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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 

2 

. 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 gestió 

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 
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PRACTICUM ESPECIALITZAT III QUART  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

 

 DADES ASSIGNATURA 
 

Assignatura PRACTICUM ESPECIALITZAT III 

Codi  Curs acadèmic 2015-2016 

Crèdits ECTS 9 ECTS Tipus assignatura  OB 

Curs 4art 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 Pilar Flor Pérez 

e-mail pilar.flor@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

Nom professor/a Carlos Marinez 

e-mail carlos.martinez@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

 

PREREQUISITS 

 

Aquesta assignatura no te cap requisit previ. 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 

El Practicum Especialitzat III es una assignatura obligatòria de 9 Crèdits que pertany a la matèria del 

Pràcticum i que es desenvolupa durant cinc setmanes del primer semestre del quart curs de Grau, amb 

un total de 150 hores presencials.   

OMPETRESULTATS D’APRENENTAT 
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GRAU INFERMERIA 

GE 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

 

Competències Específiques:  

Competència CE 1. Prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de 

salut de les persones ateses, d’acord amb el 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 CE 1.65. Revisar i avaluar periòdicament les situacions de salut i les 

intervencions d’infermeria realitzades. 

CE1.66. Descriure i aplicar cures tècniques utilitzant els instruments 

adients a la situació de la persona atesa tenint present les normes 

establertes i la millor evidencia existent.  

CE1.70. Utilitzar els coneixements científics de cada moment aplicant la 

qualitat i la seguretat. 

 

 

Competència CE 5. Dissenyar sistemes de cures dirigits a les persones, familia o grups, avaluant el 

seu impacte i establint les modificacions oportunes.   

Resultats d’aprenentatge CE 5.29. Planificar les activitats a desenvolupar per a proporcionar cures 

integrals d’infermeria a l’individuo, família i/o comunitat.  

 

 

Competència CE 6.Basar les intervencions infermers en l’evidència científica i en els mitjans 

disponibles.   

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

intervencions pràctiques que realitza. 

 

 

Competència CE 8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el 

consentiment informat en la pressa de decisions de les persones ateses, d’ acord amb 

la forma que viuen el seu procés de salut i malaltia. 

Resultats d’aprenentatge CE 8.18. Respecta el dret de participació en el conjunt de la pressa de 

decisions de les persones envers les seves pròpies cures, d’acord amb la 

forma que tenen de viure el seu procés de salut. 

 

 

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

conductes preventives i terapèutiques.  

Resultats d’aprenentatge CE 9.17. Educar, facilitar i recolzar la salut i el benestar dels membres de 

la comunitat afectats per problemes de salut, risc, patiment, malaltia, 

incapacitat o mort. 
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GRAU INFERMERIA 

 

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

companys i fomenta l’educació per a la salut 

Resultats d’aprenentatge CE 11.33. Aplica una comunicació eficaç amb el pacient, la família, grups 

socials, companys, i identifica diferents intervencions per a fomentar 

l’educació per a la salut. 

 

 

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 15.7 Realitza els plans d’atenció d’infermeria tenint en compte el 

consens i les recomanacions estipulades per l’equip de treball. 

 

 

Competència CE17(G). Realitzar les cures d’infermeria basant-se en l’atenció integral de salut, que 
suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat 
assistencial. 

Resultats d’aprenentatge CE17.5(G). Valorar i tractar a les persones d’una manera holística 
tolerant i sense emetre judicis de valor. 
CE17.6(G). Treballar en col·laboració i de forma responsable per a 
aconseguir els objectius prèviament planificats, garantint la 
continuïtat assistencial. 

 

 

Competència CE 19. Plantejar solucions als problemes de salut/malaltia de les persones, famílies i/o 

comunitat, aplicant la relació terapèutica seguint la metodologia científica del procés 

infermer. 

Resultats d’aprenentatge CE 19.10 Selecciona les estratègies adequades que permetin una 

comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials. 

CE 19.16 Utilitza la relació terapèutica en la solució dels problemes de 

salut  de la persona i/o família. 

 

 

Competència CE 20. Utilitzar la metodologia científica en les seves intervencions. 

Resultats d’aprenentatge CE 20.10. Aplica el mètode científic a la practica clínica. 

 

 

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. Expresar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tan 

de manera oral com per escrit. 

CT7. Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes 

CT8. Reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat. 
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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. 

 

CONTINGUTS    

 

L’assignatura pretén que l’estudiant desenvolupi el seu procés d’aprenentatge en diferents àmbits 
emergents d’actuació infermera i seguint les línies d’actuació proposades en el nou Pla de Salut de 
Catalunya. Es preten que l’alumne integri en la seva pràctica professional els coneixements, habilitats i 
actituds d’acord amb la complexitat de les assignatures cursades fins el moment. L’estudiant haurà de 
desenvolupar les seves capacitats en diferents entorns reals que incloen, des de la protecció de la salut 
individual i col·lectiva, a l’assistència especialitzada, així com l’àmbit de la recerca; també es realitzaran 
pràctiques en entorns emergents que lideri la infermera. En aquest context els alumnes poden fer les 
seves pràctiques en  entorns molt diversos: centres sociosanitaris, departaments de recerca, infermeria 
de l’esport, atenció al pacient i familia al final de la vida, TIC’s i Salut, Control de Qualitat, Salut mental, 
Consultes Infermeres, àmbit penitenciari, etc.   

 

 

METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 

Activitat 1. Pràctiques clíniques.   

L’estudiant realitzarà un període de practiques en qualsevol dels àmbits esmentats Treballa les 

competències: CE1, CE5, CE8, CE9, CE11, CE15, CE17, CE19, CE20, CT3,  CT4,  CT7, CT8, CG1, CG3, 

CPGG1  

 

Activitat 2. Participació i reflexió en la pràctica avançada. Al llarg del període pràctic, l’alumne realitzarà 

de manera individual reflexions i aportacions a través del espai virtual, on haurà de descriure l’entorn 

específic on ha realitzat les pràctiques i les funcions desenvolupades per la infermera en aquest àmbit,  

així com reflexionar sobre el seu propi procés d’aprenentatge integrant els coneixements teòrics en la 

seva pràctica diària. Es treballen les competències: CE1,CE6, CE19.10, CT3, CT4, CT8, CG1,CPG1. 
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PRACTICUM ESPECIALITZAT III QUART  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Act.  

dirigides 
Pràctica clínica 

CE1.65, CE1.66, 

CE1.70,CE5.29, CE8.18,  

CE9.17, CE11.33, CE15.7, 

CE17.5, CE17.6, CE19.10, 

CE19.16, CE20.10, CT3, CT4,  

CT7, CT8, CG1, CG3, CPGG1 

150 

Act. 

supervisades 

 

Tutories virtuals 

  

CE8.18, CE11.33, CE19.10, 

CE20.10, CT8 

 

25 

 

Act. 

autònomes 

Cerca i tractament 

d’informació per la  

participació en l’espai 

virtual. 

CE20.10, CT3,  CT7, CG1. 25 

Participació i reflexió en 

la pràctica Avançada 

CE1.65, CE6.30, CE19.10, CT3, 

CT4, CT8, CG1,CPG1. 
25 

HORES TOTALS  225 

 

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 70%  de la nota final d’aquesta assignatura, i 

s’avaluen les competències CE1.65, CE1.66, CE1.70.CE5.29, CE8.18,  CE9.17, CE11.33, CE15.7,CE17.5, 

CE17.6, CE19.10, CE19.16, CE20.10, CT3,  CT4,  CT7,  CT8, CG1, CG3, CPGG1  

Activitat avaluativa 2 :Participació i reflexió en la pràctica avançada a través de l’espai virtual. 

Constitueix un 30% de la nota i avalua les competències: CE6.30, CE20.10, CT3, 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. 

 

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

participació i reflexió en l’espai virtual, en la pràctica avançada, on hi constaran les pautes d’elaboració 

i els criteris d’avaluació.  

 
 
 
 
 

 12 

 

PRACTICUM ESPECIALITZAT III QUART  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 

NOTA FINAL 

RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Avaluació continuada 70% 

CE1.65, CE1.66, 

CE1.70.CE5.29, 

CE8.18,  CE9.17, 

CE11.33, CE15.7, 

CE17.5, CE17.6, 

CE19.10, CE19.16, 

CE20.10, CT3,  CT4,  

CT7,  CT8, CG1, 

CG3, CPGG1  

150 

Participació i reflexió  en la practica 

avançada a través de l’espai virtual. 

Tutories virtuals. 

30% 

CE1,CE6.29,CE6.31, 

CE7.50, CE20.7,CT3, 

CT4, CT7,CG1,CG3  

75 

HORES TOTALS 250 

 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 

Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Martín Zurro A, Cano Pérez J.F. 2000 Compedio de Atención 

Primaria. Conceptos, 

organización y práctica clínica. 

2ª ed. Madrid Elsevier 

Sánchez Moreno A, Aparicio 

Ramón V, Germán Bes C, 

Mazarrasa Alvear L, Merelles 

Tormo A, Sánchez García A.  

2000 

 

Enfermería Comunitaria. 

Epidemiologia y enfermeria. 

 Madrid McGraw-Hill 

Interamericana 

      

 

Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 

Ferris F , Balfour H, 

Bowen K, Farley J, 

Hardwick M, 

Lamontagne C,  et al.  

A model to Guide 

Patient and Family 

Care: Based on 

Nationally Accepted 

Principles and Norms 

of Practicel 

Journal of Pain and 

Symptom 

Management 

24 2002 106-123  

Muñoz Cobos F, 

Espinosa Almendro 

JM, Portillo Strempel 

J, Rodríguez González 

de Molina G. 

La familia en la 

enfermedad terminal 

(I) 

Medicina de Familia 3 2002 38-46  
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PRACTICUM ESPECIALITZAT III QUART  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

Loncán P, Gisbert A, 

Fernández C, Valentín 

R, Teixidó A, 

Vidaurreta R, 

Saralegui I. 

Cuidados paliativos y 

medicina intensiva en 

la atención al final de 

la vida del siglo XXI. 

Anales del  Sistema 

Sanitario de Navarra 

30 (3) 2007 113-128  

 

Referències web 

Títol Descripció URL 

Societat Catalana de Seguretat i Medicina 

del Treball 

Document PDF http://www.scsmt.cat/cat/home.php 

 

 
 

Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas 

de reproducción humana asistida 

Document PDF http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/27/pdfs/A1

9947-19956.pdf 

 

 
 

Pla de Salut de Catalunya Document PDF http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/Desta

quem/Documents/plasalut_vfinal.pdf 

 

 

Catàleg de Serveis de l’Agencia de Salut 

Pública de Catalunya 

Document PDF http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/El%20
Departament/Organitzacio/Organismes/Agencia_S
alut_Publica/documents/arxius/aps_cataleg.pdf 
 
 

 

Ministerio de Sanidad Politica Social  e 

igualdad 

 

 

Document PDF http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/
home.htm  

 

Procediments  de resposta per emergències 

a Montserrat 

Document PDF http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/Are
es%20dactuacio/Proteccio%20Civil/Plans%20de%2
0proteccio%20civil/Plans%20de%20proteccio%20c
ivil%20a%20Catalunya/Documents/PEMONT_doc_
principal.pdf  

 

 

 

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 
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PRACTICUM ESPECIALITZAT III QUART  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

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  

 

 

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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TREBALL FINAL DE GRAU 
QUART CURS 

GRAU INFERMERIA 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

 

 DADES ASSIGNATURA 

 

Assignatura TREBALL FINAL DE GRAU (TFG) 

Codi  Curs acadèmic 2015-2016 

Crèdits ECTS 9 ECTS Tipus assignatura  OB 

Curs 4t GRAU Semestre ANUAL 

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

Llengua de docència CATALÀ/CASTELLÀ 

 

 DADES EQUIP DOCENT 

 

� Professors  responsables 

Nom professor/a JOAQUÍN TOMÁS-SÁBADO 

e-mail joaquin.tomas@eug.es  

Horari de tutories A convenir 

 

Nom professor/a JAVIER MONTES 

e-mail javier.montes@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

� Altres professors 

Nom professor/a AMOR ARADILLA 

e-mail amor.aradilla@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

Nom professor/a ANNA BERENGUERA 

e-mail aberenguera@idiapjgol.org 

Horari de tutories A convenir 

 

Nom professor/a CECILIA BRANDO 

e-mail cecilia. brando@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

Nom professor/a SILVIA BLEDA 

e-mail silvia.bleda@eug.es 

Horari de tutories A convenir 
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Nom professor/a MONTSERRAT EDO 

e-mail montserrat.edo@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

Nom professor/a PILAR FERNÁNDEZ 

e-mail pilar.fernandez@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

Nom professor/a LIDIA FERNÁNDEZ 

e-mail lidia.fernandez@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

Nom professor/a PILAR FLOR 

e-mail pilar.flor@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

Nom professor/a LALI GUIX 

e-mail lguix@fhag.es 

Horari de tutories A convenir 

 

Nom professor/a GEMMA MARCH 

e-mail gemma.march@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

Nom professor/a LEA MARTÍN 

e-mail lea.martin.delgado@gmail.com 

Horari de tutories A convenir 

 

Nom professor/a SUSANA MIGUEL 

e-mail susana.miguel@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

Nom professor/a MERCÈ MUÑOZ 

e-mail merce.munoz@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

Nom professor/a MERCÈ PRAT 

e-mail merce.prat@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

 

TREBALL FINAL DE GRAU QUART CURS 

GRAU INFERMERIA 
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Nom professor/a KIKA PUJOL 

e-mail epujol@ idiapjgol.org 

Horari de tutories A convenir 

 

Nom professor/a FRANCISCA RUIZ 

e-mail francisca.ruiz@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

Nom professor/a MERITXELL SASTRE 

e-mail meritxell.sastre@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

Nom professor/a ANTONIO VAQUERIZO 

e-mail avaquerizo@hospitalbenitomenni.org 

Horari de tutories A convenir 

 

Nom professor/a EDURNE ZABALETA 

e-mail edurne.zabaleta@gmail.com 

Horari de tutories A convenir 

 

 

PREREQUISITS 

 

Per poder matricular-se del TFG, l’alumne haurà d’haver aprovat, com a mínim, els 2/3 del total dels 

crèdits de la titulació del Grau (160 crèdits), en els quals han d’estar inclosos tots els crèdits del primer  

curs. 
 

Així mateix, l'alumne haurà d'haver realitzat amb aprofitament els seminaris introductoris obligatoris al 

TFG, que es realitzaran durant el tercer curs del Grau, amb l'objectiu de proporcionar suport 

metodològic i aportar elements que faciliten l'elecció del tema a desenvolupar. 

 

 

 

TREBALL FINAL DE GRAU 
QUART CURS 

GRAU INFERMERIA 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

Es tracta d’un treball professional, tècnic i / o científic, integrador i potenciador dels coneixements 

adquirits, que ha d'assegurar l'adquisició de les competències pròpies de la titulació. Dintre de l’espai 

Moodle de l’assignatura podreu trobar la Normativa de realització i presentació del TFG.   
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TREBALL FINAL DE GRAU 
QUART CURS 

GRAU INFERMERIA 

 

 

Competències Específiques 

 

Competència CE6. Fonamentar les intervencions infermeres en l'evidència científica i als mitjans 

disponibles. 

Resultats 

d’aprenentatge 

 

 

 

CE6.36.  Plantejar propostes d'anàlisi fonamentades científicament i d'acord 

amb els recursos. 

CE6.37. Plantejar actuacions infermeres fonamentades científicament i 

d'acord amb els recursos 

CE6.38 Aplicar coneixements sobre evidència científica i mitjans disponibles 

 

Competència CE12. Demostrar que coneix el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, 

comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en 

transformació. 

Resultats 

d’aprenentatge 

CE12.16. Identificar les implicacions ètiques en la presa de decisions respecte 

al disseny d'un treball de recerca. 

CE12.17. Aplicar el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, 

comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en 

transformació. 

 

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

Resultats 

d’aprenentatge 

CE20.11. Definir les etapes del procés d'investigació. 

CE20.12. Utilitzar la metodologia científica en l'organització i 

desenvolupament d'un treball 

 

Competències Transversals 

Competències CT1 Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos. 

CT2 Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d'informació. 

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

de forma oral com per escrit. 

CT5 Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud 

crítica i reflexiva. 

 

  

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 
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Competències Generals 

 

CONTINGUTS 

 

L’assignatura de Treball de Fi de Grau (TFG) comporta la realització d’un treball professional, tècnic i / o 

científic, relacionat amb la ciència infermera, que ha de demostrar l'adquisició de les competències 

pròpies de la titulació, i conclou amb la defensa pública del mateix. Aquest treball serà realitzat de 

forma individual o en grup d’un màxim de dues persones. Durant tot el procés  comptarà amb el suport 

del seu tutor. 

 

Pautes per a l’elaboració del TFG 

Tot i que el contingut del treball dependrà també en gran mesura de la tipologia escollida, com a eix 

central per a tot tipus de treball, l'estructura bàsica serà: 

 

• Introducció 

o Justificació. Justificar el tema escollit en funció de l’ interès social, sanitari, 

professional, teòric, administratiu, científic o ètic. 

o Marc teòric. Revisió de la informació existent a la que es tingui accés, relacionada 

amb el tema escollit 

• Objectius. Indicar aquells que es considerin oportuns i que tinguin relació amb la informació 

aportada en el marc teòric. En el cas de tractar-se d'un treball de recerca haurà també de 

formular-se la corresponent hipòtesi d'investigació 

• Material i Mètodes 

o Tipus d’estudi i disseny proposat 

o Descripció de la població a la qual es dirigeix l’estudi 

o Material i instruments necessaris per a la realització de l’estudi 

• Resultats. Descripció dels resultats obtinguts 

• Discussió. Discussió dels resultats obtinguts, relacionant-los amb el marc teòric 

• Conclusions. Conclusions derivades dels resultats obtinguts i els objectius i hipòtesis proposats 

• Agraïments. Poden reflectir els agraïments a les persones i / o institucions que han permès i / 

o facilitat la realització del treball 

• Bibliografia. Relació de la bibliografia citada en el treball, seguint metodologia Vancouver o 

APA 

• Annexos. En aquest apartat s'han d'incloure instruments utilitzats, protocols, gràfics, etc 

 

Recomanacions per a la presentació i defensa oral del TFG 

L’estudiant haurà de realitzar la defensa oral del TFG davant d’un tribunal constituït a tal efecte. 

 

 

TREBALL FINAL DE GRAU 
QUART CURS 

GRAU INFERMERIA 

Competències 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. 

CG4 Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat 

professional 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 

 

Seminaris orientatius obligatoris.  Durant el tercer curs de la titulació es realitzaran una sèrie de 

seminaris amb l’objectiu que els estudiants tinguin coneixement de cadascuna de les àrees i tipologies 

proposades per a dur a terme el seu TFG.  L’assistència als mateixos és un requisit indispensable per  

poder matricular-se de l’assignatura.   

 

• SEMINARI 1. Treball de recerca en infermeria. 
 

• SEMINARI 2. Metodologia de casos. Presentació d'una sèrie de casos clínics sobre cures 

d'infermeria en un àmbit específic. 
 

• SEMINARI 3. Guia de pràctica clínica. Disseny d'una guia de pràctica clínica de cures 

d'infermeria. 
 

• SEMINARI 4. Projecte d’educació per a la salut. Projecte d'educació per la salut en un context 

específic (escolar, comunitari, laboral...). 
 

• SEMINARI 5. Diagnòstics d'infermeria. Desenvolupament d'un diagnòstic d'infermeria segons 

metodologia NANDA, incloent NIC i NOC. 
 

• SEMINARI 6. Infermeria basada en la evidència. Treball de Revisió sistemàtica, basat en una 

revisió crítica de la literatura sobre un tema concret. 

 

 

Procés de tutorització 

 

Per a facilitar el seguiment i elaboració del TFG es programaran 4 tutories d’assistència obligatòria amb 

el tutor de TFG assignat. Es realitzarà una primera tutoria preliminar (no avaluable), i altres 3 

consecutives que tindran un pes específic en l’avaluació. El calendari de realització de les tutories es 

publicarà al Campus Virtual de l’assignatura. Un cop assignat el tutor a cada TFG, per a la realització de 

les tutories, els estudiants hi contactaran en les dates planificades.  

 

 

  

 

TREBALL FINAL DE GRAU 
QUART CURS 

GRAU INFERMERIA 
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Tutoria preliminar: En aquesta tutoria l’objectiu principal és la primera presa de contacte amb 
l’estudiant per a la planificació del seu treball al llarg del curs. 
 
Tutories avaluables: L’objectiu principal d’aquestes tutories és orientar i assessorar als estudiants en 
l’elaboració del seu TFG i en la presentació escrita i defensa oral del mateix. Alhora el tutor farà una 
avaluació continuada de tot el procés . 
 
 
 

Redacció del treball 

 

De forma autònoma l’estudiant haurà de realitzar una recerca bibliogràfica d’ informació, analitzar i 

seleccionar la informació pertinent per a la posterior elaboració i redacció del document de TFG 

definitiu. 

 

Elaboració de la Defensa Oral 

 

Prèvia autorització del seu tutor, l’estudiant també haurà de dur a terme una presentació i defensa oral 

del seu TFG. En el cas que el TFG s’hagi elaborat en grup, tots els components del mateix hauran de 

participar activament en la seva exposició i defensa. 

