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PRESENTACIÓ

Fa 40 anys la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic - Universitat Central de
Catalunya naixia amb el nom d’Escola d’Infermeria Osona i iniciava el seu viatge cap al desenvolupament
del lideratge i de l’excel·lència acadèmica. El 1980 els estudis d’Infermeria passaven a ser diplomatura
universitària i el centre s’adscrivia a la UAB. L’any 1987, l’Escola d’Infermeria Osona s’integrava als Estudis
Universitaris de Vic.

El maig de 1997, amb la Llei de Reconeixement de la Universitat de Vic pel Parlament de Catalunya,
passava a denominar-se Escola Universitària de Ciències de la Salut i incorporava nous ensenyaments:
Fisioteràpia (1997), Teràpia Ocupacional (1997), Nutrició Humana i Dietètica (1998) i Treball Social (2010).
L’any 2011 l’Escola Universitària de Ciències de la Salut passava a ser la Facultat de Ciències de la Salut i
el Benestar. Al llarg de tots aquests anys es consolida la identitat de la nostra facultat amb el lideratge de la
Sra. Anna Bonafont en dues ocasions, de la Dra. Montse Valls i, durant els últims tres anys, de la Dra.
Marga Pla.

El 2015 volem seguir consolidant el lideratge i l’excel·lència acadèmica a través de l’establiment de plans
d’estudi innovadors que garanteixin el desenvolupament competencial dels professionals. El nostre objectiu
és preparar la propera generació de líders en infermeria i també de líders en les altres disciplines integrades
a la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar, ja sigui en els graus, els màsters o bé en els estudis de
doctorat. Volem que els i les nostres alumnes esdevinguin professionals del futur, competents per liderar i
transformar l’atenció en la salut i en les cures, capaços alhora de donar resposta a la ràpida i complexa
evolució de l’entorn sanitari a través de l’excel·lència acadèmica i de la pràctica clínica, de la innovació, de la
recerca i també de les associacions establertes amb la comunitat i amb iniciatives internacionals.

Des de les aules, els tallers i els laboratoris, fins a la capçalera del pacient i a la comunitat, ens volem
distingir com una Facultat de referència, amb un model de formació singular i de qualitat, orientada a la
recerca i a la innovació a nivell internacional, amb la finalitat de millorar la salut de la població i la qualitat de
vida i d’eliminar les desigualtats en salut.

Com a exalumna de l’Escola d’Infermeria Osona, és un privilegi contribuir a promoure el llegat del nostre
patrimoni. El conveni signat entre la UVic i el Consorci Hospitalari de Vic (CHV) constitueix el marc idoni
perquè els professors/investigadors liderin i vetllin per l’excel·lència a l’aula, al laboratoria, en la simulació i
en la pràctica clínica, i es generin sinergies que afavoreixin la recerca clínica i de resultats en salut, així com
la innovació en un moment de canvi radical en l’atenció de la salut.

Degana de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
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FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT I EL BENESTAR

Estructura

La Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic és una estructura d’ordenació,
organització, gestió i coordinació d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols oficials de l’àmbit de
Ciències de la Salut i Ciències Socials i Jurídiques.

Actualment s’imparteixen les titulacions homologades següents:

Grau en Infermeria 
Grau en Fisioteràpia 
Grua en Teràpia Ocupacional 
Grau en Nutrició Humana i Dietètica 
Grau en Treball Social

Màster Universitari en Atenció i Cures Pal.liatives 
Doctorat en Cures Integrals i Serveis de Salut

Les unitats bàsiques de docència i recerca són les Departaments, que agrupen el professorat en funció
d’àrees de coneixement, d’estudi i recerca afins o compartides.

Al capdavant de cada departament hi ha un professor o professora que exerceix les funcions de director/a
de departament.

Els òrgans de govern unipersonals de la FCSB són: degana, vicedegana, cap d’estudis, coordinadors/es de
titulació, directors/es de departament i responsables d’àrees funcionals.

Els òrgans col·legiats de govern de gestió, coordinació i participació de la FCSB són: Consell de Govern,
Consell de Direcció i Claustre de Centre.

Departaments

La unitat bàsica de docència i de recerca de la Facultat és el Departament, que agrupa el professorat en
funció d’àrees de coneixement, estudi i recerca afins o compartides.

Al capdavant del departament hi ha un professor o professora que exerceix les funcions de director de 
Departament.

Els departaments de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar són:

Departament de Ciències de la Salut: 
Director: Dr. Eva Cirera

Departament de Ciències Socials i del Benestar: 
Directora: Dra. Anna Ramon

Departament de Ciències Bàsiques i Metodològiques: 
Directora: Dra. Núria Obradors

Adjunt a la direcció dels departaments: Sr. Àngel Torres
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Òrgans de govern

El Consell de Direcció és l’òrgan col·legiat de govern de la Facultat. Està constituït pels membres següents:

Degana de la Facultat, que el presideix: Dra. Paola Galbany 
Vicedegà: Dr. Raimon Milà 
Cap d’estudis: Dra. Tamara Gastelaars 
Director del Departament de Ciències de la Salut: Dra. Eva Cirera 
Directora del Departament de Ciències Socials i del Benestar: Dra. Anna Ramon 
Directora del Departament Ciències Bàsiques i Metodològiques: Dra. Núria Obradors 
Adjunt a la direcció dels departaments: Sr. Àngel Torres 
Coordinadora de la titulació d’Infermeria: Sra. Núria Gorchs 
Coordinador de la titulació de Fisioteràpia: Sr. Carles Parés 
Coordinadora de la titulació de Teràpia Ocupacional: Sra. Laura Vidaña 
Coordinadora de la titulació de Nutrició Humana i Dietètica: Dra. Miriam Torres 
Coordinador de la titulació de Treball Social: Sra. Sílvia Madrid Alejos 
Delegat per a la Recerca: Dr. Raimon Milà 
Delegat del Programa de Doctorat: Dr. Joan Carles Casas 
Coordinador de Formació Continuada: Sr. Jordi Naudó 
Coordinadores de Pràctiques: Sra. Olga Isern i Sra. Cristina Font 
Coordinadora de Relacions Internacionals i Mobilitat: Sra. Montse Romero
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CALENDARI ACADÈMIC

Calendari del centre

Docència

El curs acadèmic es distribuirà entre el 12 de setembre i el 30 de juny.

1r semestre: del 12 de setembre de 2016 al 22 de desembre de 2016. 
2n semestre: del 30 de gener del 2017 al 26 de maig del 2017.

Els ensenyaments de Màster i de Formació Continuada podran allargar aquests períodes.

Vacances de Nadal

Del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017, inclosos.

Vacances de Setmana Santa

Del 10 d’abril al 17 d’abril de 2017, inclosos.

Dies festius

12 d’octubre, el Pilar 
31 d’octubre, pont 
1 de novembre, Tots Sants 
5 de desembre, pont 
6 de desembre, dia de la Constitució 
8 de desembre, la Immaculada 
1 de maig, Festa del Treball 
5 de juny, Dilluns de Pasqua Florida 
24 de juny, Sant Joan 
5 de juliol, Sant Miquel 
11 de setembre, la Diada

Observació: Aquest calendari està supeditat a la publicació de les festes locals, autonòmiques i estatals.
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ORGANITZACIÓ DE L’ENSENYAMENT

Objectius generals

El grau en Infermeria té com a objectius generals:

Formar infermers/res que siguin capaços de donar una atenció que s’adeqüi tant a les necessitats de
les persones que atenen com a les seves famílies i comunitats, tot incorporant les evidències
científiques que permeten ampliar el coneixement d’aquesta àrea professional. 
Identificar qualsevol  estat de salut , incorporant la promoció, prevenció i rehabilitació en totes les seves
activitats quotidianes, així com tenint en compte el codi deontològic de la professió. 
Incorporar la recerca en les seves activitats habituals, així com treballar en equips inter i
multidisciplinaris des d’una perspectiva integradora.
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PLA D’ESTUDIS

Tipus de matèria Crèdits

Formació Bàsica (FB) 60

Obligatòria (OB) 81

Optativa (OP) 9

Treball de Fi de Grau (TFG) 10

Pràctiques Externes (PE) 80

Total 240

* Cada curs està organitzat en dos semestres de 30 crèdits cadascun d’ells. La distribució de les
assignatures per semestre pot variar segons els curs acadèmic.

PRIMER CURS

Crèdits Tipus

Estudi del Cos Humà I 6,0 FB

Història i Fonaments d’Infermeria 6,0 OB

Estudi del Cos Humà II 6,0 FB

Tenir Cura. Desenvolupament de la Funció d’Infermeria 6,0 OB

Bioestadística i Sistemes d’Informació en Salut 6,0 FB

Bioquímica 6,0 FB

Comunicació i Educació per a la Salut 6,0 FB

Cultura, Societat i Salut 6,0 FB

Psicologia Evolutiva i de la Salut 6,0 FB

Salut Pública 6,0 OB
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SEGON CURS

Crèdits Tipus

Cures d’Infermeria en Alteracions de la Salut I 6,0 OB

Elaboració de Projectes I 3,0 OB

English for Health Sciences 6,0 FB

Farmacoteràpia 3,0 OB

Fisiopatologia 6,0 FB

Infermeria Comunitària I 3,0 OB

Infermeria Psicosocial 3,0 OB

Pràcticum I 15,0 PE

Pràcticum II 9,0 PE

Bioètica 6,0 FB

TERCER CURS

Crèdits Tipus

Consell Alimentari. Dietètica i Dietoteràpia 3,0 OB

Cures d’Infermeria en Alteracions de la Salut II 6,0 OB

Infermeria Comunitària II 3,0 OB

Infermeria Maternal i Salut Reproductiva 3,0 OB

Pràcticum III 15,0 PE

Elaboració de Projectes II 3,0 OB

Infermeria de la Infància i l’Adolescència 3,0 OB

Infermeria en Salut Mental 6,0 OB

Infermeria Gerontològica i Geriàtrica 6,0 OB

Pràcticum IV 12,0 PE
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QUART CURS

