificar i prestar cures d’infermeria dirigides a les persones, família o grups, 

orientades als resultats en salut avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica 

clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o 

cuida un problema de salut. 

Resultats 

d’aprenentatge 

CE2.9. Valorar i tractar de forma integral les necessitats de salut en la 

persona gran. 

 

Competència CE5. Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant el 

seu impacte i establint les modificacions oportunes. 

Resultats 

d’aprenentatge 

CE5.10. Elaborar i aplicar plans de cures, en funció de la fase i/0 etapa de 

malaltia en la que es troba el pacient, utilitzant els principis teòrics i 

metodològics de la infermeria i avaluant els seus resultats. 

 

Competència CE6. Basar les intervencions infermeres en l’evidència científica i en els mitjans 

disponibles. 

Resultats 

d’aprenentatge 

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

CE6.13. Establir relacions entre els coneixements i la pràctica. 

CE6.14. Plantejar propostes d’anàlisis fonamentades científicament i 

d’acord als recursos. 

CE6.15. Demostrar habilitats d’anàlisis de la informació segons l’evidència 

científica. 

 

Competència CE7. Demostrar que compren sense prejudicis a les persones, considerant els 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. 

Resultats 

d’aprenentatge 

CE7.26. Identificar i comprendre respostes psicosocials en front la pèrdua i 

la mort, i conèixer les mesures oportunes per ajudar a les persones i famílies 

en aquestes circumstàncies. 

CE7.27. Interpretar els aspectes culturals i els valors, que determinen les 

conductes de salut. 

CE7.28. Dissenyar estratègies que considerin els aspectes culturals, 

garantint el respecte a les opinions, creences i valors, així com el dret a la 

intimitat i el secret professional. 

CE7.29. Individualitzar el disseny de les cures considerant l’edat, el gènere, 

les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors. 

CE7.32. Indicar les intervencions necessàries per mostrar comprensió i 

respecte cap a la persona com individu autònom i independent. 
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Competència CE9. Fomentar estils de vida saludables, l’autocura, donant suport al manteniment de 

conductes preventives i terapèutiques. 

Resultats 

d’aprenentatge 

CE9.7. Identificar els factors de risc determinants en el procés de salut-

malaltia a nivell físic, emocional i social. 

CE9.8. Explicar els factors de risc que incideixen en el procés de salut-

malaltia. 

 

 

Competències Transversals 

Competència CT1 Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes 

CT3 Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adequada per 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 

Competència CG1 Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de 

manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua. 

CG2 Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

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

 

 

CONTINGUTS 

 

 

UNITAT TEMÀTICA 1: LA PERSONA GRAN SANA 

 

TEMA 1: L’ ENVELLIMENT. L’envelliment des d’una perspectiva demogràfica. Morbiditat-

Mortalitat en la gent gran. Tendències de futur des del punt de vista demogràfic. El model social 

dels vells. Gènere i envelliment. Els estereotips i els prejudicis més comuns en el món dels vells. 

Trets característics de la gent gran. Diferència entre les edats cronològica, fisiològica, psicològica i 

social. 

 

TEMA 2: LA PERSONA GRAN SANA. Canvis físics, psíquics, socials i espirituals que es donen en 

l’envelliment. La subjectivitat del procés d’envellir. Programes de prevenció i promoció de la salut 

orientats a la gent gran sana. Percepció que té la persona gran sobre la seva pròpia salut. 
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UNITAT TEMÀTICA 2: LA PERSONA GRAN MALALTA 

 

TEMA 1: LA VALORACIÓ GERIÀTRICA INTEGRAL. La valoració global del pacient geriàtric. La 

valoració física, psíquica i social. Escales de valoració validades. Paper de la infermera en aquestes 

valoracions. Beneficis i inconvenients en l’ús de la valoració geriàtrica integral. 

 

TEMA 2. GENERALITATS DE LA MALALTIA EN LA GENT GRAN. Pluripatologia, particularitats 

simptomàtiques. Tipologia d’ancians. Característiques de l’ancià sa, ancià fràgil i pacient geriàtric. 

Factors de risc més importants del pacient geriàtric. Polifarmàcia i reacció adversa als 

medicaments en la gent gran. 

 

TEMA 3: SÍNDROMES GERIÀTRIQUES. Síndrome d’incontinència. Síndrome d’immobilisme. 

Síndrome de dolor crònic. Síndrome confusional aguda. Caigudes. Nafres per pressió. Desnutrició. 