 

*A la plataforma virtual de l'assignatura els alumnes disposaran de la Normativa del TFG i de la Guia 

per a l’elaboració del TFG 

 

 

 

TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

        Act.Dirigides 

(10%) 
Seminaris Obligatoris CE6.36, CE6.37 10 

Act. Supervisades 

( 10%) 
Tutories programades 

 CE12.16, CE6.36, 

CE20.12 
8 

Act. Autònomes 

( 80%) 

Cerca i tractament 

d’informació 

CE6.37, CE6.38, 

CE20.11,CE20.12 
80 

Redacció i elaboració 

TFG 

CE20.12, CT1, CT2, CT4, 

CT5, CG1,CG4 
80 

Elaboració de la 

Defensa Oral 
CT4, CG2, CG4 46 

HORES TOTALS  224 

 

 

TREBALL FINAL DE GRAU 
QUART CURS 

GRAU INFERMERIA 
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AVALUACIÓ 

 

 

Les competències de l’assignatura de TFG seran avaluades de la següent manera: 

 

•••• Procés global d'elaboració del treball, avaluat mitjançant un informe del professor tutor sobre 

el seguiment de les tres tutories avaluables. Aquesta avaluació representa un pes global del 

25%. 

•••• Realització i presentació escrita del TFG. Aquesta avaluació es durà a terme per part del tutor i 

representa un pes global del 60%. 

•••• Presentació i defensa oral del TFG. Aquesta avaluació representa un pes global del 15%. 

•••• Els seminaris orientatius, no tenen un pes específic en la nota global, però la seva realització és 

obligatòria per poder matricular-se del TFG. 

 

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

activitats. Per superar l'assignatura serà necessari haver assistit a les tutories i que la nota del treball 

escrit sigui igual o superior a 5.  

 

**A la plataforma virtual de l'assignatura, els estudiants disposaran de les rúbriques de les tutories 

avaluatives. 

 

 

 

 

 

  

 

TREBALL FINAL DE GRAU 
QUART CURS 

GRAU INFERMERIA 

ACTIVITATS 

D’AVALUACIÓ 

PERCENTATGE 

NOTA FINAL 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Procés global 

d’elaboració del TFG 
25% CE6.36, CE6.37, CE6.38, CE12.16 - 

Presentació escrita 

del TFG 

 

60% 

CE6.36, CE6.37, CE6.38, 

CE20.12,  CT1, CT2, CT4, CT5,  

CG1 i CG4 

- 

Presentació oral del 

TFG 
15% CT4, CG1, CG4 1H 

HORES TOTALS  1H 
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TREBALL FINAL DE GRAU 
QUART CURS 

GRAU INFERMERIA 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Álvarez Cáceres R. 1996 El método científico en las 

ciencias de la salud. 

 Madrid Díaz de Santos 

Day RA, Gastell B. 2008 Cómo escribir y publicar 

trabajos científicos.  

 Washington OPS 

Fathalla MF, Fathalla MMF 2008 Guía práctica de investigación 

en salud. 

 Washington OPS 

Martínez F, Antó J.M., Gili M, 

Marsé P, Navarro V. 

1999 Salud Pública.  Madrid McGraw Hill 

Interamericana 

Poli DF, Hungler BP. 2000 Investigación en salud en 

Ciencias de la Salud. 

6ª ed. México McGraw Hill 

Interamericana 

Vega-Franco L. 2000 La salud en el contexto de la 

nueva salud pública. 

 México DF El Manual Moderno 

Argimóm JM, Jiménez J 2004 Métodos de investigación 

clínica y epidemiológica 

3ª ed. Madrid Elsevier 

American Psychological 

Association 

2012 Publication Manual of the 

American Psychological 

Association 

6ª ed Washington American 

Psychological 

Association 

Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 

comentari 

Menéndez E. Epidemiología 

sociocultural: 

propuestas y 

posibilidades. 

Región y 

Sociedad 

2 2008 3-50  

Segura del Pozo J. Epidemiología de 

campo y epidemiologia 

social 

 

Gac Sanit.  
 

20 2006 153-8 Mitjançant la comparació de 

l'epidemiologia de camp i 

l'epidemiologia social, es 

pretén reflexionar sobre els 

imaginaris 

no explícits que operen en 

ambdós àmbits 

Castro Iglesias MA. 

 

Epidemiología de la 

coinfección por VHC y 

VIH 

GH 

Continuada 

10 2011 1-4  

Vall M.  

 

 

Modelos 

matemáticos para el 

estudio de la 

epidemiología de las 

enfermedades 

infecciosas 

Enferm 

Infecc 

Microbiol 

Clin. 

17 1999 207  
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Urrútia G, Bonfill X. Declaración PRISMA: 

una propuesta para 

mejorar la 

publicación de 

revisiones sistemá 

ticas y Metaanálisis 

Medicina 

Clínica 

135 2010 507-511  

 

Cobos-Carbó A, 

Augustovski F 

 

Declaración Consort 

2010: actualización  

de la lista de 

comprobación para 

informar de ensayos 

clínicos aleatorizados 

de grupos paralelos 

 

Medicina 

Clínica 

 

137 

 

2011 

 

213-215 

 

Von Elm E,  Altman D,  

Egger
 
M, Pocock

 
S, 

Gøtzsche P, 

Vandenbroucke P 

Declaración de la 

Iniciativa STROBE 

(Strengthening the 

Reporting of 

Observational studies 

in Epidemiology): 

directrices para la 

comunicación de 

estudios 

observacionales 

Gaceta 

Sanitaria 

22 2008 144-150  

Delgado-Rodriguez 

M 

Glosario de 

Metanálisis 

Panacea 3 2002 19-22  

 
Referències web 

Títol Descripció URL  

Foro social de salud 

 

 

Espai per l'articulació d'organitzacions 

que entenen la salut com un dret 

integral (psicofísic, espiritual, 

ambiental i social). 

 

http://forosocialsalud.galeon.com 

 

 

BIBLIOTECA de la 

Escuela Universitaria 

de Enfermería y 

Fisioterapia - 

Universidad de 

Salamanca 

Biblioteca digital amb enllaços a 

pàgines d´informació infermera i 

general. 

http://enfermeria.usal.es/biblioteca/Actualizaciones/Nove

dadactual.htm 

 

 

  

 

TREBALL FINAL DE GRAU 
QUART CURS 

GRAU INFERMERIA 

Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Frias Osuna A. 2000 Salud pública y educación para 

la salud 

 Barcelona Masson 

Piédrola G. 2008 Medicina preventiva y salud 

pública 

11ª ed. Barcelona Masson 
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Referències web 
Títol Descripció URL  
Enfermedades 

epidemiologicas 

Les malalties epidemiològiques 

existents a amazones 

http://epidemiologia100.galeon.com  

Butlletí epidemiològic de 

Catalunya BEC 
Accés als números del BEC 

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

/ca/dir2263/index.html 

 

Instituto de Salud Carlos III Acc´s  al Boletín Epidemiológico 

semanal del Centro nacional de 

epidemiología, del Instituto de Salud 

Carlos III  

http://www.isciii.es/htdocs/centros/epide

miologia/epi_boletines.jsp 

 

 
Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 

comentari 

Fombonne E. Epidemiología de los trastornos 

psiquiátricos en psiquiatría 

infantojuvenil 

Psiquia

tría 

37 2005 190-230 Aquest article constitueix una 

síntesi dels resultats de les 

enquestes epidemiològiques 

dels trastorns psiquiàtrics de 

l'infant i l'adolescent. 

Sosa JM, 

Talledo R, 

Portugal RM, 

Jefferson L 

 

Estilos de vidas y 

prevalencia de hipertensión 

arterial en tres comunidades 

peruanas. 

 

Rev Per 

Card. 

25 1999 13-7  

Tomás-Sábado 

J, Fernández-

Narváez 

P, Fernández-

Donaire L, 

Aradilla- 

Herrero A.  

Revisión de la etiqueta 

diagnóstica ansiedad ante la 

muerte. 

 

Enferm

ería 

clínica 

17 2007 152-156  

 

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

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

campus virtual 

 

TREBALL FINAL DE GRAU 
QUART CURS 

GRAU INFERMERIA 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIES 

Irala J, Martínez MA, Seguí-

Gómez M.  

2004 Epidemiologia aplicada  Barcelona Ariel 

Burns N, Grove S 2012 Investigación en Enfermería 5ª ed. Barcelona Elsevier 

De Peray JL, Caja C y Vilanova 

M. 

2003 Enfermería 

Comunitaria II. Atención Primaria 

2ª ed Barcelona Masson  

Anguera MT, Chacón S y 

Blanco A. 

2008 Evaluación de programas sociales y 

sanitarios. Abordaje metodológico 

1ª ed Madrid Síntesis 
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PRACTICUM ESPECIALITZAT IV 
 

QUART CURSQUART CURSQUART CURSQUART CURS    

GRAU INFERMERIAGRAU INFERMERIAGRAU INFERMERIAGRAU INFERMERIA    

 

INFORMACIÓ GENERAL 

 

 DADES ASSIGNATURA 
 

Assignatura PRACTICUM ESPECIALITZAT IV 
Codi  Curs acadèmic 2015-16 

Crèdits ECTS 12 Tipus assignatura  OBLIGATORIA 

Curs 4º  Semestre Segon 

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

Llengua de docència Català/Castellà 

 

 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

� Professors responsables 
Nom professor/a MONTSERRAT EDO 

e-mail montserrat.edo@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

Nom professor/a PILAR FERNÁNDEZ 

e-mail pilar.fernandez@eug.es  

Horari de tutories A convenir 

 

 

PREREQUISITS 

 

 

Per poder cursar l’assignatura de Practicum Especialitzat IV, l’estudiant ha d’haver cursat i superat 
l’assignatura de Pràcticum Avançat IV i l’assignatura de Cures avançades d’Infermeria en situacions 

complexes. 
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PRACTICUM ESPECIALITZAT IV 
 

QUART CURSQUART CURSQUART CURSQUART CURS    

GRAU INFERMERIAGRAU INFERMERIAGRAU INFERMERIAGRAU INFERMERIA    

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 

El Practicum Especialitzat IV es una assignatura obligatòria de 12 ECTS que pertany a la matèria de 

Practicum i està situada en el 2º semestre de 4º curs. En aquest Practicum es treballen els continguts 

relacionats amb les cures integrals a la persona adulta en situacions complexes d’alteració de la salut, 

com son alteracions agudes que requereixen una atenció urgent o cures en unitats especialitzades.  

L’assignatura té dues parts diferenciades: 

- El Programa de Pràctiques de Simulació PPS-IV de 10 hores presencials, que és una unitat 
inicial on es desenvolupen pràctiques en entorns simulats relacionades amb l’atenció a la 
persona en situació crítica, urgent i en procés quirúrgic. D’aquestes 10 hores, 4 estan 
d3edicades als procediments i tècniques relacionades amb l’atenció perioperatòria i es 
desenvoluparan a les aules de simulació de l’escola. Les restants 6 hores estan dedicades a 
l’atenció al pacient crític/urgent i es desenvoluparan en el Centre d’Educació Mèdica Basada 
en la Simulació (CEMBS) del Consorci Sanitari Parc Taulí de Sabadell, un laboratori de simulació 
avançada. 

- Les Practiques que es desenvoluparan  en l’àmbit clínic assistencial, en entorns d’unitats 
d’atenció crítica o molt específica dels hospitals de referència. Es realitzaran un total de 240 
hores de pràctica presencial en horaris  adaptats a la pràctica assistencial de cada centre. 

 

 

 

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 CE1.65. Revisar i avaluar periòdicament les situacions de salut i les 
intervencions d’infermeria prestades 

 

 

Competència CE2. Planificar i prestar cures d’infermeria dirigides a les persones, família o grups, 
orientats als resultats en salut avaluant l’impacte, a travès de guies de pràctica clínica i 
assistencial, que descriuen els procesos pels quals es diagnostica, tracta o cuida un 
problema de salut. 
 

Resultats d’aprenentatge CE2.29. Prestar cures d’infermeria seguint els protocols i guies de 
pràctica assistencial avaluant els resultats obtinguts. 
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PRACTICUM ESPECIALITZAT IV 
 

QUART CURSQUART CURSQUART CURSQUART CURS    

GRAU INFEGRAU INFEGRAU INFEGRAU INFERMERIARMERIARMERIARMERIA    

 

Competència CE5. Disenyar sistemes de cures dirigides a persones, família o grups, avaluant el seu 
impacte i establint les modificacions oportunes. 
 

Resultats d’aprenentatge CE5.35 Aplicar plans de cures en funció de la fase i/o etapa de 

malaltia en que es troba  el pacient, utilizant els principis teòrics i 

metodològics de la infermeria i avaluant els resultats. 

 

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

consentiment informat en la  presa de decisions de les persones ateses, d’acord amb 

la forma en que viuen el seu procés de salut -malaltia. 

 

Resultats d’aprenentatge CE8.15. Planificar el pla de cures d’infermeria fent partícip a la 
persona atesa informant-la de la seva situación. 
 CE8.16. Respectar els drets del pacient en relació a la demanda i 
necessitats d’informació, privacitat i capacitat de decisió pròpia. 

 

 

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 garantir el 
benestar de l’individu, famílies i comunitats. 

 

 

Competència CE11.Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i 

fomentar l’educació per a la salut. 

 

Resultats d’aprenentatge CE 11.34. Aplicar les habilitats adquirides en les tècnicas de 
comunicació. 

 

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 CE19. Plantejar solucions als problemes de salut/malaltia de les persones, famílies i/o 
de la comunitat aplicant la relació terapèutica seguint el mètode científic del procès 
infermer.  
 

Resultats d’aprenentatge CE19.11. Adoptar el judici clínic i proposar les solucions més adients 
als problemes de salut plantejats 
CE19.12. Aplicar el procès d’atenció d’infermeria en les 
intervencions i la relació d’ajuda. 
CE19.15. Prioritzar els problemes de salut/ malaltia de les persones i 
desenvolupar estratègias terapèutiques per la resolució. 
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PRACTICUM ESPECIALITZAT IV 
 

QUART CURSQUART CURSQUART CURSQUART CURS    

GRAU INFERMERIAGRAU INFERMERIAGRAU INFERMERIAGRAU INFERMERIA    

 

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

 

Resultats d’aprenentatge CE20.10 Aplicar el métode científic a la pràctica clínica              

 

Competències 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 fluïda, coherent i adient a les normes establertes, tant de 
forma oral com escrita. 
CT6 Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball. 
CT7 Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.  
CT8 Reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat.  
 

 

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. 

 

 

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 

 

UNITAT TEMÀTICA 1: PROGRAMA DE PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ IV (PPS-IV).   
 

TEMA 1. PROCEDIMENTS I TÈCNIQUES BÀSIQUES PER AL MANTENIMENT DE L’ASÈPSIA 

QUIRÚRGICA Coneixements bàsics sobre el manteniment de l’esterilitat en quiròfan. 

Rentat de mans quirúrgic. Preparació  de l’entorn estèril. Preparació  de l’instrumental.  

Instrumentació bàsica.  
 

TEMA 2. PROCEDIMENTS I TÈCNIQUES BÀSIQUES PER A L’ATENCIÓ AL PACIENT CRÍTIC. 

Valoració i actuació inicial davant el pacient crític. Monitorizació  cardiovascular. 

Cateterisme central d’accés  perifèric. Monitorizació respiratòria. Cures en la ventilació 

invasiva i no invasiva. Cures d’infermeria al pacient crític intubat. Cures d’infermeria en el 

Weaning. RCP avançada.Maneig drogues vasoactives. Cures en els diferents procediments 

invasius. Cures centrades en el pacient i família, atenció al respecte a la intimitat, dignitat, 

al confort. Acompanyament en la comunicació de males notícies. 
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PRACTICUM ESPECIALITZAT IV 
 

QUART CURSQUART CURSQUART CURSQUART CURS    

GRAU INFERMERIAGRAU INFERMERIAGRAU INFERMERIAGRAU INFERMERIA    

 

 

UNITAT TEMÀTICA 2: PRÀCTIQUES HOSPITALÀRIES 

 

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, 

en un procés d’aprenentatge tutoritzat.  Les pràctiques es realitzaran en unitats de malalts 

crítics o unitats d’atenció especialitzada com són: Unitats de Cures Intensives, Unitats de 

semicrítics, Unitats de reanimació postquirúrgica, Hemodiàlisi, Urgències o Àrees 

quirúrgiques.  

 

 

METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 

 

Activitat . Pràctica dels procediments i tècniques en entorns simulats. 

La pràctica reflexiva dels diferents procediments s’emmarcarà en situacions clíniques que requereixen 

una resposta coherent i permeten la integració dels coneixements teòrics i el desenvolupament de les 

habilitats tècniques i de resolució de problemes. 

Es realitzaran un total de 10 hores, 4 de dedicades a l’atenció al pacient en procés perioperatori i 6 

dedicades a l’atenció al pacient crític. Amb l’objectiu d’aprofitar al màxim les sessions, és 

IMPRESCINDIBLE la preparació de cada sessió pràctica, utilitzant les eines proposades pel professorat.    

 

Treballa les competències CE2, CE10,CE11, CE14, CE19, CT4, CT3, CG1 i CPG1. 

 

Activitat . Qüestionaris autoavaluatius. 

Previament a les sessions de simulació, l’estudiant haurà de realitzar 2 qüestionaris; un que avalua 

sobre els continguts de les sessions de simulació en que es treballa l’atenció al pacient en procés 

perioperatori, i l’altre que avalua els continguts de les tres sessions de simulació sobre atenció al 

pacient crític. 

La realització i superació dels 2 qüestionaris és un requisit per poder incorporar-se a les pràctiques de 

simulació. 

Treballa la competència CE2. 
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PRACTICUM ESPECIALITZAT IV 
 

QUART CURSQUART CURSQUART CURSQUART CURS    

GRAU INFERMERIAGRAU INFERMERIAGRAU INFERMERIAGRAU INFERMERIA    

 

Activitat. Pràctica clínica en l’àmbit hospitalari. 

Es realitzarà un període de pràctiques clíniques en unitats d’atenció crítica o molt específica (Unitats de 

Cures Intensives, Unitats de semicrítics, Unitats de reanimació postquirúrgica,  Hemodiàlisi o Àrees 

quirúrgiques) dels hospitals de referència. Al llarg d’aquest període l’estudiant 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. 

L’assistència a les pràctiques és obligatòria al 100%. 

Treballa les competències CE1, CE2, CE5, CE8, CE10, CE11, CE19, CT6, CT7, CT4, CT3, CT8, i CPG1. 

 

 Activitat. Treball  de PAI avançat. 

Durant el període de pràctiques clíniques es desenvoluparà un treball individual que consta de tres 

parts: una descripció de l’àmbit assistencial específic on es desenvolupen les pràctiques, la realització 

d’un procés d’atenció d’infermeria (PAI) en la cura d’un pacient en estat crític o sotmès a cures 

infermeres especialitzades, i per últim una reflexió sobre el procés d’aprenentatge. Treballa les 

competències CE2, CE19, CE20, CT3i CT4. 

 

TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Act.  

Dirigides 

 

Pràctiques clíniques 

CE1.65, CE2.29, CE5.35, 

CE8.15, CE8.16, CE10.25, 

CE11.34, CE14, CE19.12, 

CE19.15, CT6, CT7, CT4, CT3, 

CT8, i CPG1. 

 

240 

Pràctiques de simulació 

CE2.29, CE10.25,CE11.34, 

CE19.11, CT4, CT3, CG1 i CPG1. 

 

10 

Act. Supervisades 

(Aprox 10%) 
Tutories CT3, CG1,CPG1 2 

Act. Autònomes 

(Mínim 50%) 

Qüestionaris PPS; preparació i realització CE2.29 28 

Treball  de PAI avançat 
CE2.29, CE19.12, CE19.15,  

CE20.10, CT3i CT4. 
20 

HORES TOTALS  300 
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QUART CURSQUART CURSQUART CURSQUART CURS    

GRAU INFERMERIAGRAU INFERMERIAGRAU INFERMERIAGRAU INFERMERIA    

 

AVALUACIÓ 

 

L’avaluació consta de dues parts:  

 

AVALUACIÓ DE LA UNITAT TEMÀTICA 1: PROGRAMA DE PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ IV (PPS-IV).  

Representa el 20% de la nota de l’assignatura i consta de tres activitats avaluatives: 

 

Act. 1 Qüestionaris 

La realització i superació dels 2 qüestionaris constitueix un 10% de la nota i és requisit per incorporar-

se a les PPS. Treballa la competència CE2.  

 

Act. 2 Procés de pràctica  

Cada sessió de simulació tindrà una avaluació independent basada en els objectius d’aprenentatge. Es 

necessari assistir al 100% de les sessions i obtenir una qualificació superior a 5 en totes elles per 

aprobar el PPS-IV. Constitueix un 20% de la nota. Treballa les competències CE2, CE10,CE11, CE19, CT4, 

CT3, CG1 i CPG1. 

 

Aprovar el PPS-IV és requisit per incorporar-se a les pràctiques clíniques. 

 

AVALUACIÓ DE LA UNITAT TEMÀTICA 2: PRÀCTIQUES HOSPITALÀRIES.  

 

Activitat 3. 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 50% de la nota i 

s’avaluen les competències CE1, CE2, CE5, CE8, CE10, CE11, CE14, CE19, CT6, CT7, CT4, CT3, CT8, i 

CPG1. 

 

Act. 4 Treball de PAI avançat. 

Constitueix un 20% de la nota i avalua les competències CE2, CE19, CE20, CT3i CT4. 

 

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 a 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 

Qüestionaris 10% CE2.29 - 

Pràctiques de simulació 20% 

CE2.29, CE10.25, CE11.34, CE19.15, 

CT4, CT3, CG1 i CPG1. 

 

- 

Avaluació continuada durant la 

Pràctica clínica 
50% 

CE1.65, CE2.29, CE5.35, CE8.15, 

CE8.16, CE10.25, CE11.34, CE14.1, 

CE19.12, CE19.15, CT6, CT7, CT4, 

CT3, CT8, i CPG1. 

 

- 

Lliurament del Treball de PAI 

Avançat 
20% 

CE2.29, CE19.12, CE19.15,  

CE20.10, CT3 i CT4. 
- 

HORES TOTALS  0 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

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 LJ 2002 Diagnósticos de enfermería. 