Crèdits Tipus

Atenció Integrada 3,0 OB

Cures al Final de la Vida 3,0 OB

Gestió i Administració dels Serveis d’Infermeria 6,0 OB

Pràcticum V 12,0 PE

Treball de Fi de Grau I 3,0 TFG

Pràcticum VI 17,0 PE

Treball de Fi de Grau II 7,0 TFG

Optatives 9,0 OP

OPTATIVES - SENSE ITINERARI

Crèdits

Atenció a Persones amb Demències 3,0

Atenció al Pacient Crític 3,0

Atenció Immediata Urgent 3,0

Atenció Innovadora en Situacions de Cronicitat 3,0

Inclusive Communities and Accessibility 6,0

Estratègies d’Intervenció en Situacions de Dolor Crònic 3,0

Health Politics in Europe. Critical Readings of Documents in English 6,0

Sexualitat i Cronicitat 3,0

Gènere i Salut 3,0
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ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES DE QUART CURS
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Atenció Integrada

Atenció Integrada

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

Núria Gorchs Font
Raquel Solà Palacios
Sílvia Madrid Alejos

OBJECTIUS:

Professorat

Núria Gorchs Font 
Silvia Madrid Alejo 
Raquel Solà Palacios

Objectius

Amb la realització de l’assignatura l’estudiant adquireix coneixements sobre les necessitats i els recursos
disponibles per a l’abordatge de l’atenció integrada en situacions de cronicitat i vulnerabilitat, habilitats de
treball en equip i resolució de problemes. Així com també es treballen les actituds que afavoreixin el procés
d’atenció integrada, la continuïtat assistencial (sanitària i social) i la cooperació entre diferents nivells
assistencials per a propostes d’atenció integrada. 

Competències

Genèriques

Analitzar les necessitats d’atenció i provisió de serveis de les persones en situació de vulnerabilitat, així
com del seu entorn sociofamiliar, des d’una perspectiva interdisciplinària i intersectorial, amb la finalitat
d’assegurar una atenció integrada i la continuïtat assistencial. 
Identificar els factors que intervenen en el treball en equip i en situacions de lideratge. 
Capacitat per a la presa de decisions. 
Capacitat per a la resolució de problemes. 
Capacitat per al treball en equip.

Específiques

Identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d’infermeria i la gestió de cures. 
Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l’equip.
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RESULTATS D’APRENENTATGE:

1.  Identifica i justifica els diferents elements que configuren una atenció integrada. 
2.  Descriu les necessitats a valorar i els recursos possibles a utilitzar, en un usuari en situació de

vulnerabilitat i/o cronicitat. 
3.  Reconeix el treball cooperatiu, amb una actitud col·laboradora i complementària, com a mètode base

per a l’atenció integrada. 
4.  Relaciona estratègies d’intervenció específiques en els diferents nivells d’integració assistencial.

COMPETÈNCIES

Generals

Analitzar les necessitats d’atenció i provisió de serveis de les persones en situació de vulnerabilitat, així
com del seu entorn sociofamiliar, des d’una perspectiva interdisciplinària i intersectorial, amb la finalitat
d’assegurar una atenció integrada i la continuïtat assistencial.
Capacitat per a la presa de decisions.
Capacitat per a la resolució de problemes.
Capacitat per al treball en equip.
Identificar els factors que intervenen en el treball en equip i en situacions de lideratge.

Específiques

Identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d’infermeria i la gestió de cures.
Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l’equip.

CONTINGUTS:

Justificació i models 
Actual sistema d’atenció i cura de la salut: dimensions de la fragmentació. 
Noves estratègies d’atenció en el procés salut-malaltia: atenció integrada i integralitat. 
Definicions d’atenció integrada i integralitat 
Polítiques socials, sociosanitàries i de salut. 
Departament de Benestar i Família. Necessitats socials ?conceptes. 
Recursos i Serveis Socials de Base i Especialitzats. 
Pla d’Atenció Individualitzat. 
Polítiques locals i experiències col·laboratives: ?Finestra única?, Oficina d’integració per a la planificació
de serveis, Plans individualitzats conjunts entre serveis sanitaris i socials locals. 
Polítiques de coordinació i integració entre serveis socials i sanitaris. Redefinició de rols. 
Anàlisis de l’entorn: Models d’anàlisi. 
Les potencialitats de les persones i les comunitats. 
La importància de l’entorn com a recurs. 
Alguns dels models organitzatius de prestació de serveis: Basats en l’estratificació de la població:
Kaiser Permanent. Basats en les interaccions entre proveïdors de serveis relacionats amb la salut:
SIPA. 
Finançament capitatiu. 
Eines i estratègies d’intervenció. 
Gestió de casos. 
Competències per a la integració i el treball interdisciplinari. 
Equips efectius. 
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AVALUACIÓ:

Avaluació continuada de les activitats realitzades per l’estudiant a través de:

Prova escrita sobre els continguts teòrics (30% de la nota final) es realitzarà  mitjançant una prova al
final del semestre. Recuperable. 
Exercici grupal (30% de la nota final) sobre l’anàlisi d’un cas. No recuperable. 
Exercicis a l’aula (40% de la nota final). Recuperable.

La nota final serà el resultat de la ponderació de les notes obtingudes en cadascuna de les parts, sempre i
quan aquestes estiguin aprovades.

BIBLIOGRAFIA:

Bengoa, R.; Nuño, R. (2008). Curar y cuidar: innovación en la gestión de enfermedades crónicas: una
guía práctica para avanzar. Barcelona: Elsevier Masson. 
Ibern, P. (2006). Integración asistencial. Fundamentos, experiencias y vias de avance. Barcelona:
Elsevier Masson. 
Fernández, T.; Ares A. (coord.) (2002). Servicios sociales: dirección, gestión y planificación. Madrid:
Alianza. 
Plenchette-Brissonnet, C. (1987). Mètode de treball en equip. Barcelona: Pòrtic.  
Ubieto, J.R. (2012). La construcción del caso en el trabajo en red: teoria y práctica. Barcelona: UOC.

De lectura obligatòria ? es facilitarà

Carvalho, L.C.; Feuerwerker, L.C.M.; Merhy, E.E. (2007). Disputas en torno a los planes de cuidado en
la internación domiciliaria: una reflexión necesaria. Salud colectiva, 3(3), 259?269. 
Contel, J.C., et al. (2011). La atención al paciente crónico en situacion de complejidad: el reto de
construir un escenario de atención integrada. Aten Primaria. Doi:10.1016/j.aprim.2011.01.013. 
Nuño, R. (2008). Un breve recorrido por la atención integrada. Revista de Innovación Sanitaria y
Atención integrada. 1(2). Obtingut de: http://pub.bsalut.net/risai/vol1/iss2/5 data 05/09/12 
Tenberken, S. (2006). El derecho a ser ciego sin ser discapacitado. Dins: Kronenberg, F.; Simó, S.;
Pollard, N. Terapia Ocupacional sin fronteras. Aprendiendo del espíritu de supervivientes. Madrid: 
Panamericana.

Complementària

Béland, F.; Bergman, H.; Lebel, P.; Dallaire, L.; Fletcher, J.; Contandriopoulos, A.-P.; Tousignant, P.
(2006). Integrated services for frail elders (SIPA): a trial of a model for Canada. Canadian journal on
aging = La revue canadienne du vieillissement, 25(1), 5?42. 
Fernández, T.; Ares A. (coord.) (2002). Servicios sociales: dirección, gestión y planificación. Madrid:
Alianza. 
Goleman, D. (2000). El espíritu creativo. Buenos Aires: Vergara.  
Jolien, A. (2009). Elogi de la feblesa. Barcelona: La Magrana. 
Kérouac, S. et al. (1996). El pensamiento enfermero. Barcelona: Masson.  
Kodner, D.L. (2006). Whole-system approaches to health and social care partnerships for the frail
elderly: an exploration of North American models and lessons. Health & social care in the community,
14(5), 384?390.  
Marriner, A.; Raile M. (2007). Modelos y teorías en enfermería. Madrid: Elsevier Mosby. 
O.M.S. (2000). Subsanar las desigualdades en una generación. Obtingut a
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789243563701_spa.pdf 
Pinheiro, R.; Ferla, A.; Silva Júnior, A. G. da. (2007). Integrality in the population’s health care programs.
Ciência & Saúde Coletiva, 12(2), 343?349. 
Rosen, R.; Ham, C. (2008). Atención integrada: enseñanzas de evidencia y experiencia. Revista de
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Innovación Sanitaria y Atención integrada. 1(2). Obtingut de: http://pub.bsalut.net/risai/vol1/iss2/2 data
05/09/12 
Santos Koerich, M., Stein Backes, D., Macêdo de Sousa, F. G., & Erdmann, A. L. (2009). La
emergencia de la integralidad e interdisciplinaridad en el sistema de cuidado en salud. Enfermería
Global, 17.  Disponible a: http://dx.doi.org/10.4321/S1695-61412009000300019  
Simó Algado, S.; Burgman, I. (2006). TO con niños supervivientes de conflicto bélico. Dins: Kronenberg,
F.; Simó Algado, S.; Pollard, N. Terapia Ocupacional sin fronteras. Aprendiendo del espíritu de 
supervivientes. Madrid: Panamericana.   
Tennyson, R. (2003). Manual de trabajo en alianza. The International Business Leaders Forum (IBLF). 
Townsend, E.; Polajatko, E. (2007). Enabling occupation 2. Ottawa: CAOT. 
Tschorne, P. (2005). Dinámica de grupo en trabajo social. Salamanca: Amarú. 
Vélez Benito, G.A.; Schwabe Franz, M. (2010). Educación permanente en la salud. Reflexiones en la
perspectiva de la Integralidad. Revista Cubana de Enfermería, 26(4), 267?279.
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Cures al Final de la Vida

Cures al Final de la Vida

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

Montserrat Faro Basco
Montserrat Lorenzo Ávila

OBJECTIUS:

Cures al Final de la Vida pertany a la matèria Infermeria Clínica. L’assignatura pretén que l’estudiant
adquireixi competències per donar una resposta professional a les necessitats que plantegen els malalts en
situació de malaltia avançada i en procés de final de vida.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

RA5. Desenvolupa habilitats per acompanyar en el procés de final de vida.