Pla de cures i paper de la infermera.  Seguretat clínica en el pacient. 

 

TEMA 4: ATENCIÓ D’INFERMERIA AL MALALT GERIÀTRIC AMB PATOLOGIA CRÒNICA. 

Característiques del pacient geriàtric crònic. Tipus d’accions encaminades a assolir la millor 

qualitat de vida per a aquests malalts. Models d’assistència als processo crònics en la gent gran. 

 

TEMA 5: EL MALALT GERIÀTRIC HOSPITALITZAT. Característiques del pacient geriàtric 

hospitalitzat. Tipus d’accions encaminades a assolir la millor qualitat de vida per a aquests malalts. 

 

UNITAT TEMÀTICA 3: RECURSOS SOCIO-SANITARIS PER A LA PERSONA GRAN 

 

TEMA 1. SISTEMES D’ATENCIÓ A LES PERSONES GRANS. SERVEIS I RECURSOS. Definició i 

característiques de les unitats de geriatria hospitalària, UFISS, PADES; CESS, hospitals de dia, 

residències i serveis a domicili. 

 

UNITAT TEMÀTICA 4: ATENCIO D’INFERMERIA A LES PERSONES GRANS AMB TRASTORNS 

NEUROLOGICS I A LES SEVES FAMÍLIES. 

 

TEMA 1. ATENCIÓ D’INFERMERIA A LES PERSONES GRANS AMB DEMÈNCIA I/O ALZHEIMER, 

PARKINSON. 

 

TEMA 2. ATENCIÓ D’INFERMERIA AL CUIDADOR PRINCIPAL D’UNA PERSONA AMB DEMÈNCIA 

I/O ALZHEIMER, PARKINSON. 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 

Per a l’assoliment de les competències proposades hem optat per un seguit d’estratègies didàctiques 

que combinen diferents formes i estils d’aprenentatge: 

 

Classes expositives i participatives, treballa les competències CE1, CE2, CE9, CT1, CT3, CG1, CG2, CG3 

 

Anàlisis de casos, treballa les competències CE1, CE6, CT1, CT3, CT7, CG1, CG2, CG3 

Durant l’assignatura s’analitzaran situacions problemàtiques de l’àmbit i el context de l’atenció 

d’infermeria dirigida a les persones grans, tant sanes com malaltes, que s’analitzaran mitjançant 

l’Aprenentatge Basat en problemes ( ABP ) en grups grans.  

 

Treball d’integració, treballa les competències CE2, CE5, CE6, CT1, CT3, CG1, CG2, CG3 

Cada alumne haurà de presentar un Treball d’Integració per a cada situació d’anàlisi i lliurar-lo al Tutor 

al finalitzar les sessions tutorials.  

 

*Els estudiants tindran una guia per a la seva realització. 

 

Mapes conceptuals, treballa les competències CT1, CT3, CG2, CG3 

Els alumnes hauran de construir un Mapa Conceptual per situació o escenari. 

 

Seminari d’Experts, durant l’assignatura s’organitzaran seminaris amb l’objectiu de conèixer diferents 

experiències relacionades amb els conceptes teòrics que es treballen durant l’assignatura i amb 

aplicabilitat pràctica. En els seminaris s’utilitzaran diferents metodologies educatives per facilitar la 

participació dels estudiants. 

Treballen les competències CE6, CE9, CG1 
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TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT RESULTATS D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Act.  

Dirigides 

(25-35% ‘hores 

totals) 

Exposicions teòriques-

participatives 

CE1.36, CE1.37, CE1.38, CE1.44, 

CE1.72, CE1.73, CE2.9 
16 h 

Seminaris de discussió 

de casos (ABP ) 

CE1.36, CE1.37, CE1.38, CE1.44, 

CE1.72, CE1.73, CE6.12, CE6.13, 

CE6.14, CE6.15 

5 h 

Act. Supervisades 

(Aprox 10%) 
Tutories programades 

CT1, CT3, CT7, CG1,CE6.14, 

CE6.15,CG2  
3 h 

Act. Autònomes 

(Mínim 50%) 

Cerca i tractament 

d’informació. Mapa 

conceptual 

CE1.37, CE1.44, CE6.12, CE6.14, 

CG2 
9,5 h 

Treball integració CT1, CT3, CG2 22 h 

Estudi 
CE1.36, CE1.37, CE1.38, CE1.44, 

CE1.72, CE1.73, CE2.9 
16 h 

HORES TOTALS  71 

 

AVALUACIÓ 

 

Els alumnes són subjectes actius del procés d’aprenentatge, això vol dir que han de tenir una actitud de 

participació activa i significativa, de compromís i responsabilitat per a l’assoliment dels objectius 

d’aprenentatge proposats. 