Aplicaciones a la pràctica clínica 

9ª Madrid McGraw-

Hill·Interamericana 

 

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 

 

 

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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INFERMERIA AVANÇADA,GESTIO DEL 

CONEIXEMENT I PROCESSOS D’INNOVACIÒ 
QUART CURS 

GRAU INFERMERIA 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

  

 DADES ASSIGNATURA 

 

Assignatura INFERMERIA AVANÇADA,GESTIO DEL CONEIXEMENT I PROCESSOS 

D’INNOVACIÒ 

Codi  Curs acadèmic 2015 - 2016 

Crèdits ECTS 8 ECTS Tipus assignatura   

Curs  Semestre PRIMER 

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

Llengua de docència CATALA / CASTELLA 

 

 DADES EQUIP DOCENT 

 

� Professor responsable 

Nom professor/a Mercè Muñoz Gimeno 

e-mail Mercè.munoz@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

 

� Altres professors 

Nom professor/a Gemma March 

e-mail Gemma.march@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

 

� Altres professors 

Nom professor/a Mª Emilia Gil  

e-mail egilgirbau@gmail.com 

Horari de tutories A convenir 

 

 

PREREQUISITS 

 

En aquesta assignatura no hi ha prerequisits 
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INFERMERIA AVANÇADA,GESTIO DEL 

CONEIXEMENT I PROCESSOS D’INNOVACIÒ 
QUART CURS 

GRAU INFERMERIA 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 

El valor d’un professional, d’una organització o d’una empresa no depèn exclusivament  del seu 

coneixement, sinó de l’adaptació d’aquest a un entorn sociocultural, empresarial, econòmic o 

tecnològic en canvi constant. 

Aquesta assignatura té el propòsit de generar reflexions i contextualitzar els canvis de la societat actual, 

en relació a la innovació , a necessitat de noves d’actituds dels professionals d’infermeria i  a  repensar i 

generar noves propostes de valor . 

Permetrà a l’alumne tenir una forma de pensar i una motivació que l’ajudaran a identificar oportunitats 

per poder desenvolupar projectes d’emprenedoria i innovació  en  el entorn de la salut i totes aquelles 

estratègies i eines que el capacitin per poder generar valor econòmic i /o social necessari per a la 

nostra societat . 

 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  

Competències Específiques 

Competència CE4. Demostrar que compren el comportament  interactiu  de la persona en funció del 

gènere, grup o comunitat, en el seu context social  i multicultural. 

Resultats d’aprenentatge CE4.25.  Contextualitzar els conceptes de salut i malaltia dins dels 

sistema de representacions.   

 

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 dreta a la 

intimitat, a través de la confidencialitat i secret professional.  

Resultats d’aprenentatge CE7.34. Mantenir una actitud de respecte en front les opinions, 

creences, comportaments i pràctiques de les persones social y 

culturalment diverses. 

CE7.35. Reflexionar respecte a la importància de la competència cultural 

en les cures infermeres. 

 

 

 

Competència CE 12 Demostrar que coneix el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, 

comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en 

transformació.  

Resultats d’aprenentatge CE12.8. Valorar i tractar a les persones de manera holística coneixent els 

valors, principis que guien les seves decisions.  
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Competències Transversals 

Competència CT1.Analizar diferents perspectives teòriques i/o ideològiques per obtenir arguments 

que recolzin  el posicionament personal i permetin la presa  de decisions. 

CT2.Adquirir i utilitzar les eines necessàries per desenvolupar  una actitud crítica i 

reflexiva. 

CT3.Utilitzar correctament les tecnologies de la informació i  la comunicació 

adequades per realitzar cerques , registrar i documentar la informació necessària per 

la practica i el desenvolupament de la professió. 

CT4.Expresar-se de forma fluida, coherent  i adequada a las normes establertes, tant 

de forma oral como per escrit. 

CT5.Establir relacions apàtiques i  assertives, que fomentin una comunicació efectiva 

 

Competències Generals 

Competència CG1.Desenvolupar un pensament crític i saber comunicar-lo de manera efectiva, tant 

en les llengües pròpies, como en una tercera llengua. 

CG3.Respectar la diversitat  i pluralitat de idees, persones i  situacions 

 

Competències Perfil EUI Gimbernat 

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

l’aprenentatge i amb l’activitat professional. 

 

CONTINGUTS 

 
 

UNITAT TEMATICA 1: LA INNOVACIÓ: UNA REALITAT EN EL ÀMBIT SANITARI. 
 

TEMA 1: REALITATS I REPTES DE LA SOCIETAT ACTUAL I LA INNOVACIÓ: Les claus i 

l’impacta dels canvis i realitats de la societat actual, a Europa, i a altres països. Les 

implicacions en l’entorn sanitari, on cal generar valor. 

 

TEMA2: QUE ES LA INNOVACIÓ: El valor de la innovació, concepte de valor, tipus de 

valor i factors vinculats. Incidir en el valor percebut i el seu impacte en l’èxit. L’espiral del 

valor. Exemples de projectes amb valor. 

 

TEMA3: L’ACTITUD INNOVADORA I LES EINES PER INNOVAR: El magnetisme 

professional, Tipus de lideratge. Competències i actituds. Anàlisi de diferents àmbits 

d’actuació d’infermeria i la innovació en les organitzacions. Les eines que han 

d’acompanyar a  un projecte d’innovació. La gestió d’equips i la gestió dels projectes. 

             

TEMA 4: Innovar en les organitzacions sanitàries: La llei dels mínims i màxims, la 

resistència al      canvi. Estructuració de les organitzacions, formes de govern, com 

preparar els equips...   
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UNITAT TEMATICA 2: LA CULTURA EMPRENEDORA: UN CANVI DE PARDIGMA. 

 

TEMA 1: LA CREATIVITAT: Concepte,  tipus de pensament, estratègies  per fomentar-la. 

La creativitat com una eina per innovar. 

 

TEMA 2: LA IDEA: com es generen les idees, factors que intervenen en la generació 

d’idees, estratègies per generar idees. 

 

 TEMA 3:  QUE ES L’EMPRENEDORIA:  Evolució, diferents conceptes d’emprenedoria, 

emprenedoria social  raons per emprendre i el valor social que genera. 

 

TEMA 4: L’EMPRENEDOR: Perfil del emprenedor,  valors ,actituds, competències dels 

emprenedors. Terminologia emprenedora. 

 

TEMA 5: EMPRENDRE AMB SEGURETAT:  La gestió de la por, la gestió del fracàs . 

Recursos. 

 

TEMA 6: EL NETWORKING i LES XARXES SOCIALS: Concepte , necessitat del networking, 

les xarxes socials i l’ àmbit emprenedor.  

 

UNITAT TEMÀTICA 3: DE LA IDEA A LA REALITAT DEL PROJECTE. 

 

TEMA 1:  LA IDEA COM A SOLUCIÓ D’UNA PROBLEMA DEL MERCAT: problema detectat,  

la idea com a solució del problema i determinar los possibles clients (early evangelists). 

Customer discovery, Customer validation.  

 

TEMA 2: EL MODEL DE NEGOCI: Que és un model de negoci, Business model canvas 

(segment de clients, proposta de valor, canals de distribució, relació amb els clients, flux 

d’ingressos, recursos i activitats claus, marketing, aliances, estructura dels costos), 

diferents motors de creixements d’un negoci.  

 

TEMA 3: FORMALITZACIÓ JURÍDICA DE L’ACTIVITAT A EMPRENDRE: Formalització com 

a Persona física (freelance) o com a persona jurídica (S.L, S.A, S.C.P, etc). Tràmits 

burocràtics. Assessorament jurídic a l’emprenedor (patents, marques, pactes de socis, 

redacció de protocols, etc), principis legals per a emprendre. Patents i marques. 

 

TEMA 4: COM PORTAR ELS COMPTES DEL NEGOCI A EMPRENDRE. Balanç de situació, 

compte de pèrdues i guanys, estat de tresoreria, principals ratis d’anàlisi.  

 

TEMA 5: RECURSOS PER A EMPRENDRE. Finançament públic, finançament privat 

(inversors, business àngels), etc. Recursos per  fer  un  bon Pitch. 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 

 

Per l’assoliment de les competències proposades s’han escollit diferents metodologies i estratègies 

didàctiques que faciliten el desenvolupament del treball en equip i de les habilitats comunicatives. 

 

Activitat formativa 1. Classes expositives i participatives: Sessions teòriques on s’impartiran els 

principals conceptes  relacionats amb el mon de la emprenedoria. Treballen les competències : CE4, CE7, 

CE12, CT1, CT2, CT5, CG3. 

 

Activitat formativa 2.Seminaris:Treballen les competències: CE4, CE7, CE12, CG3, CT1, CT2, CT5 

 

- Seminaris d’Experts: Durant l’assignatura es realitzaran seminaris amb professionals experts en 

altres disciplines amb l’objectiu d’ampliar els coneixements teòrics relacionats amb l’emprenedoria 

i necessaris per impulsar qualsevol idea de emprenedora. L’assistència a aquests seminaris és 

obligatòria. Els seminaris que es realitzaran seran els següents:  

 

o Conceptes d’anglès per a emprenedors i com fer un bon Pitch  

o Principis legals per a emprendre  

o Comptabilitat per a no comptables 

 

- Experiències emprenedores en el món de la Salut: Durant l’assignatura es comptarà amb la 

participació de diferents professionals que han desenvolupat i llençat al mercat una idea 

relacionada amb la salut. L’assistència a les experiències és obligatòria en un 85%. 

 

Activitat formativa 3. Càpsules de creativitat, innovació i emprenedoria:  Aquestes càpsules, són 

sessions teòrico-pràctiques on  els alumnes  desenvoluparan el seu  projecte emprenedor  de manera 

transversal durant tota l’assignatura. Aquestes sessions s’organitzaran en grups de 4 ó 5 persones i 

realitzaran exercicis  per potenciar la  creativitat,  generar innovació, reflexionar sobre el model  de 

negoci, etc.  L’assistència a les capsules es obligatòria en un 85%. Aquestes càpsules  seran conduïdes 

pels diferents professors de l’assignatura i serviran per confeccionar el pla d’empresa que tots els 

alumnes hauran de lliurar com a projecte avaluatiu de l’assignatura.  

  

Treballen les competències : CT1, CT2 , CT3, CT4, CT5, CG1, CG3,CE4, CE7,CE12 

 

Activitat formativa 4. Projecte Final. Cada equip d’estudiants al final de l’assignatura ha de presentar  

un treball  escrit amb l’objectiu de desenvolupar  un  projecte creatiu i innovador dins l’entorn sanitari,  

amb el bussines plan  més adequat i que generi valor social. L’estudiant  haurà pogut iniciar aquest 

treball en les càpsules de creativitat i emprenedoria. El projecte es presentarà per escrit  i també es 

farà una exposició oral del mateix.  
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Durant el desenvolupament de l’assignatura el protocol a seguir per a l’elaboració d’aquest treball 

escrit es penjarà a la plataforma virtual moodle.  

El treball escrit es lliurarà als professors de l’assignatura seguint el manual d’estil de l’escola. La data de 

lliurament i de la presentació oral es concretarà durant l’assignatura.  

Treballen les competències : CT1, CT2 CT3, CT4, CT5,CG1,CG3 CE4, CE7, CE12 

 

Activitat formativa 5. Entrevista a un emprenedor.  Cada grup d’estudiants haurà de realitzar una 

entrevista a un emprenedor , que  al  final de l’assignatura  la presentarà escrita. L’estructura i el guió 

d’aquesta entrevista  l’ha de crear el grup i no es proporcionarà cap rúbrica per a la seva elaboració. 

Treballa les competències: CE7.34,CE12.8,CT1,CT3,CT4,CT5,CG3 
 

Activitat Formativa 6. Reflexió  de les càpsules de creativitat, innovació i emprenedoria. Cada grup al 

final de l’assignatura presentarà  una reflexió escrita del seu aprenentatge en relació al 

desenvolupament de la idea del seu projecte en el marc de la innovació i l’emprenedoria. Aquesta 

reflexió s’exposarà a la resta d’alumnes els dos últims dies de  sessions a l’aula. 

Treballa les competències : CE7.34,CE7.3CT1, CT2 , CT3, CT4, CT5, CG1, CG3 
 

Al campus virtual es penjarà la planificació de les dates dels seminaris i de les experiències 

emprenedores en el món de la Salut.  

 

TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT RESULTATS D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Act.  

Dirigides 

(25-35% ‘hores 

totals) 

Classes expositives 
CE4.25,CE7.34,CE7.35, CE12.8, CT1, 

CT2, CT5, ,CG3. 
30 

Seminaris 
CE425, CE7.34, CE12.8, CT1, CT2, CT5, 

,CG3 
16.5  

Càpsules de creativitat 

innovació i emprenedoria 

CE4.25, CE7.34,CE12.8,CT1, CT2 , CT3, 

CT4, CT5, CG1, CG3, 
22.5 

Act. Supervisades 

(Aprox 10%) 
Tutories programades 

CE7.34,CE7.35,CT1, CT2 , CT3, 

CT4,CG1, CG3 
10 

Act. Autònomes 

(Mínim 50%) 

Cerca, lectura i anàlisi 

informació 

CE4.25,CE7.34,CE7.35,CE12.8, CT1, 

CT2 , CT3, CT4, CT5, CG1, CG3 
69 

Entrevista a un emprenedor CE7.34,CE12.8,CT1,CT3,CT4,CT5,CG3 4 

Exercici econòmic financer CE4.25,CT1,CT2,CT3CT4, CG1 4 

Reflexió de les càpsules de 

creativitat, innovació i 

emprenedoria  

CE7.34,CE7.3CT1, CT2 , CT3, CT4, CT5, 

CG1, CG3 
4 

Projecte final  
CE7.34,CE7.35,CE12.8, CT1,CT2,CT3, 

CT4, CT5, CG1, CG3 

 

37 

HORES TOTALS  197 
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AVALUACIÓ 

 

 
 

  

Activitat Avaluativa 1. Seminaris:  d’experts i d’Experiències emprenedores en el mon de la Salut:  

 L’ assistència als seminaris d’experts  és obligatòria en un 100% i  l’ assistència a les experiències 

d’experts en el món de la salut  és obligatòria en un  85%. Aquesta activitat representà un  15 % de la 

nota. Avalua les competències: CE4,CE7, CE12,CG1,CG3, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5. 

 

Activitat Avaluativa 2. Entrevista a un emprenedor: Cada equip haurà de fer una entrevista a un 

emprenedor que ells coneguin. Aquesta entrevista s’ha d’entregar per escrit el dia de la presentació de 

la reflexió del projecte. Representà un  15 % de la nota. Avalua les competències: 

CE7,CE12,CT1,CT3,CT4,CT5,CG3. 

 

Activitat Avaluativa 3. Exercici econòmic - financer: Durant el seminari de “comptabilitat per a No 

comptables”  cada equip hauran de realitzar en grup uns exercicis de comptabilitat relacionats amb el 

seu projecte emprenedor.  Els exercicis s’han d’entregar per escrit el dia de la presentació del projecte. 

Representà un  15 % de la nota. Avalua les competències: CE4,CT1,CT2,CT3CT4,CG1 

 

Activitat Avaluativa 4.  Reflexió de les càpsules de creativitat, emprenedoria i innovació: Cada grup 

d’alumnes un cop finalitzades totes les capsules haurà de fer un treball reflexiu de com ha evolucionat 

el procés de la seva idea. Aquest treball s’haurà d’exposar oralment a l’aula.  Representà un  10 % de la 

nota. Avalua les competències: CT1, CE7,CT2 , CT3, CT4,CT5,CG1, CG3. 

 

Activitat Avaluativa 5. Projecte Final:  Els alumnes hauran d’elaborar el pla de negoci del seu projecte. 

Aquest treball l’hauran presentar per escrit i fer el Pich el dia de la seva presentació oral. Representa un 

45 % de la nota (25 % presentació escrita i 20% oral). Avalua les competències CE7,CT3, 

CT1,CT2,CT3,CT4, CT5,CG1,CG3.     

 

Requeriment: Les activitats avaluatives que s’hagin de realitzar en grup, hauran de ser de quatre a  

cinc persones i sempre constituïts amb els mateixos membres.  

 

Al campus virtual es penjaran les guies per l’elaboració  dels treball, (sempre que en tinguin) .  
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 

Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

MARINA J.A,Marina.E 2013 El Aprendizaje de la creatividad 1ª Barcelona Ariel 

INSTITUTO ANDALUZ DE 

TECNOLOGIA 

2012 LA RESPUESTA ESTA EN LA 

INNOVACIÒN 

 MADRID AENOR 

Alemany,L, et al 2011 LIBRO BLANCO DE LA INICIATIVA 

EMPRENDEDRE EN ESPAÑA 

1º GERONA FUNDACIO PRINCEP 

GIRONA/ ESADE 

BARBA, ENRIC 2011 INNOVACIÒN. 100 CONSEJOS PARA 

INSPIRARLA Y GESTIONARLA 

   

Brant Cooper & Patrick 

Vlaskovits 

2010 The entrepreneur’s guide to 

customer development 

   

ORDOÑEZ JORDAN, RUBEN 2010 CAMBIO,CREATIVIDAD E 

INNOVACION: DESAFIO Y 

RESPUESTA. 

   

Bohmer R. 2009 Designing care 1ª Boston Harvard business 

Press 

URBANO, D. Y TOLEDANO, N 2008 INVITACION AL EMPRENDIMIENTO 

UNA APROXIMACIÒN A LA 

CRACIÒN DE EMPRESAS. 

   

Cornella A,Flores A. 2007 La alquimia de la innovación 1ª Barcelona Deusto 

Porter, M.E. 1999 Ser competitivo 1ª Barcelona Deusto 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 

NOTA FINAL 

RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Seminaris: experts i 

experiències emprenedores 

en el mon de la Salut. 

15% 
CE4.25,,CE7.34, CE12.8 

CT1, CT2, CT5, CG3 
- 

Entrevista a un emprenedor 15% 
CE7.34,CE12.8,CT1,CT3,C

T4,CT5,CG3 
- 

Exercici econòmic- financer 15% 
CE4.25,CT1,CT2,CT3CT4, 

CG1 
- 

Exposició oral de la Reflexió 

de les càpsules de creativitat, 

emprenedoria i innovació 

10% 
CE7.34,CE7.3CT1, CT2 , 

CT3, CT4, CT5, CG1, CG3 
1,5 

Projecte final: entrega per 

escrit 
25% 

CE7.34,CE7.35,CE12.8,CT

3, CT4, CT5, CG1, CG3 
- 

Projecte final: exposició oral 20% 
CE12.8,CT1,CT2,CT4,CT5,

CG1 
1,5 

HORES TOTALS  3 
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Articles 

Autor 

 

Títol 

 

Revista 

 

Volum 

 

Any 

 

Pàgines 

 

Descripció/ 

comentari 

March-Vilà, G, 

Muñoz-Gimeno,M  

Formant infermers 

emprenedors 

Ágora Infermeria 17(2) 2013 53-57  

Muñoz-Gimeno,M Hacia el camino 

emprendedor 

Metas Enfermeria 15(3) 2012 3  

Michael E.Porter What is value in 

health care? 

N Engl J Med 363 2010 2477-2481  

 

Referències web 

Títol Descripció URL  

www. infonomia .com    

 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIES 

 

Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

MUNTANER CARLES et .al 2012 LA SANIDAD ESTA EN VENTA 1ª BARCELONA ICARIA S.A 

PINK,DANIEL.H 2010 LA SORPRENDENTE VERDAD 

DOBRE QUE NOS MOTIVA. 

1ª MEXICO CONACYT 

Urbano, D.y RODRIGUEZ, L 2010 GUIA PER L’ELABORACIÒ D’UN 

PLA D’EMPRESA. 

 BARCELONA DEPARTAMENT DE 

TREBALL. 

GENERALITAT DE 

CATALUNYA 

RUIZ DE CHAVEZ,MH Y VALDES 

OLMEDO,J.C 

2005 INNOVACIÒN TECNOLOGICA 

EN SALUD: FUNDAMENTOS Y 

PERSPECTIVAS. 

   

 

 

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 INTERNACIONAL I GESTIÓ DE LA DIVERSITAT CULTURAL 
Codi  Curs acadèmic 2015-2016 

Crèdits ECTS 6 ECTS Tipus assignatura  OT 

Curs 4 art Semestre 1er semestre 

Horari www.eugimbernat.com 

Llengua de docència CATALÀ/CASTELLÀ 

 

 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

� Professor responsable 
Nom professor/a Gemma Garreta i Parés 

e-mail Gemma.garreta@eug.es  

Horari de tutories A convenir 

 

 

PREREQUISITS 

 

 

NO HI HA PREREQUISITS PER CURSAR AQUESTA ASSIGNATURA 

 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 

La infermeria ha deixat de ser una professió local a ser una professió global i internacional. Aquest nou 

context ha creat nous rols i noves àrees de treball. S’han potenciat les xarxes i organitzacions 

internacionals que treballen dia a dia per garantir un llenguatge comú. Aquesta assignatura permetrà 

que l’alumne entri en contacte i assimili el pensament global infermer. 

 

La cooperació i solidaritat, és un eix primordial en la figura de l’ infermer/a internacional, que té la 

capacitat de treballar en qualsevol païs del món amb una filosofia, llenguatge comú, acompanyat 

sempre de la competència cultural.  
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Per tal de saber moure’s en àmbits multiculturals cal aprofundir sobre la gestió de la diversitat cultural i 

la infermeria transcultural complementant i ampliant alguns aspectes tractats en el primer curs, en 

l’assignatura cultura, societat i salut. El rol transcultural en els plans de cures, no només s’ha de tenir 

una actitud on no intervenen els prejudicis i estereotips, sinó que s’ha de ser capaç de gestionar la 

diversitat cultural, planificant i executant plans de salut culturalment sensible per a la població. Per tant 

la reflexió individual i col·lectiva és part inseparable d’aquesta assignatura. 

 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  

Competències Específiques 

 

Competència CE4. Demostrar que comprèn el comportament interactiu de les persones en funció 

del gènere,  grup o comunitat dins del seu context social i multicultural 

Resultats d’aprenentatge CE.4.26. Reconèixer la diversitat i individualitat d les persones per 

respondre de forma eficaç a les seves necessitats especifiques. 