RA9. Recopila i interpreta dades i informacions sobre les que fonamentar les seves conclusions, incloent,
quan escaigui, les reflexions sobre temes d’índole social, científica o ètica en l’àmbit de la infermeria

RA10. Mostra habilitats per a la reflexió crítica en els processos vinculats a l’exercici de la professió.

 

COMPETÈNCIES

Generals

Buscar, obtenir, organitzar, avaluar críticament i aplicar la informació i evidència científica per assegurar
una atenció actualitzada i eficaç.
Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat per al treball en equip.
Capacitat per organitzar i planificar.
Comprensió de les cultures i els costums d’altres països.

Específiques

Aplicar el procés d’infermeria per proporcionar i garantir el benestar, la qualitat i seguretat a les
persones ateses.
Conèixer les cures pal·liatives i el control del dolor per a prestar cures que alleugin la situació dels
malalts avançats i terminals.
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Promoure la participació de les persones cuidades, famílies i els grups en el seu procés de 
salut-malaltia.

CONTINGUTS:

1.  Malaltia crònica avançada i cures pal·liatives 
2.  Comunicació i informació 
3.  Impacte emocional de la situació de malaltia crònica avançada 
4.  Control de símptomes 
5.  El morir i la mort 
6.  El procés de dol

AVALUACIÓ:

L’avaluació de l’assignatura es fa amb avaluació continuada sumatòria, a partir de la realització obligatòria
de les activitats dirigides que es plantegin, lliurant-les en els terminis establerts.
Aquesta consistirà en la realització obligatòria de les següents activitats no recuperables: 

Activitats dirigides a l’aula, individuals o en grup i activitats autònomes, amb un valor del 30%     
Treball escrit, amb un valor del 50%    
Defensa oral del treball escrit, amb un valor del 20% 

 Per poder fer la mitjana dels resultats obtinguts en les diferents activitats a avaluar, cal que cadascuna
d’elles s’hagi realitzat i superat amb una nota igual o superior a 5.

BIBLIOGRAFIA:

Comitè de Bioètica de Catalunya. (2010). Recomanacions als professionals sanitaris per a l’atenció als
malalts al final de la vida. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut 
Elizasu Miguens, Carolina. (2010). El acompañamiento en fin de vida. Madrid: CCS. 
Grupo de planes de cuidados de la AECPAL. (2014). Planes de cuidados estandarizados de Enfermería
dirigides a pacientes y família en procesos avanzados y terminales. Madrid: Sanidad y Ediciones S.L. 
Gómez Sancho, M.; Ojeda Martin, M. (2009). Cuidados Paliativos. Control de Síntomas. Las Palmas de
Gran Canaria: MEDA 
Martínez Cruz, M. B, [et al.]. (2012). Enfermería en cuidados paliativos y al final de la vida. Barcelona:
Elsevier  
Watson, M., Lucas, C., Hoy, A., Wells, J. (2009). Oxford handbook of palliative care. New York: Oxford
University Press.
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Gestió i Administració dels Serveis d’Infermeria

Gestió i Administració dels Serveis d’Infermeria

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

Margarita Oriol Ruscalleda
Raquel Carrera Goula

OBJECTIUS:

L’assignatura Gestió i Administració dels Serveis d’Infermeria forma part de la matèria Salut Pública i
Infermeria Comunitària i és de caràcter obligatori. El seu contingut té relació amb la resta d’assignatures
incloses a la matèria de Salut Pública i Infermeria Comunitària. Aquesta assignatura incorpora les tècniques
de gestió científica als serveis sanitaris dins un marc de qualitat i seguretat i permet la planificació,
organització, direcció i control dels serveis i dels programes de salut amb la finalitat de garantir els serveis
de salut a la comunitat.
En aquesta assignatura, es treballen temes de qualitat i seguretat i s’incorporen exemples del dia
considerant els aspectes clau en cadascun dels nivells de gestió i el paper dels diferents professionals de 
l’organització.

Objectius:

Conèixer conceptes bàsics d’economia i salut i de política, planificació i avaluació sanitària. 
Identificar aspectes diferenciadors dels diversos sistemes sanitaris i conèixer el sistema sanitari catal. 
Integrar la gestió clínica aplicada a les cures infermeres. 
Analitzar i identificar criteris dels indicadors i els factors que impacten en la qualitat i seguretat.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

1.  Identifica els elements d’un sistema econòmic, les etapes del procés administratiu i analitza els diferents
elements que l’integren. 

2.  Identifica els principis bàsics de l’economia en general i de l’economia de la salut en particular. 
3.  Ha aprés la metodologia de la planificació estratègica. 
4.  Coneix les principals característiques de l’estructura i funcionament de l’actual sistema sanitari i els

diferents models organitzatius. 
5.  Ha adquirir coneixements per a l’exercici del lideratge i la comunicació en les organitzacions. 
6.  Reconeix la importància de la seguretat del pacient en la qualitat de l’atenció a la salut i conèixer la

terminologia i la taxonomia relacionada. 
7.  Coneix les normes ISO de gestió de la qualitat, el model EFQM, les normes de la Joint Comission i les

metodologies per a implantar la millora contínua. 
8.  Descriu els components essencials de la cultura de la qualitat i la seguretat en els centres sanitaris i

coneix la metodologia per a l’anàlisi d’avaluació dels riscos.
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COMPETÈNCIES

Generals

Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat de lideratge.
Capacitat per a la comunicació oral i escrita en la pròpia llengua nativa.
Capacitat per a la presa de decisions.
Capacitat per a la resolució de problemes.
Capacitat per organitzar i planificar.
Habilitats per treballar en un equip interdisciplinari.
Preocupació per la qualitat.

Específiques

Conèixer el Sistema Sanitari Espanyol.
Conèixer i ser capaç d’aplicar les tècniques de direcció de grups.
Identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d’infermeria i la gestió de cures.

CONTINGUTS:

Unitat 1: Atenció sanitària i Economia de la Salut

1.  Atenció sanitària
1.  Demandes de salut, importància de l’economia en el sistema i atenció sanitària 
2.  Organització: concepte, missió, valors 
3.  Administració: concepte, procés i fases

2.  Conceptes bàsics d’economia
1.  La funció de producció 
2.  Els costos 
3.  La utilitat 
4.  L’oferta i la demanda

3.  Economia i Salut
1.  Introducció, l’anàlisi econòmic 
2.  Les quatre "E": eficàcia, efectivitat, eficiència i equitat 
3.  La mesura de la salut

Unitat 2: Política, planificació i avaluació sanitària

1.  Política, planificació i avaluació sanitària
1.  La política sanitària 
2.  La planificació sanitària 
3.  L’avaluació sanitària

Unitat 3: Organització de l’atenció sanitària. Gestió dels Serveis de Salut. Lideratge infermer

1.  El sistema de salut Català
1.  Aspectes diferenciadors dels diversos sistemes sanitaris 
2.  Estructura bàsica i definició del sistema de salut Català 
3.  Gestió dels recursos 
4.  Plà estratègic, plans de salut

2.  Gestió clínica aplicada a les cures infermeres
1.  Models organitzatius en APS 
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2.  Models organitzatius en AE 
3.  Models organitzatius en ASociosanitària 
4.  Característiques i implicacions de l’aplicació

3.  Lideratge infermer

Unitat 4: Qualitat i seguretat dels Serveis de Salut

1.  Qualitat de l’atenció a la salut
1.  Concepte, objectius, evolució històrica, gestió de qualitat, qualitat total, producte, client, procés 
2.  Gestió i millora de la qualitat 
3.  Normes ISO, model EFQM, normes de la Joint Comissions 
4.  El Pla de Qualitat del SNS 
5.  El Pla de Qualitat del DS

2.  Seguretat clínica
1.  Conceptes, objectius, evolució històrica, gestió de la seguretat, actuacions en macrogestió,

mesogestió i clínica. Efectes adversos (ENEAS) 
2.  Seguretat al SNS i al DS 
3.  La cultura i el clima de seguretat: eines 
4.  Estratègies de seguretat del pacient 
5.  Practiques clíniques segures i alertes de seguretat

AVALUACIÓ:

Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant proves escrites: 70% i avaluació
contínua: 30%:

Proves escrites  (70%)

Es portaran a terme dues proves escrites. La primera programada en horari de classe se li assigna un
pes del 30% (unitats 1, 2 i 3, excepte especificacions concretes) i a la segona, programada la setmana
d’exàmens al final del semestre, té un pes del 40% (unitat 4, excepte especificacions concretes). Les
proves s’aproven amb un cinc, les persones que no superin la primera prova escrita es podran
examinar de tot el contingut de l’assignatura el mateix dia de la segona prova escrita.

Avaluació contínua  (30%)

20% Treball en grup de 5 persones d’un Pla director dels que figuren en la web del Departament de
Salut intentant fer una aportació de la vostra opinió respecte al Pla Director un cop el coneixeu a fons. 

Creieu que el Pla està justificat? 
Creieu que se li dóna prou importància? 
Plantejaríeu alguns temes en relació al Pla diferent a com està plantejat? 
Creieu que la realitat s’ajusta a la que preveu el Pla?