 

Activitats avaluatives: 

. Treball d’integració- representarà el 40% de la nota  

Avalua les competències: CE2, CE5, CE6, CT1, CT3, CG1, CG2, CG3 

 

. Examen- representarà el 40% de la nota  

Avalua les competències: CE1, CE9 

 

. Exposició i lliurament Mapes Conceptuals (Activitats en l’ABP) i procés d’aprenentatge representarà 

el 20% de la nota ( assistència obligatòria al 100% ) 

Avalua les competències: CE1, CE6, CT1, CT3, CT7, CG1, CG2, CG3 

 

*  Es condició imprescindible tenir les tres activitats avaluatives aprovades amb un 5 cadascuna 

d’elles,  per tal de poder calcular la nota mitja final. 
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ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 

NOTA FINAL 

RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Lliurament Treball integració 40% CT1, CT3, CG2 - 

Presentació Mapa Conceptual 

(Activitats en l’ABP) 
20% 

CE1.36, CE1.37, 

CE1.38, CE1.44, 

CE1.72, CE1.73, 

CE6.12, CE6.13, 

CE6.14, CE6.15 

2 

Examen 40% 
CE1.44, CE1.72, 

CE7.26, CE9.7 
2 

HORES TOTALS  4h 

 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 

Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

García M, Martínez R 2012 Enfermería y envejecimiento  Barcelona Masson 

Bajo JM 2015 La ética en las instituciones 

geriátricas 

 Tarragona L’Onada serveis 

 

Referències web 

Títol Descripció URL  

Asociación Espanyola de 

infermeria geriàtrica i 

gerontològica 

 http://www.seegg.org  

Recursos de enfermeriá en la 

red 

 http://www.fisterra.com  

Instituto de mayores y 

servicios sociales 

 http://www.imsersomayores.es  

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIES 

 

Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Bazo MT, García B 2005 Envejecimiento y sociedad: una 

perspectiva internacional 

 Madrid Panamericana 

Guillen Llera F 2008 Síndromes y cuidados en el 

paciente geriátrico 

2ª Barcelona Masson 

Millán JC 2006 Principios de geriatría y 

Gerontología 

1ª Madrid McGraw-Hill 

Interamericana 

Martínez T 2012 Entrenar la memoria e 

intervenir en reminiscencias 

1ª Madrid Panamericana 
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Cervera Mª C., Sáiz J 2004 Actualización en geriatría y 

Gerontología 

 Jaén Formación Alcalá 

Castanedo C, García M,  2004 Guía de intervención ràpida en 

Enfermería geriátrica 

1ª Madrid Avances de 

Enfermería 

Martínez T 2010 Centros de Atención Diurna 

para personas  Mayores 

1ª Madrid Panamericana 

Millán  J 2011 Gerontología y Geriatría. 

Valoración e intervención 

 Madrid Panamericana 

 

Articles 

Autor 

Rubio M 

Títol 

Comprendiendo la 

experiencia y las necesidades 

al ser cuidador primario de 

un familiar con enfermedad 

de Alzheimer. Estudio de 

caso 

Revista 

Gerokomos 

Volum 

25 

Any 

2014 

Pàgines 

98-102 

 

Descripció/ 

comentari 

Fernández-Ballesteros 

R, Capara MG, García 

L F 

Promoción del 

envejecimiento activo: 

efectos del programa “ vivir 

con vitalidad” 

Geriatría 

gerontológica 

40 2005 92-102  

E. Vasse et al The development of quality 

indicators to improve 

psychosocial care in 

dementia 

International 

psychogeriatrics 

 2011 1-10  

Fernández E, Estévez 

M 

La valoración geriátrica 

integral en el anciano frágil 

hospitalizado: revisión 

sistemática 

Gerokomos 24 2013 11-16  

Rodríguez MT , Pérez 

MªN, Cruz F 

Propuesta de plan 

estandarizado de cuidados 

para prevenir la dependencia 

y la fragilidad 

Gerokomos 25 2014 137-143  

 

Referències web 

Títol Descripció URL  

idescat  www.idescat.es  

INE  www.INE.es  

Ministerio de trabajo y 

asuntos sociales 

 www.mtas.es  

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del 

campus virtual 

 

 

 