CE4.27. Individualitzar les cures, considerant l’edat, el gènere, les 

diferencies culturals, el grup ètnic, les creences i valors. 

 

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

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

 assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, i garantit el dret a la 

 intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional. 

Resultats d’aprenentatge CE7.34. Mantenir una actitud de respecte davant les opinions, valors, 

creences, comportaments i pràctiques de les persones socialment i 

culturalment diverses. 

 CE7.35. Reflexionar respecte a la importància de la competència 

cultural en cures d'infermeria. 

    

Competència CE12. Demostrar que coneix el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, 

comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial  en 

transformació. 

Resultats d’aprenentatge CE12.8. Valorar i tractar les persones de manera holística coneixent els 

valors i principis que guien les seves decisions. 

    

    

Competències TransversalsCompetències TransversalsCompetències TransversalsCompetències Transversals    

 

Competència CT1. Analitzar diferents perspectives teòriques i/o ideològiques per obtenir arguments 

que recolzin el posicionament personal i permetin la presa de decisions.   
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Competència CT2. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica 

i reflexiva. 

 

Competència CT3. Utilitzar correctament les tecnologies de la informació i la comunicació 

adequades per realitzar recerques, registrar i documentar la informació necessària per 

la pràctica i desenvolupament de la professió.   

 

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

de forma oral com escrita. 

 

 

Competència CT5. Establir relacions empatiques i assertives, que fomenten una comunicació 

efectiva.  

    

Competències GeneralsCompetències GeneralsCompetències GeneralsCompetències Generals    

 

Competència CG1. Desenvolupar un pensament crític i saber comunicar-ho de manera efectiva, tant 

en les llengües pròpies, com en una tercera llengua. 

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

 

CONTINGUTS 

 

UNITAT TEMÀTICA 1. INFERMERIA INTERNACIONAL. 

 

TEMA 1: INFERMERIA COM A PROFESSIÓ GLOBAL. Anàlisi de la situació actual de la professió. 

Les xarxes de treball i recerca Europees i internacionals. El Consell Internacional d’infermeria. 

Normativa i Legislació internacional.  

 

TEMA 2: SALUT INTERNACIONAL. Introducció a la Salut Internacional. Actuacions i 

funcionament de la OMS. Estructures internacionals relacionades amb la salut. Plans de salut. 

Polítiques i gestió sanitària internacional. Medicina Tropical. 

 

TEMA 3: SISTEMES DE COOPERACIÓ. Introducció a la Cooperació Internacional. L´Ajuda Oficial 

al Desenvolupament (AOD). La Cooperació bilateral. La Cooperació Multilateral. El Comité 

d´Ajuda al Desenvolupament (CAD). La Cooperació Sur-Sur i triangular. La Cooperació 

Descentralitzada. El sistema de Cooperació Europeu.  Ajuda humanitària. La qualitat de l´ajuda. 

Planificació i avaluació dels projectes. La transversalització de la perspectiva de gènere. 

 

TEMA  4: SOLIDARITAT. La pobresa i marginació social. Participació comunitària. Educació per 

al Desenvolupament. Entitats de voluntariat (ONG, etc.). Desenvolupament de  les xarxes de 

solidaritat locals i nacionals. El tercer sector a Catalunya. Voluntariat infermer.  
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TEMA 5: INICIATIVES SOCIALS: Emprenedoria social. Innovació en el camp de la solidaritat i 

cooperació. Les Tic’s com a protagonista en el desenvolupament en les poblacions.  

 

TEMA 6: BORSA DE TREBALL INTERNACIONAL. Treballar a l’estranger. Normatives i requisits 

legals pel treball professional. Convalidacions i homologacions. Unitats d’ajuda al professional. 

Requisits pràctics i formacions complementàries. 

 

UNITAT TEMÀTICA 2: GESTIÓ DE LA DIVERSITAT CULTURAL. 

 

TEMA 7:  LA DIVERSITAT CULTURAL.  El món divers. Recordatori de conceptes bàsics i aplicació 

pràctica. 

 

TEMA 8: ACCÉS A LA SALUT EN LA DIVERSITAT. Antropologia de la medicina. Accés a la salut. 

Determinants socials. Inmigració i salut. 

 

TEMA 9: CULTURAL TRAINING . El continu de la competència Intercultural. Comunicació 

intercultural. Les barreres i dificultats. Els recursos 2.0 (programes, aplicacions, APP en suport 

a la traducció).  

 

TEMA 10: EL ROL DE L’INFERMER/A TRANSCULTURAL.  El pla de cures transcultural. La 

valoració transcultural. Entrevista clínica. Aplicació dels diagnòstics infermers. Barreres i 

dificultats. Estratègies comunitàries d’actuació. Treballar en equips multiculturals. 

 

 

 

METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 

 

*Amb l´objectiu d´ afavorir el seguiment de les classes, es recomenaran lectures prèvies a les sessions.  

Activitat 1. Realització de debat, reflexions i seguiment d´un cas d´estudi.  En cada tema tractat  es 

realitzarà a la darrera part de cada sessió un debat i/o el seguiment d´un cas d´estudi,  on els alumnes 

hauran de participar activament aportant les seves reflexions, idees, solucions i crítiques del tema o cas 

tractat, de manera oral o per escrit. Aquesta activitat treballa les competències : C4. CE7 .CE12 . CT1. 

CT2. CT3. CT4.C T5. CG1. CG3 

Activitat 2. Seminaris. Al llarg de l’assignatura es comptarà amb diversos seminaris que seran exposats 

per professionals relacionats amb les matèries, amb l’objectiu de fer arribar les seves experiències 

professionals i els seus àmbits d’actuació professional. L’assistència a aquests seminaris és obligatòria. 

Aquesta activitat treballa les competències : C4. CE7 .CE12 .CT1. CT2. CT3. CT4.C T5. 
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Activitat 3. Cinema. Durant les sessions de cinema és pretén que l’alumne treballi diverses realitats   a 

través d’aquest suport, per poder reflexionar i entendre les desigualtats, la diversitat, la pobresa, la 

cooperació internacional, entre altres temes que es tracten en l’assignatura, donant la seva opinió i 

reflexions de la pel·lícula i/o documental.  Aquesta activitat treballa les competències : C4. CE7 .CE12 

.CT1. CT2. CT3. CT4.C T5. 

 

Activitat 4.  Treball de desenvolupament. És planteja la realització d’un treball grupal amb un máxim 

de quatre persones sobre una de les temàtiques tractades a classe.  Cada grup haurà de confeccionar 

una presentació amb power point i haurà d’exposar el treball seguint unes pautes generals: 

plantejament del tema (recerca d’antecedents, dades i situació actual), desenvolupament, conclusions i 

reflexió que ha arribat tot el grup, plantejant possibles solucions. La durada de la presentació serà de 

10 minuts. Aquesta activitat avalua les competències: C4. CE7 .CE12 .CT1. CT2. CT3. CT4.C T5. 

 

Activitat 5. Anàlisi crítica. Anàlisi crítica de la Declaració Universal dels Drets Humans, aquesta 

declaració disposa de 30 articles  que defensen diferents Drets Universals de les persones. L’estudiant 

haurà de treballar la declaració  utilitzant l’anàlisi crítica. Aquesta activitat treballa les competències : 

C4. CE7 .CE12 .CT1. CT2. CT3. CT4.C T5. 

 

TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

            Act.  

Dirigides 

(25-35% ‘hores 

totals) 

Sessions presencials 

 

CE4.26. CE4.27. CE7.34, 

CE7.35. CE12.8 

57 

 

Seminaris 

 

Cinema 

 

Act. Supervisades 

(Aprox. 10%) 
Debats, reflexions i  cas d´estudi 

CE4.26. CE4.27. CE7.34, 

CE7.35 
19 

Act. Autònomes 

(Mínim 50%) 

Portafoli: 

-Treball de desenvolupament  

-Cinema 

-Anàlisi crítica 

CE4.26. CE4.27. CE7.34, 

CE7.35. CE12.8 
71 

HORES TOTALS         147 
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AVALUACIÓ 

 

 

L’avaluació va dirigida a comprovar que l’alumne hagi adquirit les competències pròpies de 

l’assignatura de manera global, tenint en compte els paràmetres següents: 

 

Activitat avaluativa 1: Realització de debats, reflexions i seguiment d´un cas d´estudi. S´avaluarà la 

participació oral a classe i la presentació per escrit de la reflexió o el seguiment del cas, on és demostri 

haver integrat els coneixements apresos a classe. Aquesta part suposa un 15% de la nota i avalua les 

competències:  

CE4.26. CE4.27. CE7.34, CE7.35. CE12.8 

 

Activitat avaluativa 2. Seminaris. La participació en els seminaris són obligatoris. La puntuació suposa 

el 15% de la nota final.  Avalua les competències : CE4.26. CE4.27. CE7.34, CE7.35 

 

Activitat avaluativa 3. PORTAFOLI  

 

Al llarg del transcurs de l’assignatura, l’estudiant haurà de confeccionar el seu portafoli amb diverses 

activitats avaluatives, que és detallen a continuació. Les pautes d’aquest portafoli serà facilitades a 

través del Moodle una vegada iniciada l’assignatura. La puntuació suposa el 70% de la nota final de 

l’assignatura. 

 

3.1.  Treball de desenvolupament. Es realitzarà una presentació oral al final de 

l´assignatura. La puntuació suposa el 25 % de la nota final del portafoli i avalua les 

competències: CE4.26. CE4.27. CE7.34, CE7.35. CE12.8. 

 

3.2.  Reflexions cinema. Es visualitzaran al llarg de les sessions un total de 4 films, 

entre documentals i pel.lícules. De cada  caldrà realitzar una reflexió, que estaran 

incloses en el portafoli .Aquesta part suposa un 20% de la nota final del portafoli i 

avalua les competències:  CE4.26. CE4.27. CE7.34, CE7.35. CE12.8 

 

3.3.  Anàlisi crítica. Es facilitarà via Moodle la Declaració Universal dels Drets Humans 

íntegrament, en que l’alumne haurà de realitzar una anàlisi crítica  de la Declaració. 

Aquesta part suposa un 25% de la nota final del portafoli i avalua les competències:  

CE4.26. CE4.27. CE7.34, CE7.35. CE12.8 

 

Els estudiants disposaran en el Campus Virtual dels criteris especifiquis per a la realització d’aquestes 

activitats.  
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ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 

NOTA FINAL 

RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Activitat avaluativa 1. 

Seminaris 
15% 

CE4.26.CE4.27. 

CE7.34.CE7.35. CE12.8 

 

 

Activitat avaluativa 2. 

Reflexions i cas estudi 

 

15% 
CE4.26. CE4.27. CE7.34, 

CE7.35 
 

Activitat avaluativa 3. 

Portafoli. Presentació oral 

del projecte.  

70% 

CE4.26.CE4.27. 

CE7.34,CE7.35. CE12.8. 

 

3 

HORES TOTALS  3 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA  

 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

 

Xavier Etxeberria 

 

2002 

Ética y Derechos Humanos en la 

cooperación internacional. 

 madrid Universidad de 

Deusto 

Paloma Merino 

 

2003 Medicina Tropical  Madrid Ediciones Ergon 

Cecil G Helman  2007 Culture Health and Illness 5  Hodder Arnold 

Publication 

 

 

Ha-Joon Chang 

 

2008 

¿Qué fue del buen samaritano?  Madrid Intermon Oxfa. 

Libros de 

reencuentro 

 

Marcos AM 

 

2009 

Inmigración, multiculturalismo y 

Derechos Humanos. 

 Barcelona Tirant Lo Blanch 

 

Echart Muñoz, Enara 

 

2009 

Globalización, Pobreza y 

Desarrollo. los Retos de la 

Cooperación Internacional 

 madrid Los libros de la 

Catarata 

 

Jordi Gascon 

 

2009 

El turismo en la cooperación 

internacional: de las brigadas 

internacionalistas al turismo 

solidario. 

 Barcelona Icaria 

 

Yash Tandon 

 

2010 

Quién ayuda a quién? El efecto 

de la Ayuda al Desarrollo en el 

Tercer Mundo - el efecto de la 

ayuda al desarrollo en el tercer 

mundo 

 Madrid Popular s.a 

Comelles 

JM, et al., comps. 

 

2010 Migraciones y salud 

 

 Tarragona Universitat  

Rovira i Virgili 
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Duncan Green 

 

 

2010 

De la pobreza al poder  Madrid Intermon Oxfam 

 

Chris Roche 

 

2011 

Evaluación de impacto para 

agencias de desarrollo 

 Madrid Intermon 

Oxfam.Cuadernos de 

cooperación. 

 
Informes Any                               Institució 

Reglamento sanitario 

Internacional 

2005 Organització Mundial de la Salut. 

Estatut del Cooperant  

2006 

Ministerio de Asuntos Exteriores de España. 

Colaborem per la Salut 2006 Organització Mundial de la Salut.  

Llibre blanc: Junts per la salut: 

plantejament estratègic: 2008-

2013. 

2008 Comissió Europea. 

Informe sobre desarrollo 

humano. 

2014 Naciones Unidas.  

Plan de Derechos Humanos 2009 Gobierno de España. 

 
Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 

comentari 

Carmen Rodríguez 

Espina 

Experiencia como 

cooperante en 

Colombia, "Niños de 

papel" 

Metas de 

enfermeria 

  5 2002   51  

Ana Barquero 

González et al. 

Requisitos y aspectos 

fundamentales para 

trabajar en el 

extranjero 

Metas de 

enfermeria 

  5 2002   47  

Silvia Lozano 

Vázquez 

FUDEN 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL. Por 

y para el desarrollo 

de la Enfermería en el 

mundo 

Metas de 

enfermeria 

 2 2002 59-62  

Leininger M  a los que son de 

culturas diferentes 

requiere el 

conocimiento y las 

aptitudes de la 

enfermería 

transcultural 

Cultura de los 

cuidados 

6 1999 5-8  

Juan Muela Pluralismo Médico en 

África 

Mujer, sida y 

acceso a la salud  

en  africa 

subsahariana:  

enfoque desde las  

ciencias sociales 

 

 2007 104-

115 
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Jansà JM, Borrell C 

 

 Inmigración, 

desigualdades y 

atención primaria: 

situación actual y 

prioridades 

Atención Primària 29 2002 468  

Ibarra Mendoza Competencia cultural: 

Una forma 

humanizada de 

ofrecer cuidados de 

enfermería 

Index de 

Enfermería 

15 2006 44-48  

El Bouchaibi, Imad La infermera 

transcultural. Una 

nova competència 

infermera 

Annals de la 

medicina 

95(4) 2011   

El Bouchaibi, Imad La enfermeria 

transcultural. Una 

nueva oportunidad. 

Ágora d’infermeria 30 2012   

El Bouchaibi, Imad Los cuidados 

paliativos 

transculturales: una 

visión universal de los 

cuidados 

Medicina Paliativa 20(02) 2013   

 
Referències web 

Títol Descripció URL  

Consell Internacional de 

Enfermeria 

Web oficial del Consell 

internacional. Hi ha informa 

sobre les xarxes 

internacionals, publicacions i 

trobades internacionals.  

www.icn.ch  

FUDEN ( Fundación para el 
desarollo de la enfermeria) 

Fundación que lucha por 

abrir caminos en la 

enfermeria. 

www.fuden.es  

 
Grupo de Cooperación y 
desarollo enfermeria 

Grup de treball del col.legi 

d’infermeria d’Alacant que 

treballen temes relacionats 

amb la cooperació. 

www.cooperacionenfermeria.es  

Canal Solidario Plataforma web sobre 

diveros àmbits d’actuació de 

la solidaritat i cooperació. 

www.canalsolidario.org  

Organització Mundial de la 
Salut 

Web oficial de la 

organització. Amb informes, 

publicacions i alertes de salut 

internacional. 

 

www.who.int/es 

 

Enfermeras para el mundo ONG formada integrament 

per infermeres, que treballen 

en prpjectes de cooperació 

internacional. 

www.ong.enfermundi.com  

La salud de las poblaciones Web amb informació sobre 

desenvolupament i 

cooperació. 

www.lasaluddelaspoblaciones.es  
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Salud y Cultura  Portal informatiu sobre la 

mediació intercultural en 

salut. 

www.saludycultura.com  

Transcultural Nursing 

Society 

Organització internacional 

que investiga y potencia el 

rol de l’infermeria 

transcultural. 

www.tcns.org  

 

Guies i Protocols 

Títol     Any                        Institució      

Inmigración y Salud     2000   Conselleria de Salut de Aragó 

Guia de suport per els professionals de la 

salut sobre la població immigrada 

procedent del Marroc. 

   2003 ONG proyecto local ( quaderns per a conviure en la 

diversitat ) 

Guia per el respecte de la pluralitat 

religiosa en l’àmbit de la salut 

   2005 Direcció d’Afers Religiosos. Generalitat de Catalunya.  

Protocol d´actuació per prevenir la 

Mutilació Genital femenina 

2007 Secretaria d’Immigració. Generalitat de Catalunya. 

 

La salut de la població immigrant de 

Barcelona. 

   2008  Agencia de Salut Pública de Barcelona 

Manual pràctic per combatre prejudicis i 

rumors sobre la diversitat ètnica 

 

  2008 Consell Comarcal del Vallès Occidental 

Actitud hacia la inmigración 

 

  2009 CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) 

Simbologies en l’espai públic. Els debats 

sobre l’ ús del Hijab a Europa 

 

  2008 Fundació Jaume Bofill 

Pacte Nacional per a la Immigració   2008 Secretaria d’Immigració. Generalitat de Catalunya. 

 

Coneixes els nostres veïns musulmans?   2009 Associació Cultural Musulmana Al-Ouahda / Associació 

Cultural Islàmica Annour. 

 

Pla intercultural de Barcelona  

 

   2009  Ajuntament de Barcelona 

Asistencia sanitària en contextes 

interculturals. Materials per a  

professionals sanitaris (material 

multimedia) 

 GRAFO/CETP. Universitat Autónoma de Barcelona 

 

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   GÈNERE I SALUT 

Codi  Curs acadèmic 2015-2016 

Crèdits ECTS 4 ECTS Tipus assignatura  OT 

Curs 4 art Semestre PRIMER 

Horari www.eugimbernat.com 

Llengua de docència CATALÀ/CASTELLÀ 

 

 DADES EQUIP DOCENT 

� Professor responsable 

Nom professor/a CECILIA BRANDO GARRIDO 

e-mail cecilia.brando@eug.es 

Horari de tutories Concretar tutories enviant un mail al seu correu corporatiu 

 

PREREQUISITS 

 

NO HI HAN PREREQUISITS PER CURSAR AQUESTA ASSIGNATURA 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 

 

Per als professionals de la salut és fonamental comprendre com es reprodueixen les desigualtats 

entre els sexes en l’àmbit de la salut ja que canvien les necessitats de cures i assistència (per 

exemple: la naturalització del cos de la dona). Així mateix és avui dia fonamental visibilitzar la 

transversalitat de gènere en la Infermera i la intencionalitat / possibilitat de transformació social i 

acció (agency) en el marc d’aquesta professió (mainstreaming de gènere en l'àmbit sanitari). En 

efecte, els professionals de la salut juguen un paper molt important per exemple en la prevenció, 

detecció precoç de las violències i maltractes. 
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La prevalença de les dones amb problemes de salut mental supera als homes en nombrosos 

diagnòstics, tant en l’expressió, comorbiditat com en el curs d’algunes malalties.  

 

Les diferències biològiques entre ambdós sexes poden explicar algunes de les característiques 

diferencials en les malalties psiquiàtriques entre homes i dones, però també els factors psicosocials 

contribueixen a donar una visió diferent d’una mateixa patologia.  

 

No obstant això, aquest itinerari té una forta interrelació amb les assignatures de Cultura, Salut i 

Societat, Història de les cures i pensament infermer, Ètica i marc legal d’infermeria, Salut Pública, 

Metodologia científica i bioestadística, Infermeria i salut comunitària, Educació per a la salut, Cures 

d’infermeria a la dona, a la infància ia la adolescència i Cures d’infermeria en el procés de envellir, en 

situacions complexes, Gestió i qualitat dels serveis d’infermeria i el seminari de Salut, Cultura i Cinema. 

 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  

Competències Específiques 

Competència CE4. Demostrar que comprèn el comportament interactiu de les persones en funció 

del gènere, grup o comunitat dins del seu context social i multicultural 

Resultats d’aprenentatge CE 4.26. Identificar una estratègia política per contribuir a la millora de 

la salut tant d'homes com de dones, mitjançant investigacions, 

polítiques i programes de salut que prestin la deguda atenció a les 

qüestions de gènere i promoguin 'equitat i igualtat entre els homes i les 

dones en l'àmbit d'infermeria (mainstreaming de gènere). 

CE 4.27. Conèixer i analitzar el gènere com a determinant de la salut en 

la investigació en infermeria. 

CE4.5 Analitzar els conceptes de salut/malaltia tenint en compte els 

diferents contexts socials i culturals.  

CE4.6 Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de 

l’entorn, per atendre a les persones en situació de salut i malaltia com a 

integrants d’una comunitat 

CE4.7 Identificar els elements socials i antropològics per tal de valorar 

diferents situacions assistencials.  

CE4.9 Identificar els determinants de salut i els eixos de desigualtat que 

s’observen en l’estructura social. 
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Competència CE7. Demostrar que comprèn, sense prejudicis a les persones, considerant els 

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

assegurant el respecte  a les seves opinions, creences i valors, garantit el dret a la 

intimitat, a traves de la confidencialitat  i el secret professional. 

Resultats d’aprenentatge CE7.13 Tenir cura considerant l’edat, el gènere, les diferències culturals, 

el grup ètnic, les creences i els valors. 

CE7.14 Identificar i interpretar la forma en que les persones i els grups 

gestionen els processos salut-malaltia-atenció tenint en compte la 

interacció de factors individuals i col·lectius, materials (desigualtats 

socials) i simbòlics.  