Es recomana incorporar opinions de professionals que treballin en contacte directe amb tot allò que
preveu el Pla. Cal tenir en compte que les opinions, ben raonades, poder ser a favor o en contra dels
Plans directors. És bo que els aspectes crítics ho siguin sempre de forma constructiva, és a dir, fent
propostes alternatives a allò que creieu criticable (en el ben entès que quan es fan propostes aquestes
han de ser viables). Data de lliurament el dia de la segona prova escrita. 

Extensió màxima 5/10 folis, la lletra que sigui mida 12 i interlineat 1.5.
10%: Treballs individuals /grup: preparació de temes que es concretaran a la classe en relació al tema 7
i dos en relació a la unitat 4.

Treballs optatius : es poden portar a terme per aprofundir coneixements i pujar nota. El lliurament cal fer-lo
el dia de la segona prova escrita. El fitxer treballs optatius detalla el que cal portar a terme.
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No s’acceptaran exercicis individuals o en grup presentats fora de la data prevista. Per aprovar l’assignatura
és imprescindible tenir aprovats la prova escrita i l’avaluació contínua amb una nota mínima de 5.

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica

Ayuso Murillo, D.; Grande Sellera, R.F. (2006). La gestión de enfermería y los servicios generales en
las organizaciones sanitarias. Madrid: Díaz de Santos. 
Gimeno, J.A., Rubio, S.; Tamayo, P. (2006). Economía de la salud: instrumentos. Madrid: Díaz de
Santos. 
Marriner Tomey, A. (2009). Guía de gestión y dirección de enfermería. Barcelona: Elsevier. 
Mompart, P. (2008). Administración y gestión. Enfermería Siglo XXI. Madrid: Difusión y avances en
enfermería. 
OMS. (2010). Informe sobre la salud en el mundo 2010. Financiación de los sistemas de salud: el
camino hacia la cobertura universal. OMS. 
Pineault, R.; Daveluy, C. (1994). La planificación sanitaria. Conceptos, métodos y estrategias.
Barcelona: Masson.

Complementària

Articles relacionats amb la temàtica i que es facilitaran a classe (lectura obligatòria).
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Pràcticum V

Pràcticum V

Tipologia: Pràctiques Externes (PE)

Crèdits: 12,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT RESPONSABLE

Lourdes Albiac Suñer

OBJECTIUS:

Aquesta assignatura pertany a la matèria específica Pràcticum Clínic. A Pràcticum V l’estudiant ha de:

Realitzar i desenvolupar tècniques i procediments de cures infermeres en situacions simulades a
laboratori. 
Adquirir destreses i aptituds a través de la formació pràctica en l’àmbit comunitari, aplicant els
coneixements, habilitats i actituds apreses en les diferents assignatures. 
Orientar-se en l’organització, recursos i funcions en l’àmbit de l’Atenció Primària de Salut. 
Identificar la seqüència de prioritats a establir a l’hora de proporcionar cures d’infermeria a una
persona/família/comunitat durant el procés salut-malaltia.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Bloc teòric i teoricopràctic

1.  Incorporar els aprenentatges específics de l’àrea proposats i mostrar una actitud activa per a la seva
assimilació  

2.  Utilitzar les capacitats i recursos de què disposa per assolir els objectius en les situacions plantejades i
seguint instruccions. 

3.  Participar i integrar-se en el desenvolupament organitzat d’un treball en grup, preveient les tasques,
temps i recursos per aconseguir els resultats desitjats.

Bloc Pràctic
Pràctiques externes

1.  Organitzar i planifica les tasques que ha de dur a terme adaptant-se als recursos, temps, context,
seguint una metodologia, d’acord amb les possibilitats, prioritats i situació 

2.   Especificar les atencions d’infermeria considerant l’edat, el gènere, les diferències culturals, els grups
ètnics, les creences i valors, respectant els drets fonamentals de les persones 

3.  Utilitza els productes sanitaris que es corresponen amb el problema de salut i explica a la
persona/família la forma d’administrar-los, la seva acció i possibles efectes .  

4.  Participar en la dinàmica de l’equip i realitza les tasques que li són assignades de forma responsable 
5.  Facilitar l’expressió de les preocupacions i interessos de l’usuari, la família o grup, des d’una actitud

empàtica en la relació i ho té en compte a l’hora de proporcionar informació i atencions d’infermeria 
6.  Mostrar iniciativa i interès en la dinàmica de les consultes i es preocupa per la millora en les seves

actuacions a nivell acadèmic i professional en l’àmbit de l’atenció comunitària, demanant i cercant
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informació 
7.  Utilitzar els sistemes de registre habituals en el centre per incloure o extreure informació de la persona

Treball de pràctiques

1.  Descriure les necessitats de la persona, organitzant i estructurant la informació obtinguda de les
diverses fonts, segons el model de V. Henderson 

2.  Analitzar les dades recollides en la valoració de l’usuari i prioritza els problemes de salut d’aquest 
3.  Estableix el pla de cures d’infermeria que permeten cobrir de forma integral les necessitats de la

persona, família o grup 
4.  Identificar les necessitats educatives i els factors condicionants de la persona/família o grup segons la

situació de salut, risc, malaltia o incapacitat 
5.  Dissenyar i desenvolupar el pla d’EpS seguint les indicacions de la guia del treball. 
6.  Valorar l’assoliment dels objectius del període de pràctiques i s’autovalora per identificar accions de

millora en el procés d’aprenentatge 
7.  Estructura la informació procedent de diverses fonts del context professional, i la transmet de forma

coherent i entenedora segons estàndards, per escrit

COMPETÈNCIES

Generals

Apreciació de la diversitat i multiculturalitat.
Autoavaluar-se i reconèixer la necessitat d’aprenentatge al llarg de la vida per actualitzar-se, coneixent
les pròpies limitacions.
Buscar, obtenir, organitzar, avaluar críticament i aplicar la informació i evidència científica per assegurar
una atenció actualitzada i eficaç.
Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat d’iniciativa i esperit emprenedor.
Capacitat per a l’ús d’habilitats interpersonals.
Capacitat per a la comunicació oral i escrita en la pròpia llengua nativa.
Capacitat per a la presa de decisions.
Capacitat per a la resolució de problemes.
Capacitat per actuar d’acord amb un compromís ètic.
Capacitat per adaptar-se a situacions noves.
Capacitat per aplicar el coneixement a la pràctica.
Capacitat per organitzar i planificar.
Habilitat en l’ús de la informació (habilitat per comprendre i analitzar la informació de fonts diferents).
Habilitat per comunicar-se amb experts d’altres camps.
Habilitat per treballar amb autonomia.
Habilitats per a la crítica i autocrítica.
Habilitats per treballar en un equip interdisciplinari.
Integrar en la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds de la Infermeria, basats en
principis i valors.
Preocupació per la qualitat.

Específiques

Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i
executar el pla de cures i realitzar la seva avaluació.
Comprendre des d’una perspectiva ontològica i epistemològica l’evolució dels conceptes centrals que
configuren la disciplina d’infermeria, així com els models teòrics més rellevants, aplicant la metodologia
científica en el procés de cuidar i desenvolupant els plans de cures corresponents.
Conèixer l’ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d’infermeria.
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Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d’infermeria a l’individu, la família i la comunitat.
Educar, facilitar i donar suport a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals
estan afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort.
Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i la família, d’acord amb la situació de la
persona, problema de salut i etapa de desenvolupament.
Individualitzar la cura considerant l’edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i
els valors.
Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del
pacient i la família.
Realitzar les tècniques i procediments de cures d’infermeria, establint una relació terapèutica amb els
malalts i familiars.
Utilització dels medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscos associats i/o efectes derivats
de la seva administració i consum.
Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb els pacients, les famílies i
els grups socials així com l’expressió de les seves preocupacions i interessos.

CONTINGUTS:

Continguts teòrics i seminaris:

1.  Cures a persones amb necessitats específiques 
2.  Farmacoteràpia específica i prescripció infermera 
3.  Programes de salut específics i grups de treball 
4.  Cas simulat

Estada clínica

1.  Seminari preliminar a l’estada al centre de pràctiques. 
2.  Estada al centre de pràctiques en l’àmbit comunitari

AVALUACIÓ:

L’avaluació de l’assignatura es fa amb avaluació continuada sumatòria no recuperable , a partir de la
realització obligatòria de les activitats i continguts pràctics que es plantegin en els terminis establerts.

    Avaluació de l’estada al centre per part dels tutors del centre assistencial 50%. 
    Avaluació del treball de pràctiques 25%. 
    Seminaris laboratori   15% (100% d’assistència obligatòria i no recuperables). 
    Prova de continguts teòrics 10% (no recuperable)

La nota final de l’assignatura és el resultat del sumatori de cadsacuna de les parts. Per això cal aprovar
cada part amb una nota igual o superior a 5.
D’acord amb la normativa Acadèmica dels Estudis de Grau de la UVic, aprovada per CDU, 25 de juny de
2012, no hi ha cap període d’avaluació complementària. 