CE 7.36. Desenvolupa capacitats crítiques per observar la naturalització 

i medicalització de les dones i dels homes en l'àmbit de la salut  

CE 7.37. L'estudi de gènere en salut promoure una actitud crítica, 

reflexiva i explicativa per comprendre la situació de la infermeria, les 

seves oportunitats, les seves limitacions, i el seu reconeixement i 

prestigi. 

CE 7.38. La perspectiva de gènere aplicada a la posició realitzada per les 

dones i els homes dins l'àmbit sanitari permet reflexionar i prendre 

consciència tant de la percepció personal i dels altres professionals de 

la salut com dels pacients i de la societat sobre la tasca de Infermeria. 

 

 

Competències Transversals 

(no són obligatoris els resultats d’aprenentatge) 

Competència CT3 Identificar, analitzar i prendre l'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 escrita. 

CT5. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica 

i reflexiva.  

CT7 Identificar, analitzar i resoldre problemes en situacions complexes 

 

Competències Generals 

(no són obligatoris els resultats d’aprenentatge) 

 

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

 

 

UNITAT TEMÀTICA 1. MEDICALITZACIÓ, EDUCACIÓ I DESIGUALTATS EN SALUT 

 

TEMA 1. SISTEMA BIOMÈDIC I GÈNERE. Definició de conceptes: sexe i gènere. La qüestió de la 

identitat de gènere en la professió infermera.  

 

TEMA 2. GÈNERE, SALUT, DESIGUALTATS I EDUCACIÓ. Desigualtats i diferenciació en el procés de 

salut, malaltia i atenció: una visió històrica.  

 

TEMA 3. FEMINISMES I SALUT. Les aportacions feministes en l’àmbit de la salut i de l’infermeria. 

Feminisme i recerca en salut. 

 

TEMA 4. MATERNITAT, SOCIETAT I SALUT. Embaràs, part, criança i lactància segons la perspectiva 

de gènere:  identificació de problemes. Avortament. 

Voluntat, desig i l’absència d'aquest: quan la dona no vol ser mare.  

 

UNITAT TEMÀTICA 2: EL PAPER D’INFERMERIA EN L’EDUCACIÓ AFECTIVA SEXUAL  

 

TEMA 5. INFERMERIA I SEXUALITAT. Sexualitat, identitat, orientació, rol de gènere. Homes i 

dones Bisexuals i Transsexuals. Homofòbia, lesbofòbia i transfòbia.  

Paper d’infermeria en l’educació afectiva sexual i de Salut.   

 

TEMA 6. ACTUACIÓ INFERMERA EN ELS MALTRACTAMENTS. Hàbits i procediments específics, 

responsabilitats i competències concretes. Com actuar en cas de violència en àmbit domèstic, 

violència cap als professionals de la salut, maltracte infantil i a les persones ancianes. Mutilacions i 

intervenció infermera.  
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

Activitat 1. Reflexións sobre la lectura critica de material científic, gris i visual. S'oferirà als estudiants 

la lectura i anàlisi de diversos articles, capítols de llibres, documentació procedent de la literatura gris i 

material audiovisual. Aquesta tasca es desenvoluparà en la mateixa classe on els alumnes hauran de 

realitzar diverses síntesis de caràcter crític i reflexiu tant individualment com en grup. 

Aquesta activitat  treballa  les competències. CE4.5,CE4.6, CE4.7, CE4.9, CE 6, CE 6.16, CE 6.17, CE 6. 

18, CE7.13, CT1, CT 4, CT 5 i CG2. 

Actividad 2. Seminaris d'experts. Al llarg de l’assignatura uns professionals impartiran diferents 

seminaris. Aquests son d’assistència obligatòria. Aquesta activitat  treballa  les competències CE4, 

CE7, CT4 i CG3. 

Activitat 3. Portafoli. 

Recerca, anàlisis i presentació de material visual i Web 2.0 en referència a un tema específic de 

gènere i salut triat. Per mitjà de l'ús de diferents aproximacions àudio visuals (documentals, sèries TV, 

pel·lícules, publicitats, Web 2.0, etc.) es pretén reflexionar sobre el paper dels homes i les dones dins 

l'àmbit domèstic, professional i de la salut.  

Aquesta activitat treballa les competències CE 4., CE 7., CE 12. 

* Els estudiants disposaran en el Campus Virtual dels criteris especifiquis per a la realització 

d’aquestes activitats.  

 

 

TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Act. 

Dirigides 

Sessions expositives. 

Seminaris 

CE1.46. CE7.42. 

CE10.18. CE10.19. 

39 

4,5 

Act. Supervisades 

 

Tutories programades. 

 

CE1.46. CE7.42. 

CE10.18. CE10.19. 

CE15 

4 

Act. Autònomes 

Participació en la reflexió 

cooperativa a l’aula i lectura critica 

de material científic, gris i visual. 

Recerca, anàlisis i presentació de 
material visual i Web 2.0 en 
referència a un específic tema de 
gènere i salut elegit 
Cerca i tractament d’informació 

CE1.46. CE7.42. 

CE10.18. CE10.19. 
48 

HORES TOTALS  95,5 
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AVALUACIÓ 

 

 

Activitat avaluativa 1. Reflexió i participació a l’aula sobre lectures critiques de material científic, gris 

i visual. Per una banda, els alumnes hauran de cercar notícies, tesis, articles, vídeos, informes, etc. 

relacionades amb la temàtica discutida a l’assignatura seguint la metodologia que es proposi a classe i 

compartir-lo al Moodle amb la finalitat d'aprofundir alguns temes d'interès. Per altra banda, tant 

individualment com en grup (màxim 3 persones) s’hauran de fer reflexións de cadascun dels materials 

oferts a l’aula (articles, informes, vídeos, etc.) que s’inclouran al Porfoli de l’assignatura. Caldrà 

relacionar el que s’ha vist amb la teoria de les classes, la realitat social i reflexions personals al respecte. 

A més a més és realitzaran probes tipus test (en dates concretes de les que s’informaran en el seu 

moment) i durant les sessions per anar avaluant els conceptes.  

Avalua les competències CE4, CE5, CE 16, CT 4, CT5, CG3, CE6 i CT1 i té un pes del 15% de la nota final. 

 

Actividad avaluativa 2. Seminaris d'experts.  La seva participació és obligatòria Després dels 

seminaris, els estudiants, hauran realitzar aquelles activitats que el professor encarregat dissenyi per 

dur a terme les sessions. Cercar i analitzar a posteriori a classe, el material audiovisual trobat 

(fragments vídeos, pel·lícules, publicitat i / o fotografies) que siguin coherents amb les temàtiques 

proposats durant el transcurs dels seminaris i compartir-lo al moodle acompanyat d'una reflexió / 

experiència.  

Avalua les competències. CE4.11, CE4.12, CE7.14, CE4.15  I representa un 15% de la nota final. 

 

Activitat avaluativa 3. Portafoli 

Recerca, anàlisi i presentació de material visual i Web 2.0 en referència a un tema específic de gènere 

i salut triat. Parlar de la teoria sense estar oberts a les realitats del dia a dia, seria un error durant el 

procés d’aprenentatge. El Portafoli recull les diferents activitats avaluatives realitzades al llarg de 

l’assignatura. Cada grup escull un dels temes treballats a les classes i haurà de presentar un treball 

audiovisual, amb una reflexió i un pla d’actuació infermera. El treball es portará a terme en grup de 

màxim 3 persones i s’exposará amb una presentació visual a la classe (per exemple Moviemaker o 

altres modalitats de presentació pautades directament amb cada grup).  

Avalua les competències CE6 i CT1 i té un pes del 70% de la nota final.  
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ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 

NOTA FINAL 

RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Activitat avaluativa 1. 

Reflexió cooperativa sobre 

lectura critica de material 

científic, gris i visual. 

 

15% 

CE1.46. CE7.42. 

CE10.18. CE10.19.  

 

- 

Activitat avaluativa 2. 

Recerca, anàlisis i 

presentació de material 

visual i Web 2.0 en 

referència a un específic 

tema de gènere i salut triat 

70% 

CE1.46. CE7.42. 

CE10.18. CE10.19. 

CE15 

4,5 

Actividad 3. Seminaris 

d'experts. 
15% 

CE4.11, CE4.12, 

CE7.14, CE4.15   
- 

HORES TOTALS  4,5 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial  

Esteban ML; Comelles JM; 

Díez C. 

2010 Antropología, género, salud y 

atención 

 Barcelona Bellaterra 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIES 

 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial  

Esteban ML; Comelles JM; 

Díez C. 

2010 Antropología, género, salud y 

atención 

 Barcelona Bellaterra 

Instituto de la Mujer. 2001. Seminario sobre 

Mainstreaming de género en 

las políticas de salud en 

Europa 

 Madrid Instituto de la Mujer 

Izquierdo MJ 1998 Malestar en la desigualdad  Madrid Universidad de 

Valencia. Instituto 

de la Mujer. 

Miqueo C, Tomás C, Tejero 

C, Barral MJ, Fernández T, 

Yago T. 

2001 Perspectivas de género en 

salud. 

 Madrid Minerva 
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Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Abu-Lughod, Lila 1986 Veiled Sentiments.  Berkeley University of 

California Press 

Lutz, Catherine 1988 Unnatural emotions  Chicago University of Chicago  

Press,. 

Bourdieu, Pierre 1988 La distinción  Buenos 

Aires 

Taurus 

Bourdieu, Pierre 1999 Razones prácticas. Una teoría 

de la acción 

 Barcelona Anagrama 

 

Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 

comentari 

Esteban, Mari Luz.. 

Bellaterra. 

 

“Estrategias 

corporales masculinas 

y transformaciones de 

género” en Guasch, O. 

y Visuales, O 

  2003.  Congreso de 

Sexualidades. 

Diversidad y 

control social 

Barcelona. 

 

Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 

comentari 

Alatorre Wynter 

E 

La enfermería desde el 

enfoque de Género 

Enfermería 

Cardiológico 

4(3) 1996 84-87  

Alberdi Castell 

RM 

Influencia del género en 

la evolución de la 

profesión Enfermera en 

España. 

Rev. Metas, 11 

 

1998-

9 

20-26  

Alberdi R. La influencia del género 

en la evolución de la 

profesión enfermera en 

España. 

Metas de 

Enfermería 

II (11) 1998 20-26.  

Alberdi RM. Mujeres enfermeras en 

España. Una historia de 

márgenes 

ROL de  Enfermería 223 1997 64-70  

Antonín M, Flor 

P, Tomás J. 

Mujer y cuidados. 

¿Historia de una 

relación natural? 

Cultura de los 

Cuidados 

VII (13) 2003 36-39  

BicKel J. Gender stereotypes and 

misconcepcions: 

unresolved issues in 

physicians professional 

development 

JAMA 277 1997 1405-7.  

Blázquez-

Rodríguez Mª 

Isabel 

Los componentes de 

género   

Y su relación con la 

enfermería 

Index Enferm v.14 n.51 2005   
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Canals J. Cuidar y curar: 

funciones femeninas y 

saberes masculinos 

Jano XXIX (660 1985 365-72  

Canals J. Cuidar y curar: 

funciones femeninas y 

Trabajo Social y Salud 

saberes masculinos 

 29 1998 191-199.  

Cano-Caballero 

MD 

Enfermería y género. 

Tiempo de reflexión 

para el cambio 

Index de 

Enfermería 

XIII (46) 2004 34-39  

Carmen Chamizo 

Vega 

 

la perspectiva de género 

en enfermería  

comentarios y 

reflexiones 

Index Enferm 

 

v.13 n.46 2004   

Chamizo C La perspectiva de 

género en Enfermería. 

Comentarios y 

reflexiones. 

Index de 

Enfermería 

XIII (46) 2004 40-44  

Domínguez, F. J. 

T., & 

Domínguez, M. 

R. R.  

 

Aplicaciones de 

Enfermería basadas en 

TIC ́s. Hacia un nuevo 

Modelo de Gestión. 

Revista de 

Enfermería.,  

4(2). 2012   

Esteban, Mari 

Luz 

“Género, cultura y 

poder: el cuerpo como 

agente”. 

Comunicación 

presentada en el 

Simposio “Cultura, 

Salud y poder” 

Congreso de 

Antropología 

Septiembre 

 2003  Barcelona. 

Esteban, Mari 

Luz 

El estudio de la salud y 

el género: las ventajas 

de un enfoque 

antropológico y 

feminista 

Salud colectiva 9-20. 2006   

Fajardo 

Trasobares Mª 

Esther, Germán 

Bes Concha 

 

Influencia del género en 

el reconocimiento de 

los cuidados enfermeros 

visibles e invisibles 

 

Index Enferm 

 

v.13 n.46 2000   

García A, Sainz 

A, Botella M 

La enfermería vista 

desde el género. 

Index de 

Enfermería 

XIII (46) 2004 45-48  

Gastaldo D, 

Lerch Lunardi V, 

Meter E. 

.¿Es ética la sumisión de 

las enfermeras? Una 

reflexión sobre la 

Anorexia de poder 

estructura patriarcal ha 

ido mutando. 

14IV Congreso 

Internacional de 

Diagnósticos 

Enfermeros 

   A Coruña, 9-10 

de Mayo de 

2002 
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Lillo M Antropología, género y 

enfermería 

contemporánea 

ROL de Enfermería 25(12) 2002 56-62  

Mazarrasa 

Alvear L, Díaz 

Rodríguez DR. 

Salud y calidad de vida. 

Violencia de género y 

cuidados de 

Enfermería. 

Rev. Metas 41 2002 52-57  

Mazarrasa L. Sexismo en las 

profesiones sanitarias 

Diálogos 43(23) 2000 15-19  

Halford, S., 

Lotherington, A. 

T., Dyb, K., & 

Obstfelder, A.  

Un/doing Gender with 

ICT? 

NORA—Nordic Journal of 

Feminist and Gender 

Research 

18(1) 2010 20-37  

Morrison, J., 

Borrell, C., Marí-

Dell’Olmo, M., 

Ruiz Cantero, M. 

T., Benach, J., 

Fernández, E., ... 

& Ruiz, I.  

Desigualdades de 

género en la Sociedad 

Española de Salud 

Pública y 

Administración 

Sanitaria 

Gaceta Sanitaria 24(4) 2010 334-338  

Romero Massa, 

E., Herrera Lian, 

A., Flórez Torres, 

I. E., & Montalvo 

Prieto, A.   

Las TIC y el apoyo 

social: una respuesta 

desde enfermería en 

Cartagena Colombia 

Revista Salud Uninorte, ,  26(2) 2010 325-338  

Wajcman, J.  

 

Feminist theories of 

technology. 

Cambridge journal of 

economics, 

34(1) 2010 143-152  

While, A., & 

Dewsbury, G.  

 

Nursing and 

information and 

communication 

technology (ICT): A 

discussion of trends 

and future directions 

International Journal of 

Nursing Studies 

48(10) 2011 1302-1310.  

Ortiz Gómez T. El papel del género en 

la construcción 

histórica del 

conocimiento científico 

sobre la mujer 

En: Ramos García E. Actas 

del I Congreso Nacional de 

La Salud de las mujeres: 

hacia la igualdad de 

género en salud Mayo 9-

10; Murcia, España 

 2002 30-41. Instituto 

de la 

Mujer 

Piqué E Mujer y salud, desde 

una perspectiva de 

genero 

Metas de Enfermería VI(53): 2003 50-54  

Prieto MA. Relaciones de empleo 

en Enfermería. 

Metas de Enfermería 5(2) 2002 62-65  

  

 
 
 
 
 

 64 

 

GÈNERE I SALUT  
QUART CURS 

GRAU INFERMERIA 

 

Rigor Cuadra A. Saberes de mujeres, la 

legitimación del 

conocimiento 

masculino. 

Cultura de los Cuidados VII (14): 2003 21-26  

Rohifs I, Borrell 

C, Fonseca MC 

Género, desigualdades 

y salud pública: 

conocimientos y 

desconocimientos 

Gaceta Sanitaria 14 (supl 

3) 

2000 60-71  

 

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 EXTERN I 

Codi  Curs acadèmic 2015-2016 

Crèdits ECTS 12 ECTS Tipus assignatura  OB 

Curs 4art 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 

 

 

Nom professor/a Montserrat Edo 

e-mail montserrat.edo@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

 

Nom professor/a Carlos Martínez 

e-mail Carlos.martinez@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

 

PREREQUISITS 

 

Aquesta assignatura no te cap requisit previ. 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 

L’assignatura de Pràctiques Externes I és una assignatura obligatòria de 12 crèdits que pertany a la 

matèria de Pràctiques Externes  que es desenvolupa durant sis setmanes del segon semestre del quart 

curs de Grau, amb un total de 210 hores presencials.   

ATS D’APRENENTAT 
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GE 
 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

 

Competències Específiques:  

Competència CE 1. Prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de 

salut de les persones ateses, d’acord amb el 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 CE1.67. Planificar i prestar  les cures d’infermeria necessàries 

individualitzades per a cada cas.  

CE1.68. Revisar i avaluar periòdicament les situacions de salut i les 

intervencions d’infermeria prestades.  

 

Competència CE 6.Basar les intervencions infermers en l’evidència científica i en els mitjans 

disponibles.   

Resultats d’aprenentatge CE 6.31. Desenvolupar habilitats d’aplicació de l’evidència científica en la 

pràctica professional d’infermeria. 

 

Competència CE 7. 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, mitjançant la confidencialitat i el secret professional.  

Resultats d’aprenentatge CE7.52. Planificar les cures tenint en compte les opinions, creences i 

valor de les persones a qui van dirigides.  

 

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

conductes preventives i terapèutiques.  

Resultats d’aprenentatge CE 9.17. Educar, facilitar i recolzar la salut i el benestar dels membres de 

la comunitat afectats per problemes de salut, risc, patiment, malaltia, 

incapacitat o mort. 

 

Competència CE 10. Protegir la salut i el benestar de les persones 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. 
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Competència CE17(G). Realitzar les cures d’infermeria basant-se en l’atenció integral de salut, que 
suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat 
assistencial. 

Resultats d’aprenentatge CE17.5(G). Valorar i tractar a les persones d’una manera holística 
tolerant i sense emetre judicis de valor. 
CE17.6(G). Treballar en col·laboració i de forma responsable per a 
aconseguir els objectius prèviament planificats, garantint la 
continuïtat assistencial. 

 

Competència CE 20. Utilitzar la metodologia científica en les seves intervencions. 

Resultats d’aprenentatge CE 20.10. Aplica el mètode científic a la practica clínica. 

 

 

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. Expresar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tan 

de manera oral com per escrit. 

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

CT8. Reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat. 

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

 

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. 

 

CONTINGUTS    

 

L’assignatura pretén que l’estudiant desenvolupi el seu procés d’aprenentatge en diferents àmbits 

emergents d’actuació infermera segons l’itinerari cursat, des d’àmbits d’innovació i gestió de la 

diversitat a àmbits emergents i/o especialitzats de la pràctica infermera. L’estudiant ha d’integrar  en la 

seva pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds d’acord amb les assignatures cursades, 

així com desenvolupar la seva capacitat emprenedora. L’estudiant  haurà de demostrar les seves 

capacitats en entorns reals que inclouen des de l’atenció a la diversitat, l’àmbit de la cooperació i 

solidaritat i entorns emergents en la pràctica infermera. 

 

 
 
 
 
 

 68 

 

PRACTICUM EXTERN I QUART  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 

Activitat 1. Pràctiques clíniques.   

L’estudiant realitzarà un període de practiques en qualsevol dels àmbits esmentats. Treballa les 

competències: CE1, CE5, CE7, CE9, CE10, CE17, CE20, CT3,  CT4,  CT6, CT7, CT8, CT9, CG1, CG3, CPGG1  

 

Activitat 2. Participació en el espai de tutorització virtual a través de grup tancat de facebook o a 

través del foro en la plataforma virtual Moodle. Treballa les competències : CE20.8, CT3, CG1, CE1.67, 

CE6.31, CE20.8, CT3, CT4, CT6, CT8, CG1,CG3, CPG1. 

 

Activitat 3. Treball cooperatiu en xarxa. Els estudiants es distribuiran en grups reduïts i realitzaran 

un treball conjunt en xarxa. El treball busca integrar els coneixements teòrics específics 

desenvolupats en el itinerari cursat amb la pràctica professional. Es treballen les competències: 

CE20.8, CT3, CG1, CE1.67, CE6.31, CE20.8, CT3, CT4, CT6, CT8, CG1,CG3, CPG1. Les pautes de 

realització del treball és penjaran el facebook/moodle abans del inici de les pràctiques.  

 

 

TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT RESULTATS D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Act.  

dirigides 

Pràctica 

presencial 

CE1.67, CE1.68, CE6.31, CE7.52,  

CE9.17, CE10.23,  CE17.5, CE17.6, 

CE20.8, CT3, CT4, CT6, CT8, CG1, 

CG3, CPGG1 

210 

Act. 

supervisades 
Tutories virtuals  CT4, CT6, CT8 5 

Act. 

autònomes 

Cerca i tractament 

d’informació pel 

treball de 

pràctiques  

CE20.8, CT3, CG1 25 

Treball cooperatiu 

en xarxa 

CE1.67, CE6.31, CE20.8, CT3, CT4, 

CT6, CT8, CG1,CG3, CPG1 
50 

HORES TOTALS  290 
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AVALUACIÓ 

 

 

L’avaluació consta de les següents parts: 

 

Activitat avaluativa 1: Desenvolupament de la pràctica Avaluació continuada i seguiment durant les 

pràctiques  professionals. Constitueix el 60%  de la nota final d’aquesta assignatura, i s’avaluen les 

competències:  CE1.67, CE1.68, CE6.31, CE7.52,  CE9.17, CE10.23,  CE17.5, CE17.6, CE20.8, CT3, CT4, 

CT6, CT8, CG1, CG3, CPGG1. 

 

Activitat 2. Participació en l’espai de tutorització virtual;  suposa un 10% de la nota i avalua les 

competències:  CE20.8, CT3, CG1, CE1.67, CE6.31, CE20.8, CT3, CT4, CT6, CT8, CG1,CG3, CPG1. 

 

Activitat avaluativa 3 : Treball cooperatiu en xarxa. Constitueix un 30% de la nota i avalua les 

competències: CE1.67, CE6.31, CE20.8, CT3, CT4, CT6, CT8, CG1,CG3, CPG1. 

 

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. 

 

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

realització del Treball cooperatiu en xarxa on hi constaran les pautes d’elaboració i els criteris 

d’avaluació. 

 

 

ACTIVITATS 

D’AVALUACIÓ 

PERCENTATGE 

NOTA FINAL 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Avaluació continuada 60% 

CE1.67, CE1.68, CE6.31, CE7.52,  

CE9.17, CE10.23, CE17.5, CE17.6,  

CE20.8, CT3, CT4, CT6, CT8, CG1, 

CG3, CPGG1. 

- 

Participació Espai de 

tutorització virtual. 
       10% 

CE1.67, CE6.31, CE20.8, CT3, CT4, 

CT6, CT8, CG1,CG3, CPG1 
10 

Lliurament Treball 

cooperatiu en xarxa 
      30% 

CE1.67, CE6.31, CE20.8, CT3, CT4, 

CT6, CT8, CG1,CG3, CPG1. 
 

HORES TOTALS 10 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA.  

 

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 

Romero J, Duque MC.  2007 Guía de intervención rápida de 

enfermería. 

1ª Madrid DAE S.L. 

Echart Muñoz, Enara  

2009 

Globalización, Pobreza y 

Desarrollo. los Retos de la 

Cooperación Internacional 

 Madrid Los libros de la 

Catarata 

 

Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 

Salina J. Modelos flexibles 

como respuesta de las 

universidades a la 

sociedad de la 

información 

Acción Pedagógica 11(1) 2002 93-106  

Salinas J.  Innovación docente y 

uso de las TIC en la 

enseñanza 

universitaria. 

Revista Universidad y 

Sociedad del 

Conocimiento 

1(1) 2004   

Posey L, Pintz C. Online teaching 

strategies to improve 

collaboration among 

nursing students 

Nurse Education 

Today. 

26(8) 2006 680-7  

Silvia Lozano Vázquez FUDEN COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL. Por 

y para el desarrollo de 

la Enfermería en el 

mundo 

Metas de enfermería  2 2002 59-62  

 

Referències web 

Títol Descripció URL 

Societat Catalana de 

Seguretat i Medicina 

del Treball 

Document 

PDF 

http://www.scsmt.cat/cat/home.php 

 

 
 

Ley 14/2006, de 26 de 

mayo, sobre técnicas 

de reproducción 

humana asistida 

Document 

PDF 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/27/pdfs/A19947-19956.pdf 

 

 
 

Pla de Salut de 

Catalunya 

Document 

PDF 

http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/Destaquem/Documents/plasa

lut_vfinal.pdf 
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Catàleg de Serveis de 

l’Agencia de Salut 

Pública de Catalunya 

Document 

PDF 

http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/El%20Departament/Organitza
cio/Organismes/Agencia_Salut_Publica/documents/arxius/aps_cataleg.pdf 
 
 

 

Ministerio de Sanidad 

Politica Social  e 

igualdad 

 

Document 

PDF 

http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/home.htm   

Procediments  de 

resposta per 

emergències a 

Montserrat 

Document 

PDF 

http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/Arees%20dactuacio/Protec
cio%20Civil/Plans%20de%20proteccio%20civil/Plans%20de%20proteccio%
20civil%20a%20Catalunya/Documents/PEMONT_doc_principal.pdf  

 

 

 

 

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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INFERMERIA I SALUT 2.0 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 

 DADES ASSIGNATURA 

 

Assignatura INFERMERIA I SALUT 2.0 

Codi  Curs acadèmic 2015-2016 

Crèdits ECTS 4 ECTS Tipus assignatura  OT 

Curs 4º 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 Carlos Martinez Gaitero 

e-mail carlos.martinez@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

PREREQUISITS 

 

No hi ha requisits per cursar aquesta assignatura 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

La Salut 2.0 es pot definir com l’ús d’eines socials per promoure la col·laboració entre pacients, 

cuidadors i professionals de la salut, permetent una comunicació molt més àgil que la coneguda fins 

l’actualitat. El concepte Salut 2.0, proporciona el marc conceptual idoni per integrar el contingut de la 

Salut 2.0 en el pla d'estudis de les infermeres, dibuixant els conceptes claus i necessaris en el 

currículum de la infermera actual i identificant els temes resultants dels efectes de la Infermeria 2.0. 

El concepte evoluciona en el moment en que la innovació i la tecnologia entren en lloc, formant una 

triada  perfecte que defineix l’assignatura “Infermeria i Salut 2.0”. L’assignatura “Infermeria i Salut 2.0” 

ofereix la possibilitat de crear, compartir, reflexionar, discutir, aprendre i desenvolupar idees per 

millorar l'atenció del pacient 2.0, descobrint innovacions avançades i enfocades en la millora de 

l’atenció amb una interrelació activa de la innovació i la creativitat. És llavors aquest còctel entre Salut 

2.0 i Innovació que configuren el valor afegit de l’assignatura oferint a l’alumne la possibilitat d’assolir 

les competències requerides per entendre la transformació de l’atenció infermera de l’actualitat. 
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INFERMERIA I SALUT 2.0 
QUART CURS 

GRAU INFERMERIA 

 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  

Competències Específiques 

 

Competència CE12. Demostra que coneix el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, 

comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en 

transformació. 

Resultats d’aprenentatge CE12.10. Aplicar principis ètics per a la recol·lecció, manteniment, ús i 

distribució de dades i d'informació. 

 

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

Resultats d’aprenentatge CE16.27. Reconèixer les TIC disponibles en l’àmbit sanitari per a la 

obtenció, elaboració, gestió, anàlisi, planificació i generació 

d’informes.       

 

 

Competències Transversals 

(no són obligatoris els resultats d’aprenentatge) 

 

Competència CT1. Analitzar diferents perspectives teòriques i/o ideològiques per a obtenir 

arguments que recolzin el posicionament personal i permetin la presa de decisions.  

CT2. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per a desenvolupar una actitud 

crítica i reflexiva   

CT4. Expressar-se de forma fluida, coherent ï adequada a las normes establertes, tant 

de forma oral com per escrit 

Resultats d’aprenentatge  

 

Competències Generals 

 

Competència CG4. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat 

professional. 
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INFERMERIA I SALUT 2.0 
QUART CURS 

GRAU INFERMERIA 

 

CONTINGUTS 

 

UNITAT TEMÀTICA 1: SALUT 2.0, eSALUT I INNOVACIÓ (CONEIXEMENT) 

TEMA 1.2. SALUD 2.0: Concepte de Salut 2.0. Impacte de les TIC en les organitzacions. 

Oportunitats i reptes per la infermeria. La infermera 2.0. 

TEMA 1.2. LA eSALUT I TIC  A L’ENTORN SANITARI: Concepte d’eSalut. Oportunitats i reptes pel 

sistema de salut. 

TEMA 1.3. INNOVACIÓ I SALUT: Nous reptes per la infermeria. Paradigmes: Logic Model, 

Difussion of Innovation i Design Thinkig. Design thinking com a mètode de disseny. Mètodes de 

disseny. Mètode FORTH com a mètode d'innovació. Descripció pràctica de l'aplicabilitat del 

disseny i la innovació infermera. 

UNITAT TEMÀTICA 2: SALUT 2.0; ELS SEUS COMPONENTS I LES SEVES OPORTUNITATS (TENDÈNCIA) 

TEMA 2.1. COMPONENTS DE LA SALUT 2.0: La eSalut. L'atenció en salut i xarxes socials. L'atenció 

en salut i la web 2.0. El ePacient. Salut participativa.  

TEMA 2.2. OPORTUNITATS DE LA SALUT 2.0: Intel·ligència col·lectiva. Comunitats 

d’aprenentatge. Disseny de serveis. Coneixement accelerat. Atenció en salut compartida. 

UNITAT TEMÀTICA 3. PRÀCTICA INFERMERA EN SALUT 2.0 (PRÀCTICA) 

TEMA 3.1. WEB 2.0: Característiques de la web 2.0 o web social. Web 2.0 i web 3.0. Coneixement 

col·lectiu i entorns col.laboratius: Participació en xarxes de coneixement.  

TEMA 3.2. XARXA: Concepte de xarxa. Xarxes complexes i la rellevancia en salut 2.0. Big Data. 

Concepte viral en la xarxa.  

TEMA 3.3. GAMIFICACIÓ.  

TEMA 3.4. INTERNET DE LES COSES: Wearebles. Quantified self.  

UNITAT TEMÀTICA 4: ASPECTES ÈTICS EN SALUT 2.0 (PROTECCIÓ) 

TEMA 4.1. INTERACCIONS ENTRE ePACIENT I PROFESSIONAL: Aspectes ètics entre pacient i 

profesional en Salut 2.0. Confidencialitat i protecció de dades. Reptes legals del ePacient. 

TEMA 4.2. REPUTACIÓ DIGITAL: Reputació digital. Implicació social i professional de la identitat 

digital. Construcció, prevenció i control de la reputació digital. 
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INFERMERIA I SALUT 2.0 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
 

Activitat 1. Sessions expositives.   

Es treballen les competències CE12, CE16 
 

Activitat 2. Seminaris. Al llarg de l’assignatura diversos professionals relacionats amb l’àmbit de la salut 

impartiran diferents seminaris amb l’objectiu de fer arribar les seves experiències i debatre amb els 

estudiants al respecte. 

Es treballa la competència CE16 
 

Activitat 3. Tallers. S’impartiran diversos tallers, l’objectiu dels quals és que l’alumne aprengui, amb les 

eines adequades, a posar en pràctica els coneixements que haurà adquirit a classe. Aquests tallers 

seran d’assistència obligatòria.  

Es treballa la competència CE16 
 

Activitat 4. Debats grupals amb anàlisi de casos reals i/o articles relacionats amb el contingut de 

l’assignatura. Els debats poden ser presencial i/o on-line.  

Treballa les competències:  CE14, CT1 i CT2. 

 

Activitat 5. Projecte d’innovació. Treball  escrit amb l’objectiu de desenvolupar  un  projecte creatiu i 

innovador dins l’entorn de salut 2.0. El projecte es presentarà per escrit  i també es fa una exposició 

oral del mateix. El projecte pot ser de recerca, anàlisi, reflexió critica i innovació d’un tema relacionat 

amb les assignatures. Treballa les competències: CE16,CE14,CT1,CT2,CT4 i CG2. 

 

 

TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Act.  

Dirigides 

(25-35% ‘hores 

totals) 

Sessions expositives CE12.10, CE16.29 27 h. 

Seminaris CE16.29 6 h. 

Tallers CE16.29 6 h. 

Act. Supervisades 

(Aprox 10%) 
Tutories CE12.10, CE16.29 10,5 h. 

Act. Autònomes 

(Mínim 50%) 

   

Projecte d’innovació 
CE12.10, CE16.29, CG4, 

CT2, CT4 
31 h. 

Estudi de casos CT2, CT4 14 h. 

HORES TOTALS    94,5 
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AVALUACIÓ 

 

 

Activitat avaluativa 1. Projecte escrit d’innovació, d’un tema relacionat amb l’assignatura Tecnologies 

de la Informació i procés d’innovació en la pràctica clínica infermera. Avalua les competències:  CE14, 

CE16, CT1,CT2 i CT4. 

 

Activitat avaluativa 2. Exposició oral del projecte d’innovació. Treball compartit amb la assignatura 

Tecnologies de la Informació i procés d’innovació en la pràctica clínica infermera. Avaluació del 

contingut exposat i la capacitat de síntesi. Avalua les competències:  CE16, CT2 i CT4. 

 

Activitat avaluativa 3. Estudis de casos on l’alumne farà cerca activa de projectes, programes, 

activitats, etc en Salut 2.0 i Innovació com a eix rellevant. S’avalua les competències CE16, CT2 i CT4 

 

Activitat avaluativa 4. Assistència mínima obligatòria del 80% als seminaris i tallers. Avalua les 

competències:  CE14, CE16, CT1, CT2 i CT4. 

 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 

NOTA FINAL 

RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Lliurament del projecte d’innovació 30% CE14.3, CE16.27, CE16.28 - 

Exposició del projecte d’innovació 30% CE16.28, CT2 i CT4 4 

Presentació Estudi de casos 20% CE16, CT2 i CT4 1’5 

Assistència a tallers i seminaris 20% 
CE14.3, CE16.27, CT1, CT2 

i CT4 
- 

HORES TOTALS  5’5 
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INFERMERIA I SALUT 2.0 
QUART CURS 

GRAU INFERMERIA 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 

Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Castells M 2006  La Sociedad Red: una visión global  Madrid Alianza 

Bindé J et al 2005 Hacia las sociedades del conocimiento  París UNESCO 

Múltiples autors 2011 El paciente y las redes sociales  www.salud20.es Publidisa 

Gabinet de 

Comunicació. ICS 

2011  L’ICS a les xarxes socials: guia d’usos i 

recomanacions 

  ICS 

Lupiáñez-Villanueva F 2010 Salut i societat xarxa  Barcelona UOC 

Van Wulfen G 2013 The Innovation Expedition, A Visual Toolkit 

to Start Innovation 

 Amsterdam Design 

Mootee I 2013 Design thinking for strategic innovation: 

What they can't teach you at business or 

design 

 New Jersey John Willey 

& Sons 

Riverdale+IDEO.   Design Thinking for Educators. 2nd Ed IDEO  

Endsley Scott  D 2010 Innovation in Action- A practical guide for 

healthcare teams 

 UK BMJ Books 

 

Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines 

 Lupiáñez-Villanueva 

F, Mayer M, Torrent J 

 Opportunities and challenges of Web 2.0 

within the health care systems: An empirical 

exploration 

Informatics for 

Health and Social 

Care 

Vol. 3(34) 2009 117-126 

Eysenbach G  Health related virtual communities and 

electronic support groups: systematic review of 

the effects of online peer to peer interactions 

BMJ  2004  

Torrente E, 

Escarrabill J, Martí T 

 Impacto de las redes sociales de pacientes en 

la práctica asistencial 

RISAI Vol. 1(2) 2010 1-8 

Van De Belt T i cols Definition of Health 2.0 and Medicine 2.0: A 

Systematic Review 

 

 J Med Internet Res Vol. 12(2) 2010 e18 

Pujol Priego L Si no me empoderas… ¡Me emancipo! RevistaeSalud.com Vol. 5(19) 2009  

Cabrer M El papel de la Web 2.0 en el campo de la e-

Salud 

RevistaeSalud.com Vol. 5, Nº 

19 

2009  

Greenhalgh T et al 

 

Diffusion of innovations in service 

organizations: systematic review and 

recommendations 

Milbank Q. 

 

82(4) 2004 581-629 

Doswell W mHealth: Technology for nursing practice, 

education, and research 

 

Journal of Nursing 

Education and 

Practice 

Vol. 3 2013  

Samples C 

 

Nursing and mHealth 

 

International 

Journal of Nursing 

Sciences 

Vol. 1 2014 330–333 

Li J 

 

The role of ICT in supporting disruptive 

innovation: a multi-site qualitative study of 

nurse practitioners in emergency departments 

BioMed  2012  
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Referències web 

Títol URL 

Guia d’usos i estils a les xarxes socials de la Generalitat 

de Catalunya 

http://www.gencat.cat/xarxessocials/pdf/guia_usos_xarxa_cat.pdf 

Using Social Media: practical and ethical guidance for 

doctors and 

medical students (British Medical Association) 

http://www.medschools.ac.uk/SiteCollectionDocuments/social_media

_guidance_may2011.pdf 

A Nurse's Guide to the Use of Social Media. The 

National Council of State Boards of Nursing 

https://www.ncsbn.org/Social_Media.pdf 

Manual de Inmersión 2.0 para Profesionales de Salud 
http://saludconectada.com/manual-de-inmersion-20-para-

profesionales-de-salud/ 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIES 

 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Ruymán Brito Brito P 2011 El diagnóstico 

enfermero 2.0 

 

  http://www.bubok.es/libros/208960/El-

diagnostico-enfermero-20 

 

Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 

comentari 

Cabrer M El papel de la Web 2.0 en el 

campo de la e-Salud 

RevistaeSalud.com Vol. 5, 

Nº 19 

2009   

Carter D Living in virtual communities: an 

ethnography of human 

relationships in cyberspace 

Information, 

Communication & 

Society 

Vol. 8 2005 148-167  

Hardey M E-Health: the Internet and the 

Transformation of Patients. In 

Consumers and Producers of 

Health Knowledge 

 Information, 

Communication & 

Society 

Vol 

4(3) 

2001 388-405  

Jovell AJ et al  Nuevo rol del paciente en el 

sistema sanitario 

 Atención Primaria Vol. 

38(3) 

2006 234-237  

 

 

Títol URL Descripció 

Revista ENE de enfermería http://enfermeros.org/ Coneixement infermer i formació continuada  

Enfermería Basada en la 

Evidencia 

http://ebevidencia.com/ Cures basades en la evidència 

Cuidando http://www.cuidando.es/ Lloc de trobada per a reflexions sobre salut 
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Referències web 

Títol URL 

Política de redes sociales del Hospital Sant 

Joan de Déu - Barcelona 

http://www.hsjdbcn.org/polymitaImages/public/institucional/xarxes/Politica_Rede

s_Sociales_HSJD%20%288%20mar%202011%29_cast.pdf 

American Medical Association Policy: 

Professionalism in the Use of Social Media 

http://www.ama-assn.org/ama/pub/meeting/professionalism-social-media.shtml  

Guia d'ús de Social Media per a metges 

(Col·legi Oficial de Metges de Barcelona) 

http://wma.comb.es/ca/usuarios-socialmedia.html 

Australian Medical Association: Social 

Media and the Medical Profession 

http://ama.com.au/node/6231 

Social Media Guidelines for Physicians 

(Massachusetts Medical Society) 

http://www.massmed.org/AM/Template.cfm?Section=Legal_and_Regulatory&TE

MPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm&CONTENTID=55126 

Social Networking and The Medical 

Practice. Guidelines for Physicians, 

Office Staff and Patients (Ohio State 

Medical Association) 

http://www.osma.org/files/documents/tools-and-resources/running-a-

practice/social-media-policy.pdf 

Social Media Guidelines for Medical 

Professionals: Summary 

http://scienceroll.com/2012/06/02/social-media-guidelines-for-medical-

professionals-summary/ 

El diagnóstico enfermero http://eldiagnosticoenfermero.blogspot.com.es/ 

El Blog de Rosa http://www.elblogderosa.es/ 

S de Salud http://sdesalud.es/ 

Nuestra Enfermería http://www.nuestraenfermeria.es/ 

 

 

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 LES TICS I ELS SISTEMES D’INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS 

SANITÀRIES 

Codi  Curs acadèmic 2015-16 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  optativa 

Curs 4rt Semestre PRIMER 

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

Llengua de docència  

 

 

 DADES EQUIP DOCENT 

 

� Professor responsable: 

Nom professor/a Daniel García  

e-mail daniel.garcia@eug.es  

Horari de tutories A convenir 

 

� Professors: 

 

Nom professor/a Frederic LLordachs 

e-mail frederic.llordachs@eug.es  

Horari de tutories A convenir 

 

Nom professor/a Moica Moro Mesa 

e-mail monica.moro@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

Nom professor/a Manel Taboada 

e-mail manel.taboada@eug.es  

Horari de tutories A convenir 

 

Nom professor/a Pilar Perez Company 

e-mail pilar.perez@eug.es  

Horari de tutories A convenir 
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PREREQUISITS 

 

Coneixements mínims d’angles 

 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 

En els últims anys, els avanços tecnològics en el terreny de la informàtica han promogut el 

desenvolupament de sistemes d’informació en sanitat que ajuden i faciliten la comunicació i 

l’intercanvi d’informació entre el professional, centres sanitaris, pacients i les administracions. Avui dia 

els professionals sanitaris han de fer servir de forma habitual les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació (TICs) en la seva activitat professional.  Un dels col·lectius que també ha pogut beneficiar-

se d’aquests avanços és el d’infermeria.  

 

En  aquest sentit,  la contribució  dels professionals  d’infermeria també requereix una mirada endavant 

amb nous reptes. Es necessària una aposta decidida cap a la gestió del coneixement, la qualitat i  la 

innovació, acompanyades de les TICS com  a facilitadors en la millorar de la qualitat assistencial: les 

cures i la prevenció. 

 

A través de l’assignatura es pretén tenir una imatge clara de l’estat present i evolució futura de la 

introducció de les TICs en les organitzacions sanitàries, a nivell internacional i nacional, així com 

introduir a l’alumne en els conceptes bàsics relacionats amb els Sistemes d’Informació i la seva 

gestió a través de les TICs. Es comptarà amb la participació d’actors clau en els diferents àmbits 

d’aplicació (Història Clínica Compartida, Pla de Digitalització de la Imatge Mèdica, Recepta 

Electrònica, Carpeta Personal de Salut, Telemedicina i Teleassistència). Per altre part, pretén que 

l’estudiant tingui tot el coneixement i habilitats suficients per identificar i analitzar les necessitats 

del pacients, familiars, centres i professionals sanitaris així como de l’empresa i poder oferir 

solucions innovadores a aquests problemes. 
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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  

CE13.3 Analitzar en diferents situacions els recursos sanitaris i 

socio-sanitario disponibles 

 

 

 

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

de qualitat 

Resultats d’aprenentatge CE14.3. Utilitzar sistemes d’informació per a la recol·lecció 

d’informació, y el seu ús per a la presa de decisions. 