BIBLIOGRAFIA:

Acevedo, Díaz, Ortiz. Artículo de revisión: Propuesta de cuidado de enfermería al paciente con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica según la taxonomía nanda, nic, noc. Av Enferm. 2013. XXXI(2):116-137 Els
professors que facin els seminaris us facilitaran bibliografía i altres fonts d’informació específica per cada 
tema.
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Morales JM, Martín FJ, Contreras E, Morilla JC. Prescripción de medicamentos y productos sanitarios por
enfermeras comunitarias. Enfermeria Comunitaria. 2006; 2(1):49-57. 
Bigbee, G. Territoriality and prescriptive authority for nurse practitioners. Nurse Health Care. 1984. 5 (2): 
106-110

Llei 28/2009, de 30 de desembre, de modificació de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional
dels medicaments i productes sanitaris. Disponible en: 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21161-C.pdf

Generalitat de Catalunya. Guies de pràctica 
cínica http://ics.gencat.cat/ca/assistencia/coneixement-assistencial/guies-de-practica-clinica/

Altra bibliografia específica recomanada pels professors
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Treball de Fi de Grau I

Treball de Fi de Grau I

Tipologia: Treball de Fi de Grau (TFG)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català,Anglès

PROFESSORAT RESPONSABLE

Anna Vila Martí

OBJECTIUS:

Informació general del Treball de Fi de Grau (TFG I i TFG II)

El Treball de Final de Grau (TFG) forma part de tots els estudis universitaris de grau de totes les universitats
tal com estableix la normativa vigent. Els aspectes relacionats amb el TFG estan regulats en la Normativa
acadèmica dels estudis de grau de la UVic.
El Treball de Final de Grau és el resultat de la formació i l’experiència adquirides en el decurs dels
ensenyaments del grau i ha de permetre a l’estudiant mostrar el nivell d’adquisició de les competències de la
titulació i dels principis que fonamentaran la seva futura tasca professional.
El pla d’estudis del Grau en Infermeria de la Universitat de Vic incorpora un TFG de 10 crèdits ECTS, dividit
en dues assignatures TFG_I (3 crèdits el semestre 7è) i TFG_II (7 crèdits en el semestre 8è) del darrer curs
de grau (4rt curs), de caràcter obligatori per a obtenir el títol. El TFG té convocatòria única per matrícula. 
La temàtica del TFG es podrà escollir i configurar dins de l’àmbit temàtic que s’ofereix des de la FCSB i que
l’alumne trobarà degudament detallat en el formulari de proposta de tema.
EI TFG s’ha de realitzar de forma individual. L’alumne presentarà la proposta del seu tema a final de 3er
curs per tal que aquesta sigui aprovada per la comissió de treball de fi de grau i es pugui assignar un tutor.
Durant el procés de realització del TFG l’estudiant rebrà suport i orientació per part d’un professor/a tutor/a
de la facultat que li serà assignat.
El procés de tutorització s’iniciarà amb un seminari que servirà per explicar de forma general les estratègies
útils en el procés de selecció del tema, elaboració, tutorització, seguiment i avaluació del treball. En el TFG_I
i II el tutor és la mateixa persona i organitzarà les tutories combinant el format de grup reduït i les tutories
individuals segons el criteri del tutor. En el TFG_I s’elabora el marc teòric i els objectius del projecte. En el
TFG_II es desenvoluparà la metodologia i altres punts segons la memòria proposada i es durà a terme la
presentació i defensa oral del TFG que serà avaluada per un tribunal.
A través de l’aula virtual de l’assignatura l’estudiant trobarà tota la informació referent als calendaris
d’execusió, documents d’avaluació i rúbriques, ...  
 

Objectius:

Desenvolupar i presentar davant un tribunal un projecte d’investigació centrat en un problema de la
disciplina infermera. 
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RESULTATS D’APRENENTATGE:

1.  Identifica un problema d’estudi i el relaciona en ’àmbit de la pròpia disciplina. 
2.  Segueix ordenadament i desenvolupa les etapes del mètode científic. 
3.  Segueix les orientacions i recomanacions donades per la tutoria. 
4.  Proposa una o diverses alternatives possibles d’intervenció davant un problema. 
5.  Elabora una síntesi breu de les informacions obtingudes amb l’objectiu de crear una base conceptual

que visualitzi la viabilitat de la proposta. 
6.  La revisió bibliogràfica s’ha realitzat buscant documents en un àmbit internacional.

COMPETÈNCIES

Generals

Capacitat per a la comunicació oral i escrita en la pròpia llengua nativa.
Capacitat per al disseny i la direcció de projectes.
Capacitat per generar noves idees.
Comprendre i interpretar fonts d’informació, orals i escrites, especialitzades en Ciències de la Salut, en
una segona llengua.
Habilitat en l’ús de la informació (habilitat per comprendre i analitzar la informació de fonts diferents).
Habilitats de recerca.

CONTINGUTS:

En el TFG l’activitat principal es basa en integrar els coneixements que l’alumne ha assolit durant els seus
estudis de grau.

AVALUACIÓ:

En l’avaluació del TFG I es considera:

1.  El procés de desenvolupament  del treball . El tutor elabora un informe de seguiment que representa
un 20% de la nota del TFG I. 

2.  Presentació escrita de la proposta de projecte . L’alumne presenta una part de la memòria del
disseny del projecte de recerca segons el guió establert. L’avaluació representa un 80% de la nota del
TFG I i la realitza el mateix tutor.

BIBLIOGRAFIA:

Reial Decret 861/2010, del 2 de juliol de 2010 on s’estableix la ordenació dels ensenyaments
universitari. 3 de juliol de 2010. BOE. 161:58545-68. 
Normativa del treball de fi de grau (TFG). Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UVic. Curs
acadèmic 2012/2013. 25 de juny de 2012.pp:15-17.
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Pràcticum VI

Pràcticum VI

Tipologia: Pràctiques Externes (PE)

Crèdits: 17,0

Llengua d’impartició: Català,Anglès

PROFESSORAT RESPONSABLE

Xavier Palomar Aumatell

OBJECTIUS:

Per tal de conèixer la Infermeria com a disciplina i per adquirir i desenvolupar competències professionals
específiques, en l’assignatura de Pràcticum VI l’estudiant ha de:

Realitzar i desenvolupar tècniques i procediments de cures infermeres en situacions clíniques
simulades (simuladors anatòmics i maniquins) 
Adquirir habilitats, destreses i aptituds a través de la formació pràctica en un centre hospitalari aplicant
els coneixements, habilitats i actituds apresos en les diferents assignatures. 
Identificar la seqüència de prioritats a establir a l’hora de proporcionar cures d’infermeria a una persona
amb problemes de salut.

Els estudiants que optin per la menció en Prevenció i Atenció en Situacions de Cronicitat, a més dels
anteriors, hauran de:

Identificar les característiques i necessitats específiques dels usuaris en situacions de cronicitat.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Bloc teòric i teoricopràctic:

1.  Organitza i integra mentalment diversos elements de la realitat estudiats i els demostra a través de
comportaments globals 

2.  Organitza  i planifica el treball personal, els recursos i temps, amb mètode, d’acord amb les possibilitats
i prioritats 

3.  Utilitza les capacitats i recursos de que disposa per assolir els objectius en les situacions plantejades i
seguint instruccions 

4.  Participa i s’integra en el desenvolupament organitzat d’un treball en grup, preveient les tasques, temps
i recursos per aconseguir els resultats desitjats 

5.  Incorpora els aprenentatges proposats i mostra una actitud activa per a la seva assimilació 
6.  Aplica en el procés de treball/aprenentatge, procediments i accions apreses i n’incorpora de nous per

millorar els punts dèbils i reforçar els forts 
7.  Identifica situacions de risc vital i demostra la correcta aplicació de les mesures de suport vital bàsic i

avançat en pediatria
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Bloc pràctic:

1.  Analitza les dades recollides en la valoració de l’usuari i prioritza els problemes de salut d’aquest 
2.  Distribueix la medicació pautada tenint en compte les seves característiques 
3.  Elegeix les cures adients respectant els drets fonamentals de les persones 
4.  Facilitar l’expressió de les preocupacions i interessos de l’usuari i la família, des d’una actitud empàtica

en la relació 
5.  Reconeix l’ús de les indicacions dels productes sanitaris que es corresponen amb el problema de salut

COMPETÈNCIES

Generals

Apreciació de la diversitat i multiculturalitat.
Autoavaluar-se i reconèixer la necessitat d’aprenentatge al llarg de la vida per actualitzar-se, coneixent
les pròpies limitacions.
Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat d’iniciativa i esperit emprenedor.
Capacitat per a l’ús d’habilitats interpersonals.
Capacitat per a la presa de decisions.
Capacitat per actuar d’acord amb un compromís ètic.
Capacitat per adaptar-se a situacions noves.
Capacitat per aplicar el coneixement a la pràctica.
Capacitat per organitzar i planificar.
Habilitat per comunicar-se amb experts d’altres camps.
Habilitat per treballar amb autonomia.
Habilitats per a la crítica i autocrítica.
Habilitats per treballar en un equip interdisciplinari.
Integrar en la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds de la Infermeria, basats en
principis i valors.
Preocupació per la qualitat.

Específiques

Conèixer l’ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d’infermeria.
Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d’infermeria a l’individu, la família i la comunitat.
Educar, facilitar i donar suport a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals
estan afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort.
Individualitzar la cura considerant l’edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i
els valors.
Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del
pacient i la família.
Realitzar les tècniques i procediments de cures d’infermeria, establint una relació terapèutica amb els
malalts i familiars.
Utilització dels medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscos associats i/o efectes derivats
de la seva administració i consum.

CONTINGUTS:

Bloc 1 -  Aplicació pràctica dels llenguatges estandarditzats

27GUIA DE L’ESTUDIANT 2017-2018  GRAU EN INFERMERIA



Treball de casos clínics

Bloc 2 ? Teoricopràctic

Reanimació cardiopulmonar en nadons i nens 
Dispositius venosos en nens, nadons i lactants 
Medicina hiperbàrica. Accidents aquàtics. 
Atenció d’infermeria al malalt amb cremades 
Atenció d’infermeria al malalt amb traqueotomia/traqueostomia 
Prevenció i tractament de les incontinències 
Psicomotricitat infantil 
Mesura de les carregues de treball

Bloc 3 - Inserció Laboral  

Inserció Laboral 
Formació postgrau 
Col·legis professionals 
Especialitats infermeres

Bloc 4 - Situació clínica simulada  

Estudi de la situació clínica simulada 
Demostració pràctica de la situació clínica al laboratori

Bloc 5 -  Estada clínica   

Seminari preclínic 
Estada clínica en un centre assistencial, en serveis d’atenció especialitzada. (Vegeu dossier de 
pràctiques).

AVALUACIÓ:

L’avaluació de l’assignatura es fa amb avaluació continuada sumatòria, a partir de la realització obligatòria
de les activitats (proves escrites i treballs/activitats dirigides) i continguts pràctics (seminaris de situacions
simulades i estada clínica) que es plantegin, lliurant les activitats proposades en els terminis establerts.
La ponderació de les diferents activitats per a la nota final serà la següent:   

25% prova objectiva de coneixements. Es realitzarà 1 prova escrita d’avaluació. 
15% valoració de cadascun dels seminaris i activitats es valora en base a les competències a
desenvolupar i assolir en l’assignatura. (No recuperable) 
10% valoració del seminari de simulació clínica. (Obligatoria / No recuperable) 
40% valoració de la pràctica clínica de l’estada en un centre hospitalari. Es realitza a partir de la plantilla
d’avaluació de l’estada clínica continguda en el dossier de pràctiques clíniques. 
10% valoració del treball a realitzar en la pràctica clínica de l’estada en un centre hospitalari. Es realitza
a partir de la plantilla de valoració elaborada en base a les competències a desenvolupar en 
l’assignatura.

OBSERVACIONS:

Per poder fer promig dels resultats, cal que cadascuna de les parts estigui aprovada amb una nota igual
o superior a 5. 
Les activitats que formen part de l’avaluació s’han de lliurar en els terminis establerts en l’assignatura. 
D’acord amb la normativa Acadèmica dels Estudis de Grau de la UVic del curs 2016/2017
(Aprovada pel Consell de Govern de la UVic-UCC, 07-06-2016) l’assignatura es pot superar a
través d’una avaluació continuada sumatòria. L’assignatura Practicum VI es defineix com
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assignatura sense període complementari d’avaluació. 

 

BIBLIOGRAFIA:

Bulechek, G.M. (2013). Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). 6a ed. Madrid: Elsevier. 
Johnson, M.; Moorhead, S.; Bulechek, G. (2012) Vinculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnosticos 
médicos. Elsevier. 
Moorhead, S. (2013). Clasificación de resultados de enfermería (NOC). 5a ed. Madrid: Elsevier. 
NANDA Internacional (2010). Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2012-2014.
Barcelona: Elsevier. 
Nichols, David G.; Yaster, Myron; Schleien, Charles; Paidas, Charles N. (2012) Manual de soporte vital
avanzado en pediatría. La hora de oro. Barcelona: Elsevier. 
Nicolàs, J.M.; Ruiz, J.; Jiménez, X.; Net, A. (2011). Enfermo Crítico y Emergencias. Barcelona: Elsevier. 
Smith, S.F.; Duel, D.J.; Martin, B. (2009). Técnicas de enfermería clínica. 7a ed. Madrid: Pearson
Educación. 
Williams, L.S.; Hopper, P.D. (2009). Enfermería Medicoquirúrgica. Mèxic: McGraw-Hill Interamericana.
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Treball de Fi de Grau II

Treball de Fi de Grau II

Tipologia: Treball de Fi de Grau (TFG)

Crèdits: 7,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT RESPONSABLE

Anna Vila Martí

OBJECTIUS:

Informació general del Treball de Fi de Grau (TFG I i TFG II)

El Treball de final de Grau (TFG) forma part de tots els estudis universitaris de Grau de totes les universitats
tal com estableix la normativa vigent. Els aspectes relacionats amb el TFG estan regulats en la Normativa
acadèmica dels estudis de grau de la UVic.
El Treball de Final de Grau és el resultat de la formació i experiència adquirida en el decurs dels
ensenyaments del Grau i ha de permetre a l’estudiant mostrar el nivell d’adquisició de les competències de
la titulació i dels principis que fonamentaran la seva futura tasca professional.
El pla d’estudis del Grau en d’Infermeria de la Universitat de Vic incorpora un TFG de 10 crèdits ECTS,
dividit en dues assignatures TFG I (3c crèdits el semestre 7è) i TFG II (7 crèdits el semestre 8è) del darrer
curs de Grau (4rt curs), de caràcter obligatori per a obtenir el títol. El TFG té convocatòria única per 
matrícula.

La temàtica del TFG es podrà escollir i configurar dins de l’àmbit temàtic que s’ofereix des de la FCSB i que
l’alumne trobarà degudament detallat en el formulari de proposta de tema.

EI TFG s’ha de realitzar de forma individual. L’alumne presentarà la proposta del seu tema d’interès al final
de 3er curs per tal que aquesta sigui aprovada per la comissió de treball de fi de grau i es pugui assignar un
tutor. Durant el procés de realització del TFG l’estudiant rebrà suport i orientació per part d’un professor/a
tutor/a de la facultat que li serà assignat.

El procés de tutorització s’iniciarà amb un seminari que servirà per explicar de forma general les estratègies
útils en el procés de selecció del tema, elaboració, tutorització, seguiment i avaluació del treball. En el TFG I
i II el tutor és la mateixa persona i organitzarà les tutories combinant el format de grup reduït i les tutories
individuals segons el criteri del tutor. En el TFG I s’elabora el marc teòric i els objectius i en el TFG II es
desenvoluparà la metodologia i altres punts segons la memòria proposada i es durà a terme la presentació i
defensa oral del TFG que serà avaluada per un tribunal.

A través de laula virtual de l’assignatura l’estudiant trobarà tota la informació referent als calendaris
d’execusió, memòria del TFG, documents i criteris d’avaluació i servirà de canal d’informació entre el
coordinador de TFG i els estudiants.

Treball Final de Grau  II

El TFG II és la continuació del TFG I. 
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Per poder dur a terme el TFG II s’ha de tenir aprovat el TFG I i cal fer ampliació de matrícula, per al TFG II,
en les dates previstes per l’Àrea de Gestió Acadèmica sense necessitat de realitzar una instància al Cap 
d’Estudis.

Objectius:

Desenvolupar i presentar davant un tribunal un projecte d’investigació centrat en un problema de la
disciplina infermera. 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Segueix ordenadament i desenvolupa les etapes del mètode científic. 
Segueix les orientacions i recomanacions donades per la tutoria 
Presenta una pregunta d’investigació i l’argumenta i justifica en el context de la pròpia disciplina.  
Dissenya una intervenció (proposta de millora, innovació, tractament, programa de salut...) de manera
que pugui ser aplicada. 
Elabora una síntesi de les informacions obtingudes en la cerca bibliogràfica i documental àmplia d’abast
internacional. 
Elabora la memòria escrita d’un projecte d’investigació (segons el format FCSB). 
Exposició oral i defensa el projecte davant d’un tribunal. 
La revisió bibliogràfica s’ha realitzat buscant documents en un àmbit internacional.

 

COMPETÈNCIES

Generals

Capacitat per a la comunicació oral i escrita en la pròpia llengua nativa.
Capacitat per al disseny i la direcció de projectes.
Capacitat per generar noves idees.
Comprendre i interpretar fonts d’informació, orals i escrites, especialitzades en Ciències de la Salut, en
una segona llengua.
Habilitat en l’ús de la informació (habilitat per comprendre i analitzar la informació de fonts diferents).
Habilitats de recerca.

CONTINGUTS:

En el TFG activitat principal es basa a integrar els coneixements que l’alumne ha assolit durant els seus
estudis de grau.

AVALUACIÓ:

L’avaluació serà individual i es basa en 3 conceptes, el procés d’elaboració o seguiment, la memòria i la
presentació i defensa oral:
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1. Procés d’elaboració o informe de seguiment (20%): en aquest procés l’estudiant rep el suport d’un tutor
que l’orientarà i li donarà suport. El tutor i l’estudiant han d’establir un pla de treball i un pla de tutories on
s’especifiqui la periodicitat, de manera que el tutor pugui seguir el procés de realització del treball, orientar
en la redacció de la memòria escrita i en l’elaboració de l’exposició oral i la defensa pública.

2. Memòria escrita (60%): en aquest document escrit l’alumne reflecteix tot el projecte i és el resultat final de
tot el procés. Ha d’estar elaborat seguint les pautes que l’alumne trobarà indicades a l’aula virtual. Aqueste
indicacions han estat elaborades per tal de poder avaluar un projecte tal com es fa en el context real i poder
equilibrar el nivell d’exigència d’aquest treball en el context acadèmic i, per tant, de les competències que
s’han d’avaluar.

3. Presentació oral i defensa (20%): La defensa pública dels TFG es fa presencialment a la UVic. L’estudiant
ha de presentar el seu treball davant un tribunal format per dos professors que hauran llegit la memòria
escrita. És un acte acadèmic de caràcter públic. La durada serà de 30 minuts com a màxim i estaran
repartits de la següent manera: 7 minuts per a la exposició oral i un màxim de 10 minuts per a les preguntes
del tribunal i les respostes de l’alumne.

La qualificació global i final de TFG II l’elaborarà el tribunal tenint presents aquests tres conceptes.

BIBLIOGRAFIA:

Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol de 2010, on s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitari.
3 de juliol de 2010. BOE. 161:58545-68. 
Normativa del treball de fi de grau (TFG). Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UVic. Curs
acadèmic 2012/2013. 25 de juny de 2012.pp:15-17.
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ASSIGNATURES OPTATIVES
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Atenció a Persones amb Demències

Atenció a Persones amb Demències

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català

OBJECTIUS:

L’assignatura pretén que l’estudiant prengui contacte amb la realitat que provoca una malaltia a nivell
cognitiu sobre totes les àrees de la persona i el seu entorn relacional, i com també la modificació de l’entorn
influeix la vivència de la malaltia. S’ inicia un procés de reflexió sobre la subjectivitat de la vivència de la
malaltia i la unicitat del moment d’interacció comunicativa. 
Es planificaran programes específics d’intervenció i es promourà l’anàlisi crítica sobre la bibliografia 
disponible.
Es considera un element fonamental de l’assignatura la interacció, la comunicació i la col·laboració entre els
i les estudiants dels diferents graus de l’àmbit de la salut per a la creació de coneixement i estratègies 
compartides.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

1.  Explica la problemàtica que pateix la persona amb una demència: les repercussions d’aquesta sobre la
persona i els cuidadors, i les repercussions de l’entorn sobre la persona. 