CE14.5.Combinar dades i informació procedent de múltiples fonts, 

amb l’objectiu de generar nova informació que serveixi de suport a 

la presa de decisions. 

CE14.6.Identificar els mecanismes que permetin la millora i 

avaluació de la productivitat i qualitat dels serveis de l’àmbit 

sanitari, mitjançant la introducció de processos d’innovació, 

orientats a la  satisfacció de l’usuari. 

 

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

Resultats d’aprenentatge CE16.27. Reconèixer les TIC disponibles en l’àmbit sanitari per a la 

obtenció, elaboració, gestió, anàlisi, planificació i generació 

d’informes.  

CE16.28. Descriure els fets essencials, conceptes, principis i teories 

relatives a la informàtica.         

CE16.29. Utilitzar les TIC garantint  la integritat i protecció de les 

dades electròniques i els sistemes d’informació.  

CE16.30. Aplicar les polítiques i mitjans tècnics que asseguren la 

confidencialitat de la informació. 

 

Competències Transversals 

 

   

Competència 

CT1. Analitzar diferents perspectives teòriques i/o ideològiques per a obtenir 

arguments que recolzin el posicionament personal i permetin la presa de decisions. 

Resultats d’aprenentatge  
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Competència CT2. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud 
crítica i reflexiva   

Resultats d’aprenentatge  

 

Competència CT3. Utilitzar correctament les tecnologies de la informació i la comunicació 

adequades per a realitzar cerques, registrar i documentar la informació necessària per 

a la pràctica i desenvolupament de la professió. 

Resultats d’aprenentatge  

 

Competència CT4. Expressar-se de forma fluida, coherent ï adequada a las normes establertes, tant 

de forma oral com per escrit 

Resultats d’aprenentatge  

 

 

Competències Generals 

 

Competència CG2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom 

Resultats d’aprenentatge  

 

CONTINGUTS 

 

UNITAT TEMÀTICA 1: CONTEXTUALITZACION DE LES TIC EN L’ÀMBIT DE LA SALUT               

TEMA 1. LES TIC I LA SALUT EN EL CONTEXT CATALÀ, ESPANYOL I GLOBAL. Tendències 

Nacionals i Internacionals en el camp de les TIC i la Salut. Innovació en eSalut a Europa i 

al Món. Anàlisi i discussió  del canvi disruptiu que provoquen les iniciatives d'eSalut. La 

coordinació en el marc de les Autonomies i la seva contraposició amb el model 

centralitzat.  

 

TEMA 2. PLA ESTRATÈGIC SITIC EN SALUT A CATALUNYA I PRINCIPALS ACTUACIONS 

ESTRATÈGIQUES. Pla Estratègic SITIC 2012-2015. Línies Estratègiques, Actuacions, 

Indicadors i Avaluació. 

La Història Clínica Compartida a Catalunya. El Pla de Digitalització de la Imatge Mèdica. 

La Recepta Electrònica a Catalunya: Prescripció i Dispensació. La Carpeta Personal de 

Salut i el seu impacte en el ciutadà. El Pla de Telemedicina i Teleassistència Mèdica: 

Principals línies de desenvolupament i actuacions al territori; Telemedicina síncrona i 

asíncrona; Home Care i continuïtat assistencial. 

 



 
 
 
 
 

 85 

 

LES TICS I ELS SISTEMES D’INFORMACIÓ EN 

LES ORGANITZACIONS SANITÀRIES 
QUART CURS 

GRAU INFERMERIA 

 

 

TEMA 3. ESTRUCTURA DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ DEL SISTEMA SANITARI CATALÀ. 

Estructura del sistema sanitari català i agents que hi operen. Centres Assistencials: 

Atenció Primària (XAPUP), Hospitals (XHUP). Atenció a la Salut Mental (XSMUP). Atenció 

Sociosanitària (XSSUP).  

 

TEMA 4 – INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES INFORMÀTICS, LES TECNOLOGIES DE LA 

INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS (TIC). INFRAESTRUCTURA QUE SUPORTA LES TIC . 

El Sistema Informàtic (SI) com a eina de suport als funcionament de les organitzacions. 

Les TIC i els SI en les organitzacions sanitàries.  Arquitectura dels sistemes informàtics 

(visió general del maquinari i del programari). Visió general del marc legislatiu que regula 

la gestió de la informació i la seva incidència en l’àmbit sanitari.   

 

 

UNITAT TEMÀTICA 2: TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN LA PRÀCTICA CLÍNICA 

INFERMERA 

 

TEMA 5 - HISTÒRIA DE LA INFERMERIA I INFORMÀTICA. Comparació paral·lela entre 

l’evolució d’informàtica i l’evolució de la infermeria. Veure l’evolució i el 

desenvolupament informàtic dins de l’entorn sanitari i d’infermeria: evolució del 

registres i la seva estandardització amb l’ús de les noves tecnologies. 

 

TEMA 6 - ÚS D’ESTÀNDARDS EN ELS SISTEMES D’INFORMACIÓ. Anàlisi de les bases dels 

sistemes d’informació sanitària, estandarditzacions de processos i del seu llenguatge. 

Anàlisi i aplicació dels models teòrics i taxonomies: NANDA, NIC i NOC dins dels sistemes 

d’informació i les noves tecnologies. Beneficis i dificultats en l’ús dels sistemes 

d’informació en base al estàndards informàtics i infermers. 

 

TEMA 7 - HISTÒRIA CLÍNICA ELECTRÒNICA (HCE). Estat de l’art del sistemes clínics en 

gestió de cures en infermeria (Catalunya, España, Europa i resta del món). 

Característiques, avantatges i beneficis de la HCE versus la història clínica tradicional: 

seguretat, explotació de dades, intercanvi d’informació.Diferents projectes actius en 

HCE: HIMSS, Història clínica hospitalària, història clínica compartida. Els sistemes 

d’informació per a la qualitat de la pràctica infermera. La presa de decisions. 

 

TEMA 8 - SISTEMES D’INFORMACIÓ INTEGRATS AMB LA HCE. Anàlisi del ventall 

d’aplicacions que interactuen amb la HCE: aparells electrònics (monitors, tensiòmetres, 

sistemes de localització de pacients (RFID), sistemes mòbils (smartphones, tablets, App), 

Tele-assistència, vídeo jocs, Tele-monitorització, projectes de domòtica. 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 

Activitat 1: Exposicions teòriques interactives que requereixen la participació activa dels 

estudiants. Treballa les competències:  CE14, CT1 i CT2. 

 

Activitat 2: Seminaris amb la participació d’experts en temes concrets de l’assignatura i 

exposició de la seva experiència personal. Treballa les competències:  CE14, CT1 i CT2. 

 

Activitat 3: Debats grupals amb anàlisi de casos reals i/o articles relacionats amb el contingut 

de l’assignatura. Els debats poden ser presencial i/o on-line.  Treballa les competències:  CE14, 

CT1 i CT2. 

 

Activitat 5: Projecte d’anàlisi.  Treball de recerca, anàlisi, reflexió, critica i innovació d’un tema 

relacionat amb les assignatures. Treballa les competències: CE16,CE14,CT1,CT2,CT4 i CG2. 

 

 

 

TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Act.  

Dirigides 

(25-35% ‘hores 

totals) 

Sessions expositives 

CE13.1; CE13.2; CE14.6; 

CE16.27; CE16.28; 

CE16.29; CE16.30 

63 

Treball en aules d’ordinadors 

CE14.6; CE16.27; 

CE16.28; CE16.29; 

CE16.30 

           12 

Act. Supervisades 

(Aprox 10%) 

Tutories de seguiment dels treballs 

obligatoris i assignatura 

CE13.1; CE13.2; CE14.3; 

CE14.4; CE16.27; CT2; 

CT4; CG2 

4 

Act. Autònomes 

(Mínim 50%) 

Realització dels treballs obligatoris 

CE13.1; CE13.2; CE14.3; 

CE14.4; CE16.27; CT1; 

CT2; CT3; CT4; CG2 

13 

Estudi i assimilació dels conceptes CT1; CT2; CG2 54 

   

HORES TOTALS  146 
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AVALUACIÓ 

 

 

L’estudiant serà avaluat mitjançant els següents elements:  
 

 

Activitat avaluativa 1. Treball escrit.  Projecte d’anàlisi d’un tema relacionat amb 

l’assignatura. Avalua les competències:  CE14, CE16, CT1,CT2 i CT4. 

Activitat avaluativa 2. Exposició oral del Projecte d’anàlisi. Avaluació del contingut exposat 

i la capacitat de síntesi. Avalua les competències:  CE16, CT2 i CT4. 

 

Activitat avaluativa 4. Assistència mínima obligatòria del 80% als seminaris, debats i 

treballs de grup. Avalua les competències:  CE14, CE16, CT1, CT2 i CT4. 

 

Tots els alumnes hauran d’estar presents a l’exposició oral dels Projectes d’anàlisi. 

 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 

NOTA FINAL 

RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Lliurament del Projecte d’anàlisi. 35% 
CE14.3, CE16.27, 

CE16.28 
/ 

Exposició del Projecte d’anàlisi. 35% CE16.28, CT2 i CT4 4 

Assistència a debats, seminaris i càpsules 

d’innovació. 
30% 

CE14.3, CE16.27, 

CT1, CT2 i CT4 
/ 

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

 

Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

(Coord) Javier Carnicero y 

Andrés Fernández 

2012 Manual de salud 

electrónica para directivos 

de servicios y sistemas de 

salud 

2012 Madrid CEPAL (Naciones 

Unidas) 

Benson, T. 2010 Principles of Health 

Interoperability HL7 and 

SNOMED 

2010 http://bit.ly/nPC4TR Springer London 

Aranaz J.M., Aibar C., Geat 

MT, Leon MT. 

2005 Estudio ENEAS. Los eventos 

adversos en la asistencia 

hospitalaria 

1ª Edicion Madrid Ministerio 

Sanidad y 

Consumo 

Davins J. 1998 Tratado de Calidad 

Asistencial en Atención 

Primaria 

1º Barcelona  

 

SG Editores 

Varo J. 1994 Gestión estratégica de la 

calidad en los Servicios 

Sanitarios 

1º Madrid Díaz de Santos 

Vouri HV.  

 

1988 El control de calidad en los 

servicios sanitarios. 

Concepto y Metodología. 

1º Barcelona Masson 

Ayxendrí, Lourdes; Martín 

Pedro 

2005 Gestión del conocimiento 1ª Barcelona 

 

EdiUOC 

 

Benavides Velasco, CA.; 

Quinatana Garcia C 

2003 Gestión del conocimiento y 

calidad totral 

1ª Madrid Diaz de Santos 

Drucker, PF 2002 “The discipline of 

innovations 

1 Boston Harvard business 

School Publishing 

Kaplan  R., Norton D. 2002 Quadre de comandament 

integral 

1 Barcelona Edicions gestió 

2001 

Canals, Agustí. 2002 Quo vadis, KM? la 

complexitat com a nou 

paradigma per a la gestió 

del coneixement 

1ª Barcelona Document de 

treball 

Alemany,L, et al 2011 LIBRO BLANCO DE LA 

INICIATIVA EMPRENDEDRE 

EN ESPAÑA 

1º GERONA FUNDACIO 

PRINCEP GIRONA/ 

ESADE 

Brant Cooper & Patrick 

Vlaskovits 

2010 The entrepreneur’s guide 

to customer development 
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Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 

comentari 

Muñoz-Gimeno,M Hacia el camino 

emprendedor 

Metas Enfermeria 15(3) 2012 3  

March-Vilà, G, 

Muñoz-Gimeno,M  

Formant infermers 

emprenedors 

Ágora Infermeria 17(2) 2013 53-57  

Leape L, Bremman 

TA, Laird N, Lawthers 

AG. 

The nature of adverse events 

in hospitalized patients 

N Engl J Med  324 1984 377-84  

Aranaz JM Proyecto IDEA:Identificación 

de eventos adversos.  

Rev. Calidad 

Asistencial 

204 1999 14-18  

Aranaz J.M., Aibar C., 

Geat MT, Leon MT. 

Los eventos adversos en la 

asistencia hospitalaria. Una 

revisión crítica 

Med. Clin) 123 2004 213-215  

Davins J, Avellana E, 

Marquet R. 

Mejora de la Calidad en  

      Atención Primaria: 

experiencia de cuatro años 

de un programa de mejora 

de la 

      Calidad.  

Aten. Primaria 16 1995 60-88  

Joint Commission Características de los 

indicadores clínicos 

Control de 

Calidad 

Asistencial 

6 1991 65-74  

 

 

Referències web 

Títol Descripció URL 

Pla Estratègic per a l'àmbit 

de la Salut a Catalunya 

(2008-2011) 

 

 http://www.gencat.cat/salut/ticsalut/html/ca/dir1772/dd17201/pla

estrasitic.pdf 

Electronic Health Records Mendeley Group. (n.d.). Free 

reference manager and PDF 

organizer | Mendeley. 

http://www.mendeley.com/groups/551281/electronic-health-

records/ 

 

Library and Information 

Science 

Mendeley Group. (n.d.). Free 

reference manager and PDF 

organizer | Mendeley. 

http://www.mendeley.com/groups/589861/library-and-

information-science/ 

 

Gatner  http://www.gartner.com/technology/home.jsp 

Fundacion telefonica  http://www.fundacion.telefonica.com/es/index.htm 

Healthcare IT news  http://www.healthcareitnews.com/ 

Hospital Healthcare  http://www.hospitalhealthcare.com/ 

iMedicalApps  http://www.imedicalapps.com/ 

IHE  http://www.ihe-e.org/ 

HL7  http://www.hl7.org/ 

Sociedad Española 

Informática de la Salud  

 http://www.seis.es 
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Ministerio de sanidad y 

consumo 

 http://www.msc.es/ 

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

TicSalut  http://www.gencat.cat/salut/ticsalut/ 

HIMSS  http://www.himss.org/ASP/index.asp 

Health affairs  http://www.healthaffairs.org/ 

AETIC  http://www.ametic.es 

FlashTicSalut. (n.d.).  http://www.flashticsalut.cat 

Gunther Eysenbach’s 

Presentations on 

SlideShare 

 http://www.slideshare.net/eysen/presentations 

Salut i Tic. eSalut. 

Generalitat de Catalunya 

 http://www.gencat.cat/especial/esalut/cat/tic.htm 

TicSalut.  http://www.ticsalut.cat 

 

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

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

campus virtual: dins de l’aula, bloc amb el nom “Espai General”, amb el nom “cronograma 

assignatura”  
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INFORMACIÓ GENERAL 

  

 DADES ASSIGNATURA 

 

Assignatura PROCESSOS D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN LA 

PRACTICA CLÍNICA INFERMERA 

Codi  Curs acadèmic 2015 - 2016 

Crèdits ECTS 8 ECTS Tipus assignatura   

Curs  Semestre PRIMER 

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

Llengua de docència CATALA / CASTELLA 

 

 DADES EQUIP DOCENT 

 

� Professor responsable 

Nom professor/a Mercè Muñoz Gimeno 

e-mail Mercè.munoz@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

 

� Altres professors 

Nom professor/a Gemma March 

e-mail Gemma.march@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

 

� Altres professors 

Nom professor/a Mª Emilia Gil  

e-mail egilgirbau@gmail.com 

Horari de tutories A convenir 

 

 

PREREQUISITS 

 

En aquesta assignatura no hi ha prerequisits 
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CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 

El valor d’un professional, d’una organització o d’una empresa no depèn exclusivament  del seu 

coneixement, sinó de l’adaptació d’aquest a un entorn sociocultural, empresarial, econòmic o 

tecnològic en canvi constant. 

Aquesta assignatura té el propòsit de generar reflexions i contextualitzar els canvis de la societat actual, 

en relació a la innovació , a necessitat de noves d’actituds dels professionals d’infermeria i  a  repensar i 

generar noves propostes de valor . 

Permetrà a l’alumne tenir una forma de pensar i una motivació que l’ajudaran a identificar oportunitats 

per poder desenvolupar projectes d’emprenedoria i innovació  en  el entorn de la salut i totes aquelles 

estratègies i eines que el capacitin per poder generar valor econòmic i /o social necessari per a la 

nostra societat . 

 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  

Competències Específiques 

Competència CE4. Demostrar que compren el comportament  interactiu  de la persona en funció del 

gènere, grup o comunitat, en el seu context social  i multicultural. 

Resultats d’aprenentatge CE4.25.  Contextualitzar els conceptes de salut i malaltia dins dels 

sistema de representacions.   

 

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 dreta a la 

intimitat, a través de la confidencialitat i secret professional.  

Resultats d’aprenentatge CE7.34. Mantenir una actitud de respecte en front les opinions, 

creences, comportaments i pràctiques de les persones social y 

culturalment diverses. 

CE7.35. Reflexionar respecte a la importància de la competència cultural 

en les cures infermeres. 

 

 

 

Competència CE 12 Demostrar que coneix el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, 

comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en 

transformació.  

Resultats d’aprenentatge CE12.8. Valorar i tractar a les persones de manera holística coneixent els 

valors, principis que guien les seves decisions.  
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Competències Transversals 

Competència CT1.Analizar diferents perspectives teòriques i/o ideològiques per obtenir arguments 

que recolzin  el posicionament personal i permetin la presa  de decisions. 

CT2.Adquirir i utilitzar les eines necessàries per desenvolupar  una actitud crítica i 

reflexiva. 

CT3.Utilitzar correctament les tecnologies de la informació i  la comunicació 

adequades per realitzar cerques , registrar i documentar la informació necessària per 

la practica i el desenvolupament de la professió. 

CT4.Expresar-se de forma fluida, coherent  i adequada a las normes establertes, tant 

de forma oral como per escrit. 

CT5.Establir relacions apàtiques i  assertives, que fomentin una comunicació efectiva 

 

Competències Generals 

Competència CG1.Desenvolupar un pensament crític i saber comunicar-lo de manera efectiva, tant 

en les llengües pròpies, como en una tercera llengua. 

CG3.Respectar la diversitat  i pluralitat de idees, persones i  situacions 

 

Competències Perfil EUI Gimbernat 

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

l’aprenentatge i amb l’activitat professional. 

 

CONTINGUTS 

 
 

UNITAT TEMATICA 1: LA INNOVACIÓ: UNA REALITAT EN EL ÀMBIT SANITARI. 
 

TEMA 1: REALITATS I REPTES DE LA SOCIETAT ACTUAL I LA INNOVACIÓ: Les claus i 

l’impacta dels canvis i realitats de la societat actual, a Europa, i a altres països. Les 

implicacions en l’entorn sanitari, on cal generar valor. 

 

TEMA2: QUE ES LA INNOVACIÓ: El valor de la innovació, concepte de valor, tipus de 

valor i factors vinculats. Incidir en el valor percebut i el seu impacte en l’èxit. L’espiral del 

valor. Exemples de projectes amb valor. 

 

TEMA3: L’ACTITUD INNOVADORA I LES EINES PER INNOVAR: El magnetisme 

professional, Tipus de lideratge. Competències i actituds. Anàlisi de diferents àmbits 

d’actuació d’infermeria i la innovació en les organitzacions. Les eines que han 

d’acompanyar a  un projecte d’innovació. La gestió d’equips i la gestió dels projectes. 

             

TEMA 4: Innovar en les organitzacions sanitàries: La llei dels mínims i màxims, la 

resistència al      canvi. Estructuració de les organitzacions, formes de govern, com 

preparar els equips...   
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UNITAT TEMATICA 2: LA CULTURA EMPRENEDORA: UN CANVI DE PARDIGMA. 

 

TEMA 1: LA CREATIVITAT: Concepte,  tipus de pensament, estratègies  per fomentar-la. 

La creativitat com una eina per innovar. 

 

TEMA 2: LA IDEA: com es generen les idees, factors que intervenen en la generació 

d’idees, estratègies per generar idees. 

 

 TEMA 3:  QUE ES L’EMPRENEDORIA:  Evolució, diferents conceptes d’emprenedoria, 

emprenedoria social  raons per emprendre i el valor social que genera. 

 

TEMA 4: L’EMPRENEDOR: Perfil del emprenedor,  valors ,actituds, competències dels 

emprenedors. Terminologia emprenedora. 

 

TEMA 5: EMPRENDRE AMB SEGURETAT:  La gestió de la por, la gestió del fracàs . 

Recursos. 

 

TEMA 6: EL NETWORKING i LES XARXES SOCIALS: Concepte , necessitat del networking, 

les xarxes socials i l’ àmbit emprenedor.  

 

UNITAT TEMÀTICA 3: DE LA IDEA A LA REALITAT DEL PROJECTE. 

 

TEMA 1:  LA IDEA COM A SOLUCIÓ D’UNA PROBLEMA DEL MERCAT: problema detectat,  

la idea com a solució del problema i determinar los possibles clients (early evangelists). 

Customer discovery, Customer validation.  

 

TEMA 2: EL MODEL DE NEGOCI: Que és un model de negoci, Business model canvas 

(segment de clients, proposta de valor, canals de distribució, relació amb els clients, flux 

d’ingressos, recursos i activitats claus, marketing, aliances, estructura dels costos), 

diferents motors de creixements d’un negoci.  

 

TEMA 3: FORMALITZACIÓ JURÍDICA DE L’ACTIVITAT A EMPRENDRE: Formalització com 

a Persona física (freelance) o com a persona jurídica (S.L, S.A, S.C.P, etc). Tràmits 

burocràtics. Assessorament jurídic a l’emprenedor (patents, marques, pactes de socis, 

redacció de protocols, etc), principis legals per a emprendre. Patents i marques. 

 

TEMA 4: COM PORTAR ELS COMPTES DEL NEGOCI A EMPRENDRE. Balanç de situació, 

compte de pèrdues i guanys, estat de tresoreria, principals ratis d’anàlisi.  

 

TEMA 5: RECURSOS PER A EMPRENDRE. Finançament públic, finançament privat 

(inversors, business àngels), etc. Recursos per  fer  un  bon Pitch. 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 

 

Per l’assoliment de les competències proposades s’han escollit diferents metodologies i estratègies 

didàctiques que faciliten el desenvolupament del treball en equip i de les habilitats comunicatives. 