2.  Identifica els possibles problemes derivats dels trastorns de comportament i planifica accions per a la
millora.  

3.  Reconeix, descriu i planifica diferents intervencions i actuacions no farmacològiques.  
4.  Descriu els elements a considerar en la presa de decisions de forma anticipada per a l’adequació de les

intervencions en situacions difícils.

COMPETÈNCIES

Generals

Analitzar les necessitats d’atenció i provisió de serveis de les persones en situació de vulnerabilitat, així
com del seu entorn sociofamiliar, des d’una perspectiva interdisciplinària i intersectorial, amb la finalitat
d’assegurar una atenció integrada i la continuïtat assistencial.
Buscar, obtenir, organitzar, avaluar críticament i aplicar la informació i evidència científica per assegurar
una atenció actualitzada i eficaç.

Específiques

Seleccionar les intervencions cuidadores adreçades a tractar o prevenir els problemes de salut i la seva
adaptació a la vida diària mitjançant recursos de proximitat i suport a la persona anciana.
Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les
desviacions de salut.
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CONTINGUTS:

1.  Demències
1.  Definició, tipus i simptomatologia.  
2.  Criteris diagnòstics: Deterior cognitiu lleu, depressió, demència.  
3.  Fases i evolució natural de la malaltia. 
4.  Impacte social i familiar de la demència. 
5.  Resposta social i de l’entorn sobre la persona que pateix una demència.

2.  Les atencions a les persones amb demència  
1.  La cura de l’entorn, entorns assistencials, entorns segurs. 
2.  Aspectes pràctics del tractament farmacològics. 
3.  Entrenament de la memòria.Potencial d’aprenentatge en les demències. 
4.  Programes de psicoestimulació i intervenció psicosocial. 
5.  Programes amb noves tecnologies.  
6.  Tècniques d’intervenció: adaptació o graduació de les intervencions.

3.  Comunicació i suport    
1.  Informació als usuaris i als seus familiars. 
2.  Millora de la qualitat d’interacció. 
3.  Planificació anticipada de decisions. Presa de decisions en situacions de malaltia avançada.

4.  Família i entorn cuidador   
1.  Detecció i avaluació de les cuidadores/cuidadors principals. 
2.  Avaluació i intervenció en la cura informal. 
3.  Sistemes de suport als cuidadors.

AVALUACIÓ:

Avaluació continuada de les activitats realitzades per l’estudiant a través de:

Prova escrita sobre els continguts teòrics (25% de la nota final). Recuperable. 
Exercici individual (25% de la nota final) sobre l’anàlisi d’una conducta problema en una àrea molt
quotidiana de la vida i la proposta de possibles estratègies d’intervenció. Recuperable. 
Exercici individual (25% de la nota final) amb l’elaboració una activitat de musicoteràpia-reminiscència .
Recuperable. 
Exercici individual (25% de la nota final) amb l’elaboració  una activitat de psicoestimulació. 
Recuperable

La nota final serà el resultat de la ponderació de les notes obtingudes en cadascuna de les parts, sempre i
quan aquestes estiguin aprovades. Es valora la participació en les activitats, tallers i dinàmiques a l’aula.

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica: 

Feil, N. (2002). Validación: un método para ayudar a las personas mayores desorientadas. Barcelona:
Herder. 
Kitwood, T. (2003). Repensant la demència. Vic: Eumo Editorial. 
Álvaro Redondo, A. (2005). Terapia ocupacional en Alzheimer y otras demencias: nuevospuntos de
vista para un cuidador. Madrid: Afal: Obra Social Caja Madrid. 
Sarasa, E. (2008). Terapia ocupacional y enfermedad de Alzheimer: guía práctica para la estimulación
global en los servicios sociales. Saragossa: Mira.
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Complementària:

Durante, P.; Pedro, P. (2004). Terapia Ocupacional en Geriatría. Principios y práctica. Barcelona:
Masson. 
Mace, N.L.; Rabins, P. (1993). El Dia de 36 hores: una guia familiar per a la cura de persones afectades
per la malaltia d’Alzheimer i per malalties relacionades amb la demència i amb la pèrdua de la memòria
en els darrers anys de vida. Vic: Eumo Editorial.  
Fernández-Ballesteros R. (2009) (dir.). Psicología de la vejez. Una psicogerontología aplicada. Madrid:
Pirámide. 
Young, T.; Manthorp, C.; Howells, D. (2010). Comunicació i demència: noves perspectives, nous 
enfocaments. Barcelona: Aresta: Editorial UOC. 
Sadurní, C. (2011). Experiències de cura: experiència dels cuidadors/res principals informals que tenen
cura d’un familiar vell amb demència des de fa més de 4 anys. Vic: Eumogràfic: Servei de Publicacions
de la UVic. 
Vila, J. (1999). 2a ed. Guia pràctica per entendre els comportaments dels malalts d’Alzheimer. Vic:
Eumo Editorial. 
Martínez Maroto, A. (2002). Temas jurídicos relacionados con la enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias. Madrid: AFAL. 
Franco, M.A., Hugo C. (2002) Intervención psicoterapéutica en afectados de enfermedad de Alzheimer
con deterioro leve. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapacidad. Instituto de Mayores y Servicios Sociales. 
Deví, J.; Deus, J. (coord.) (2004). Las demencias y la enfermedad de Alzheimer: una aproximación
práctica e interdisciplinar. Barcelona: ISEP. 
Yanguas, J.J. (2007). Modelo de atención a las personas con enfermedad de Alzheimer. Madrid:
Ministerio de Trabajo y AsuntosSociales. Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). 
Acarín, N. (2010). Alzheimer: manual d’instruccions. Barcelona: Columna, 2010. 
Albanell, P.; Tobella, M. (1998). La Fada d’Alzheimer. Barcelona: Fundació la Caixa. 
Fernández-Calvo, B. i altres (2011). E?cacia del entrenamiento cognitivo basado en nuevas tecnologías
en pacientes con demencia tipo Alzheimer. Psicothema, 23 (1), pp. 44-50. 
Valverdi, J. (2009). El marco de referencia de la discapacidad cognitiva. Frame of reference of cognitive 
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http://www.gencat.cat/salut/depsan/units/aatrm/pdf/gpc_alzheimer_demencias_pcsns_aiaqs_2011vc.pdf
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Atenció al Pacient Crític

Atenció al Pacient Crític

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català

OBJECTIUS:

L’especificitat en les cures en el pacient crític, els avenços continus i l’evolució de les tecnologies en aquest
camp fan necessària una formació específica per garantir la qualitat de les cures d’infermeria en aquest
tipus de pacients.
L’estudiant ha de ser capaç d’adquirir coneixements bàsics i habilitats per tal de planificar i prioritzar les
intervencions d’infermeria segons les necessitats de cada pacient en situació crítica.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

1.  Identifica les manifestacions lligades a l’evolució de les alteracions de la salut  tractades a l’assignatura.
(E39) (G01) 

2.  Enumera les cures que precisa la persona amb problemes de salut a partir de l’anàlisi de les seves
necessitats fonamentals.(E46) (G10) (G19) 

3.  Examina les dades recollides en la valoració, identifica els problemes de salut que presenta l’usuari,
diferencia els que formen part del rol autònom i del de col·laboració, els prioritza i estableix el pla de
cures. (E49) (G09) (G02) 

4.  Identifica les manifestacions de dependència que indiquen que una persona amb alteracions de la salut
es troba en una situació de risc vital. (E50) (G01) (E19) (G13) (G22) 

5.  Aplica l’evidència científica per a assegurar una atenció actualitzada i eficaç. (U06)

COMPETÈNCIES

Generals

Buscar, obtenir, organitzar, avaluar críticament i aplicar la informació i evidència científica per assegurar
una atenció actualitzada i eficaç.
Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat per a l’ús d’habilitats interpersonals.
Capacitat per a la presa de decisions.
Capacitat per a la resolució de problemes.
Capacitat per adaptar-se a situacions noves.
Capacitat per aplicar el coneixement a la pràctica.
Capacitat per organitzar i planificar.
Habilitat per treballar amb autonomia.
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Específiques

Aplicar el procés d’infermeria per proporcionar i garantir el benestar, la qualitat i seguretat a les
persones ateses.
Conèixer l’ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d’infermeria.
Conèixer les alteracions de salut de l’adult, identificant les manifestacions que apareixen en les seves
diferents fases.
Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut.
Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i avançat.

CONTINGUTS:

1.  Valoració del pacient crític.
1.   Reconeixement i avaluació del pacient crític.

2.  Via aèria.
1.  Oxigenació i ventilació: permeabilitat de la via aèria, ventilació mecànica invasiva i no invasiva.

3.  Cures d’infermeria en diferents patologies.
1.  Cures d’infermeria en el malalt respiratori 
2.  Cures d’infermeria en el malalt Síndrome Coronària Aguda 
3.  Cures d’infermeria en el malalt en situació de xoc 
4.  Cures d’infermeria en el malalt quirúrgic 
5.  Cures d’infermeria en el malalt amb alteració de la funció renal.Tractament substitutiu renal. 
6.  Suport vital avançat en el pacient crític

4.  Seguretat del pacient
1.  Infeccions adquirides a l’hospital, infeccions per gèrmens multiresistents.

AVALUACIÓ:

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà a partir de:

Prova objectiva de coneixements 
Seminaris demostratius en unitat de cures intensives 
Casos clínics 
Cas clínic simulat

La ponderació de les diferents activitats per a la nota final serà la següent:

50% prova objectiva de coneixements 
30% avaluació del cas clínic simulat 
10% valoració dels tallers demostratius 
10% valoració de casos clínics

D’acord amb la normativa Acadèmica dels Estudis de Grau de la UVic, aprovada per CDU, 25 de juny de
2012, l’assignatura defineix com a activitats no recuperables:

Tallers demostratius en unitat de cures intensives. 
Cas clínic simulat. 
Resolució de casos clínics.