 

Activitat formativa 1. Classes expositives i participatives: Sessions teòriques on s’impartiran els 

principals conceptes  relacionats amb el mon de la emprenedoria. Treballen les competències : CE4, CE7, 

CE12, CT1, CT2, CT5, CG3. 

 

Activitat formativa 2.Seminaris:Treballen les competències: CE4, CE7, CE12, CG3, CT1, CT2, CT5 

 

- Seminaris d’Experts: Durant l’assignatura es realitzaran seminaris amb professionals experts en 

altres disciplines amb l’objectiu d’ampliar els coneixements teòrics relacionats amb l’emprenedoria 

i necessaris per impulsar qualsevol idea de emprenedora. L’assistència a aquests seminaris és 

obligatòria. Els seminaris que es realitzaran seran els següents:  

 

o Conceptes d’anglès per a emprenedors i com fer un bon Pitch  

o Principis legals per a emprendre  

o Comptabilitat per a no comptables 

 

- Experiències emprenedores en el món de la Salut: Durant l’assignatura es comptarà amb la 

participació de diferents professionals que han desenvolupat i llençat al mercat una idea 

relacionada amb la salut. L’assistència a les experiències és obligatòria en un 85%. 

 

Activitat formativa 3. Càpsules de creativitat, innovació i emprenedoria:  Aquestes càpsules, són 

sessions teòrico-pràctiques on  els alumnes  desenvoluparan el seu  projecte emprenedor  de manera 

transversal durant tota l’assignatura. Aquestes sessions s’organitzaran en grups de 4 ó 5 persones i 

realitzaran exercicis  per potenciar la  creativitat,  generar innovació, reflexionar sobre el model  de 

negoci, etc.  L’assistència a les capsules es obligatòria en un 85%. Aquestes càpsules  seran conduïdes 

pels diferents professors de l’assignatura i serviran per confeccionar el pla d’empresa que tots els 

alumnes hauran de lliurar com a projecte avaluatiu de l’assignatura.  

  

Treballen les competències : CT1, CT2 , CT3, CT4, CT5, CG1, CG3,CE4, CE7,CE12 

 

Activitat formativa 4. Projecte Final. Cada equip d’estudiants al final de l’assignatura ha de presentar  

un treball  escrit amb l’objectiu de desenvolupar  un  projecte creatiu i innovador dins l’entorn sanitari,  

amb el bussines plan  més adequat i que generi valor social. L’estudiant  haurà pogut iniciar aquest 

treball en les càpsules de creativitat i emprenedoria. El projecte es presentarà per escrit  i també es 

farà una exposició oral del mateix.  
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Durant el desenvolupament de l’assignatura el protocol a seguir per a l’elaboració d’aquest treball 

escrit es penjarà a la plataforma virtual moodle.  

El treball escrit es lliurarà als professors de l’assignatura seguint el manual d’estil de l’escola. La data de 

lliurament i de la presentació oral es concretarà durant l’assignatura.  

Treballen les competències : CT1, CT2 CT3, CT4, CT5,CG1,CG3 CE4, CE7, CE12 

 

Activitat formativa 5. Entrevista a un emprenedor.  Cada grup d’estudiants haurà de realitzar una 

entrevista a un emprenedor , que  al  final de l’assignatura  la presentarà escrita. L’estructura i el guió 

d’aquesta entrevista  l’ha de crear el grup i no es proporcionarà cap rúbrica per a la seva elaboració. 

Treballa les competències: CE7.34,CE12.8,CT1,CT3,CT4,CT5,CG3 
 

Activitat Formativa 6. Reflexió  de les càpsules de creativitat, innovació i emprenedoria. Cada grup al 

final de l’assignatura presentarà  una reflexió escrita del seu aprenentatge en relació al 

desenvolupament de la idea del seu projecte en el marc de la innovació i l’emprenedoria. Aquesta 

reflexió s’exposarà a la resta d’alumnes els dos últims dies de  sessions a l’aula. 

Treballa les competències : CE7.34,CE7.3CT1, CT2 , CT3, CT4, CT5, CG1, CG3 
 

Al campus virtual es penjarà la planificació de les dates dels seminaris i de les experiències 

emprenedores en el món de la Salut.  

 

TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT RESULTATS D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Act.  

Dirigides 

(25-35% ‘hores 

totals) 

Classes expositives 
CE4.25,CE7.34,CE7.35, CE12.8, CT1, 

CT2, CT5, ,CG3. 
30 

Seminaris 
CE425, CE7.34, CE12.8, CT1, CT2, CT5, 

,CG3 
16.5  

Càpsules de creativitat 

innovació i emprenedoria 

CE4.25, CE7.34,CE12.8,CT1, CT2 , CT3, 

CT4, CT5, CG1, CG3, 
22.5 

Act. Supervisades 

(Aprox 10%) 
Tutories programades 

CE7.34,CE7.35,CT1, CT2 , CT3, 

CT4,CG1, CG3 
10 

Act. Autònomes 

(Mínim 50%) 

Cerca, lectura i anàlisi 

informació 

CE4.25,CE7.34,CE7.35,CE12.8, CT1, 

CT2 , CT3, CT4, CT5, CG1, CG3 
69 

Entrevista a un emprenedor CE7.34,CE12.8,CT1,CT3,CT4,CT5,CG3 4 

Exercici econòmic financer CE4.25,CT1,CT2,CT3CT4, CG1 4 

Reflexió de les càpsules de 

creativitat, innovació i 

emprenedoria  

CE7.34,CE7.3CT1, CT2 , CT3, CT4, CT5, 

CG1, CG3 
4 

Projecte final  
CE7.34,CE7.35,CE12.8, CT1,CT2,CT3, 

CT4, CT5, CG1, CG3 

 

37 

HORES TOTALS  197 
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AVALUACIÓ 

 

 

 
 

 

  

Activitat Avaluativa 1. Seminaris:  d’experts i d’Experiències emprenedores en el mon de la Salut:  

 L’ assistència als seminaris d’experts  és obligatòria en un 100% i  l’ assistència a les experiències 

d’experts en el món de la salut  és obligatòria en un  85%. Aquesta activitat representà un  15 % de la 

nota. Avalua les competències: CE4,CE7, CE12,CG1,CG3, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5. 

 

Activitat Avaluativa 2. Entrevista a un emprenedor: Cada equip haurà de fer una entrevista a un 

emprenedor que ells coneguin. Aquesta entrevista s’ha d’entregar per escrit el dia de la presentació de 

la reflexió del projecte. Representà un  15 % de la nota. Avalua les competències: 

CE7,CE12,CT1,CT3,CT4,CT5,CG3. 

 

Activitat Avaluativa 3. Exercici econòmic - financer: Durant el seminari de “comptabilitat per a No 

comptables”  cada equip hauran de realitzar en grup uns exercicis de comptabilitat relacionats amb el 

seu projecte emprenedor.  Els exercicis s’han d’entregar per escrit el dia de la presentació del projecte. 

Representà un  15 % de la nota. Avalua les competències: CE4,CT1,CT2,CT3CT4,CG1 

 

Activitat Avaluativa 4.  Reflexió de les càpsules de creativitat, emprenedoria i innovació: Cada grup 

d’alumnes un cop finalitzades totes les capsules haurà de fer un treball reflexiu de com ha evolucionat 

el procés de la seva idea. Aquest treball s’haurà d’exposar oralment a l’aula.  Representà un  10 % de la 

nota. Avalua les competències: CT1, CE7,CT2 , CT3, CT4,CT5,CG1, CG3. 

 

Activitat Avaluativa 5. Projecte Final:  Els alumnes hauran d’elaborar el pla de negoci del seu projecte. 

Aquest treball l’hauran presentar per escrit i fer el Pich el dia de la seva presentació oral. Representa un 

45 % de la nota (25 % presentació escrita i 20% oral). Avalua les competències CE7,CT3, 

CT1,CT2,CT3,CT4, CT5,CG1,CG3.     

 

Requeriment: Les activitats avaluatives que s’hagin de realitzar en grup, hauran de ser de quatre a  

cinc persones i sempre constituïts amb els mateixos membres.  

 

Al campus virtual es penjaran les guies per l’elaboració  dels treball, (sempre que en tinguin) .  
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 

Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

MARINA J.A,Marina.E 2013 El Aprendizaje de la creatividad 1ª Barcelona Ariel 

INSTITUTO ANDALUZ DE 

TECNOLOGIA 

2012 LA RESPUESTA ESTA EN LA 

INNOVACIÒN 

 MADRID AENOR 

Alemany,L, et al 2011 LIBRO BLANCO DE LA INICIATIVA 

EMPRENDEDRE EN ESPAÑA 

1º GERONA FUNDACIO PRINCEP 

GIRONA/ ESADE 

BARBA, ENRIC 2011 INNOVACIÒN. 100 CONSEJOS PARA 

INSPIRARLA Y GESTIONARLA 

   

Brant Cooper & Patrick 

Vlaskovits 

2010 The entrepreneur’s guide to 

customer development 

   

ORDOÑEZ JORDAN, RUBEN 2010 CAMBIO,CREATIVIDAD E 

INNOVACION: DESAFIO Y 

RESPUESTA. 

   

Bohmer R. 2009 Designing care 1ª Boston Harvard business 

Press 

URBANO, D. Y TOLEDANO, N 2008 INVITACION AL EMPRENDIMIENTO 

UNA APROXIMACIÒN A LA 

CRACIÒN DE EMPRESAS. 

   

Cornella A,Flores A. 2007 La alquimia de la innovación 1ª Barcelona Deusto 

Porter, M.E. 1999 Ser competitivo 1ª Barcelona Deusto 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 

NOTA FINAL 

RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Seminaris: experts i 

experiències emprenedores 

en el mon de la Salut. 

15% 
CE4.25,,CE7.34, CE12.8 

CT1, CT2, CT5, CG3 
- 

Entrevista a un emprenedor 15% 
CE7.34,CE12.8,CT1,CT3,C

T4,CT5,CG3 
- 

Exercici econòmic- financer 15% 
CE4.25,CT1,CT2,CT3CT4, 

CG1 
- 

Exposició oral de la Reflexió 

de les càpsules de creativitat, 

emprenedoria i innovació 

10% 
CE7.34,CE7.3CT1, CT2 , 

CT3, CT4, CT5, CG1, CG3 
1,5 

Projecte final: entrega per 

escrit 
25% 

CE7.34,CE7.35,CE12.8,CT

3, CT4, CT5, CG1, CG3 
- 

Projecte final: exposició oral 20% 
CE12.8,CT1,CT2,CT4,CT5,

CG1 
1,5 

HORES TOTALS  3 
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Articles 

Autor 

 

Títol 

 

Revista 

 

Volum 

 

Any 

 

Pàgines 

 

Descripció/ 

comentari 

March-Vilà, G, 

Muñoz-Gimeno,M  

Formant infermers 

emprenedors 

Ágora Infermeria 17(2) 2013 53-57  

Muñoz-Gimeno,M Hacia el camino 

emprendedor 

Metas Enfermeria 15(3) 2012 3  

Michael E.Porter What is value in 

health care? 

N Engl J Med 363 2010 2477-2481  

 

Referències web 

Títol Descripció URL  

www. infonomia .com    

 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIES 

 

Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

MUNTANER CARLES et .al 2012 LA SANIDAD ESTA EN VENTA 1ª BARCELONA ICARIA S.A 

PINK,DANIEL.H 2010 LA SORPRENDENTE VERDAD 

DOBRE QUE NOS MOTIVA. 

1ª MEXICO CONACYT 

Urbano, D.y RODRIGUEZ, L 2010 GUIA PER L’ELABORACIÒ D’UN 

PLA D’EMPRESA. 

 BARCELONA DEPARTAMENT DE 

TREBALL. 

GENERALITAT DE 

CATALUNYA 

RUIZ DE CHAVEZ,MH Y VALDES 

OLMEDO,J.C 

2005 INNOVACIÒN TECNOLOGICA 

EN SALUD: FUNDAMENTOS Y 

PERSPECTIVAS. 

   

 

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

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

campus virtual 

 

  

 
 
 
 
 

 100 

 

PRACTICUM EXTERN II QUART  CURS 
GRAU INFERMERIA 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

 

 DADES ASSIGNATURA 
 

Assignatura PRACTICUM EXTERN II  
Codi  Curs acadèmic 2015-2016 

Crèdits ECTS 12 ECTS Tipus assignatura  OT 

Curs 4art 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 

 

 

Nom professor/a Montserrat Edo 

e-mail montserrat.edo@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

 

Nom professor/a Carlos Martínez 

e-mail Carlos.martinez@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

 

PREREQUISITS 

 

Aquesta assignatura no te cap requisit previ. 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 

L’assignatura de Pràctiques Externes II és una assignatura obligatòria de 12 crèdits que pertany a la 

matèria de Pràctiques Externes  que es desenvolupa durant sis setmanes del segon semestre del quart 

curs de Grau, amb un total de 210 hores presencials.   
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COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

 

Competències Específiques:  

Competència CE 1. Prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de 

salut de les persones ateses, d’acord amb el 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 CE1.67. Planificar i prestar  les cures d’infermeria necessàries 

individualitzades per a cada cas. CE1.68. Revisar i avaluar periòdicament 

les situacions de salut i les intervencions d’infermeria prestades.  

 

Competència CE 6.Basar les intervencions infermers en l’evidència científica i en els mitjans 

disponibles.   

Resultats d’aprenentatge CE 6.31. Desenvolupar habilitats d’aplicació de l’evidència científica en la 

pràctica professional d’infermeria. 

 

Competència CE 7. 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, mitjançant la confidencialitat i el secret professional.  

Resultats d’aprenentatge CE7.52. Planificar les cures tenint en compte les opinions, creences i 

valor de les persones a qui van dirigides.  

 

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

conductes preventives i terapèutiques.  

Resultats d’aprenentatge CE 9.17. Educar, facilitar i recolzar la salut i el benestar dels membres de 

la comunitat afectats per problemes de salut, risc, patiment, malaltia, 

incapacitat o mort. 

 

Competència CE 10. Protegir la salut i el benestar de les persones 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. 

 

Competència CE17(G). Realitzar les cures d’infermeria basant-se en l’atenció integral de salut, que 
suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat 
assistencial. 

Resultats d’aprenentatge CE17.5(G). Valorar i tractar a les persones d’una manera holística 
tolerant i sense emetre judicis de valor. 
CE17.6(G). Treballar en col·laboració i de forma responsable per a 
aconseguir els objectius prèviament planificats, garantint la 
continuïtat assistencial. 
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Competència CE 20. Utilitzar la metodologia científica en les seves intervencions. 

Resultats d’aprenentatge CE 20.10. Aplica el mètode científic a la practica clínica. 

 

 

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. Expresar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tan 

de manera oral com per escrit. 

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

CT8. Reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat. 

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

 

 

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. 

 

 

CONTINGUTS    

 

 

L’assignatura pretén que l’estudiant desenvolupi el seu procés d’aprenentatge en diferents àmbits 

emergents d’actuació infermera segons l’itinerari cursat, des d’àmbits D’actuació en Innovació i TIC,s a 

àmbits emergents i/o especialitzats de la pràctica infermera. L’estudiant ha d’integrar  en la seva 

pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds d’acord amb les assignatures cursades, així 

com desenvolupar la seva capacitat emprenedora. L’estudiant  haurà de demostrar les seves capacitats 

en entorns reals que inclouen des de la gestió de la qualitat, l’aplicabilitat de les TIC’S a l’àmbit de la 

salut, a la pràctica en  entorns emergents i/o especialitzats en la pràctica infermera. 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 

 

Activitat 1. Pràctiques clíniques.   

L’estudiant realitzarà un període de practiques en qualsevol dels àmbits esmentats. Treballa les 

competències: CE1, CE5, CE7, CE9, CE10, CE17, CE20, CT3,  CT4,  CT6, CT7, CT8, CT9, CG1, CG3, CPGG1  

 

Activitat 2. Participació en el espai de tutorització virtual a través de grup tancat de facebook o a 

través del foro en la plataforma virtual Moodle. Treballa les competències : CE20.8, CT3, CG1, CE1.67, 

CE6.31, CE20.8, CT3, CT4, CT6, CT8, CG1,CG3, CPG1. 

 

Activitat 3. Treball cooperatiu en xarxa. Els estudiants es distribuiran en grups reduïts i realitzaran un 

treball conjunt en xarxa. El treball busca integrar els coneixements teòrics específics desenvolupats en 

el itinerari cursat amb la pràctica professional. Es treballen les competències: CE20.8, CT3, CG1, CE1.67, 

CE6.31, CE20.8, CT3, CT4, CT6, CT8, CG1,CG3, CPG1. Les pautes de realització del treball és penjaran el 

facebook/moodle abans del inici de les pràctiques. 

 

TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT RESULTATS D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Act.  

dirigides 

Pràctica 

presencial 

CE1.67, CE1.68, CE6.31, CE7.52,  

CE9.17, CE10.23,  CE17.5, CE17.6, 

CE20.8, CT3, CT4, CT6, CT8, CG1, 

CG3, CPGG1 

210  

Act. 

supervisades 

 

Tutories virtuals 

  

CT4, CT6, CT8 

 

5 

 

Act. 

autònomes 

Cerca i 

tractament 

d’informació pel 

treball de 

pràctiques  

CE20.8, CT3, CG1 25 

Treball 

cooperatiu en 

xarxa 

CE1.67, CE6.31, CE20.8, CT3, CT4, 

CT6, CT8, CG1,CG3, CPG1 
50 

HORES TOTALS  290 
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AVALUACIÓ 

 

 

L’avaluació consta de les següents parts: 

 

Activitat avaluativa 1: Desenvolupament de la pràctica Avaluació continuada i seguiment durant les 

pràctiques  professionals. Constitueix el 60%  de la nota final d’aquesta assignatura, i s’avaluen les 

competències:  CE1.67, CE1.68, CE6.31, CE7.52,  CE9.17, CE10.23,  CE17.5, CE17.6, CE20.8, CT3, CT4, 

CT6, CT8, CG1, CG3, CPGG1. 

 

Activitat avaluativa 2. Participació en l’espai de tutorització virtual;  suposa un 10% de la nota i avalua 

les competències:  CE20.8, CT3, CG1, CE1.67, CE6.31, CE20.8, CT3, CT4, CT6, CT8, CG1,CG3, CPG1. 

 

Activitat avaluativa 3 : Treball cooperatiu en xarxa. Constitueix un 30% de la nota i avalua les 

competències: CE1.67, CE6.31, CE20.8, CT3, CT4, CT6, CT8, CG1,CG3, CPG1. 

 

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. 

 

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

realització del Treball cooperatiu en xarxa on hi constaran les pautes d’elaboració i els criteris 

d’avaluació.  

 

ACTIVITATS 

D’AVALUACIÓ 

PERCENTATGE 

NOTA FINAL 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

HORES 

DEDICACIÓ DE 

L’ESTUDIANT 

Avaluació continuada 60% 

CE1.67, CE1.68, CE6.31, CE7.52,  

CE9.17, CE10.23, CE17.5, CE17.6,   

CE20.8, CT3, CT4, CT6, CT8, CG1, 

CG3, CPGG1. 

- 

 

Participació Espai de 

tutorització virtual. 

 

       10% 
CE1.67, CE6.31, CE20.8, CT3, CT4, 

CT6, CT8, CG1,CG3, CPG1 
10 

Lliurament Treball 

cooperatiu en xarxa 

 

      30% 
CE1.67, CE6.31, CE20.8, CT3, CT4, 

CT6, CT8, CG1,CG3, CPG1. 
 

HORES TOTALS 10 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA 

 

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 

Meléndez Méndez MC. 2004 Actitud de las enfermeras 

operativas hacia el uso de las 

computadoras en la atención 

1ª León Universidad 

Autónoma de León 

 

Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 

Salina J. Modelos flexibles como 

respuesta de las 

universidades a la 

sociedad de la información 

Acción 

Pedagógica 

11(1) 2002 93-106  

Salinas J.  Innovación docente y uso 

de las TIC en la enseñanza 

universitaria. 

Revista 

Universidad y 

Sociedad del 

Conocimiento 

1(1) 2004   

Posey L, Pintz C. Online teaching strategies 

to improve collaboration 

among nursing students 

Nurse Education 

Today. 

26(8) 2006 680-7  

Burguete Ramos DM, 

Martínez Riera JR, 

Cebrián Doménech J. 

Del BIC al BIT. Actitud de 

los profesionales de 

Enfermería ante los 

ordenadores. 

Investigación y 

Educación en 

Enfermería 

22(2) 2004 86–101  

Martínez Corbalán 

ED, López Montesinos 

MJ. 

El conocimiento y 

aplicabilidad de las nuevas 

tecnologías en el 

profesional de enfermería. 

Revista Científica 

de Enfermería. 

2 2011 1-21  

 

Referències web 

Títol Descripció URL 

Competencias en la 

sociedad de la 

información: nuevos 

modelos formativos. 

Document 

PDF 

http://mytic.files.wordpress.com/2006/10/competencias_socinfo.pdf  
 

What is eHealth? Web https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-

agenda/files/favicon_europa.png 

 
 

Pla de Salut de 

Catalunya 

Document 

PDF 

http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/Destaquem/Documents/plasa

lut_vfinal.pdf 
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Catàleg de Serveis de 

l’Agencia de Salut 

Pública de Catalunya 

Document 

PDF 

http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/El%20Departament/Organitza
cio/Organismes/Agencia_Salut_Publica/documents/arxius/aps_cataleg.pdf 
 
 

 

Ministerio de Sanidad 

Politica Social  e 

igualdad 

Document 

PDF 

http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/home.htm   

Cuidados 2.0 Web Portada - Cuidados 2.0  

Fundación para la E-

SALUD 

Web http://www.fesalud.org/que-hacemos  

esaludtv Web eSalud.tv  

 

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

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

campus virtual 

 

 

  

 