Es defineix com a única activitat recuperable de l’assignatura la prova objectiva de coneixements.
Si no es supera aquesta prova amb una nota igual o superior a 5, i sempre i quan estigui aprovada el 50%
de l’assignatura, es podrà accedir al període complementari d’avaluació.
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BIBLIOGRAFIA:

Bàsica

? Nicolàs, J.M.; Ruiz, J.; Jiménez, X.; Net, A. (2011). Enfermo Crítico y Emergencias. Barcelona: 
Elsevier.
? Society of Critical Care Medicine (3ª ed) (2013). Fundamentos de cuidados críticos en soporte inicial.
Argentina: Editorial Médica AWWE.
? Fuentes, C.; Bonet, Alfons; Sirvent, J.M; Brugada, N. (2012). Manual de enfermería intensiva. Girona:
Documenta Universitaria.
? Sanchez, R. (4ª ed) (2016). Atención especializada de enfermeria al paciente ingresado en cuidados
intensivos: formación Alcala.
? Woodruff, D. (4ª ed) (2016). Enfermeria fácil. Enfermeria del paciente en estado crítico. Lippincott.
? Aragones, M.; De Rojas, JP.(2016).Cuidados Intensivos. Atención integral del paciente crítico. 
Panamericana.
? Càrdenas, A.; Roca, J.(4ªed.) (2016). Tratado de Medicina Intensiva + Acceso Web. Elsevier.
? Ruiz, G.; Ruiz, A. ( 3ª ed) (2017). Fundamentos de interpretación clínica de los exámenes de
laboratorio.Mexico: Panamericana.

Complementària

Hospal.Técnicas contínuas de depuración extracorpórea para enfermería. (2012). Barcelona: Elsevier. 
Soto del Arco, F. (2017). Manual de Ventilación Mecánica para Enfermería. Panamericana.
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Atenció Immediata Urgent

Atenció Immediata Urgent

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català

OBJECTIUS:

Objectius:

Ampliar i aprofundir els coneixements de cures infermeres en l’àmbit de les urgències i les emergències
hospitalàries i extrahospitalàries per facilitar i permetre la investigació, planificació, formació,
organització i prevenció en les situacions que requereixen assistència sanitària immediata. 
Establir i aprofundir els conceptes i habilitats més elementals per al diagnòstic i el tractament del
pacient en situacions d’urgència que requereixen una intervenció immediata i en l’espera de
l’assistència definitiva. 
Coneixer les guies d’actuació infermera d’urgències i emergències prehospitalaries.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

1.  Reconeix els esdeveniments adversos que poden aparèixer a conseqüència del trasllat. 
2.  Coneix els diferents models de sistemes d’emergències. 
3.  Coneix l’organització de la actuació davant un accident de múltiples víctimes i catastrofes. 
4.  Coneix els diferents models de triatge. 
5.  Identifica els criteris d’activació dels codis d’emergències i les cures d’infermeria que ha de donar a

cada un. 
6.  Coneix l’algoritme de valoració d’una víctima politraumatizada i l’aplicació de les diferents tècniques per

tractar els problemes detectats. 
7.  Utilitza bases de dades i informació fiables a l’hora d’argumentar les intervencions que es realitzen a les

persones amb alteracions de la salut.

COMPETÈNCIES

Generals

Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat per a la comunicació oral i escrita en la pròpia llengua nativa.
Capacitat per a la presa de decisions.
Capacitat per organitzar i planificar.
Preocupació per la qualitat.

Específiques
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Aplicar el procés d’infermeria per proporcionar i garantir el benestar, la qualitat i seguretat a les
persones ateses.
Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut.

CONTINGUTS:

Bloc 0 - Introducció.

Particularitats del mitja extrahospitalari.

Bloc 1 - Models i sistemes d’emergències.

Sistemes d’arreu del món. 
Sistema d’emergències mèdiques a Catalunya.

Bloc 2 - Transport sanitari

Organització 
Classificació 
Fisiopatologia del transport.

Bloc 3 - Accidents de múltiples víctimes (AMV) i catàstrofes.

Conceptes generals. 
Classificació i tipus. 
Models de triatge en AMV i catastrofes.

Bloc 4 - Abordatge de la via areia difícil en el mitja extrahospitalari

Conceptes generals 
Tipus.

Bloc 5 - Codis dels serveis d’urgències/emergències.

Codi IAM 
Codi ICTUS 
Codi Sepsis 
Codi PPT 
Codi donant a cor parat

Bloc 6 - Atenció al pacient politraumàtic greu.   

Conceptes generals 
Suport vital avançat traumàtic (teòric) 
Seminari pràctic SVAT

AVALUACIÓ:

D’acord amb la normativa Acadèmica dels Estudis de Grau de la UVic del curs 2016/2017 (Aprovada pel
Consell de Govern de la UVic-UCC, 07-06-2016) l’avaluació de l’assignatura es fa amb avaluació continuada
sumatòria, a partir de la realització obligatòria de les activitats (proves escrites i treballs/activitats dirigides) i
continguts pràctics (seminaris de situacions simulades) que es plantegin, lliurant les activitats proposades en
els terminis establerts.
La ponderació de les diferents activitats per a la nota final serà la següent:   

41GUIA DE L’ESTUDIANT 2017-2018  GRAU EN INFERMERIA



50% Prova objectiva de coneixements. Es realitzarà 1 prova escrita d’avaluació. 
40% Valoració del treballs a realitzar a partir de cerca bibliogràfica.  Seràn dos treballs amb un valor del
20% cadascú. (No recuperables) 
10% Valoració seminaris pràctics (No recuperables).

BIBLIOGRAFIA:

Nicolás, J.M.; Ruiz, J.; Jiménez, X.; Net, A. (2011) Enfermero crítico y emergencias. Barcelona:
Elsevier. 
National Association of Emergency Medical Technicians. (2011) PHTLS. Soporte vital básico y
avanzado en el trauma prehospitalario. Barcelona: Elsevier. 
Serrano Moraza, A.; Fernández Ayuso, D. (2009) Manual de helitransporte sanitario. Barcelona:
Elsevier 
Rodríguez Soler, A.J.; Peláez Corres, M.N.; Jiménez Guadarrama, L.R (2008) Manual de triage 
prehospitalario. Barcelona: Elsevier. 
Garcia, A.; Méndez M.C. (2009) Atención de Enfermeria en el Paciente Traumàtico. Sant Vicente
(Alicante): Club Universitario. 
Morillo Rodríguez, J. (2007) Manual de enfermería de asistencia prehospitalaria urgente. Madrid: 
Elsevier.
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Atenció Innovadora en Situacions de Cronicitat

Atenció Innovadora en Situacions de Cronicitat

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català

OBJECTIUS:

Amb la realització de l’assignatura Atenció Innovadora en Situacions de Cronicitat que pertany a la matèria
Cronicitat i Malalties de Llarga Evolució, es pretén que l’estudiant adquireixi els coneixements, habilitats i
actituds sobre els conceptes i models relatius a la cronicitat, els problemes de salut i socials més prevalents,
els models d’atenció i provisió de serveis, el rol del professional, les tècniques i instruments necessaris per a
l’atenció innovadora i les estratègies comunitàries en atenció a la cronicitat. 
Es considera un element fonamental de l’assignatura la interacció, la comunicació i la col·laboració entre els
i les estudiants dels diferents graus de l’àmbit de la salut per a la creació de coneixement i estratègies
compartides que facilitin una atenció innovadora.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

1.  Defineix i analitza críticament el concepte d’innovació i el de cronicitat en el camp de la salut i les
ciències socials. 

2.  Coneix els models de referència en l’abordatge de la cronicitat. 
3.  Defineix i analitza críticament experiències innovadores en el camp de la cronicitat. 
4.  Descriu el paper dels diferents professionals de la salut i de les ciències socials en el camp de la

cronicitat. 
5.  Descriu les característiques del treball en equip cooperatiu. 
6.  Sap prendre decisions de forma col·lectiva. 
7.  Identifica les respostes psicosocials i incorpora la perspectiva del subjecte en les intervencions

assistencials i comunitàries. 
8.  Reconeix diferents maneres d’intervenir des de la perspectiva assistencial i comunitària en el camp de

la cronicitat.  

COMPETÈNCIES

Generals

Analitzar les necessitats d’atenció i provisió de serveis de les persones en situació de vulnerabilitat, així
com del seu entorn sociofamiliar, des d’una perspectiva interdisciplinària i intersectorial, amb la finalitat
d’assegurar una atenció integrada i la continuïtat assistencial.
Buscar, obtenir, organitzar, avaluar críticament i aplicar la informació i evidència científica per assegurar
una atenció actualitzada i eficaç.
Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat per a la presa de decisions.
Capacitat per organitzar i planificar.
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Específiques

Comprendre la funció, les activitats i l’actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un
equip d’Atenció Primària de Salut.
Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en
particular, la malaltia i el sofriment), seleccionant les accions adequades per proporcionar-los-hi ajuda.

CONTINGUTS:

1.  Concepte d’innovació
1.  Definicions d’innovació en el camp de la salut i les ciències socials. 
2.  Elements característics de la innovació en el camp de la salut i les ciències socials.

2.  Cronicitat i models d’atenció
1.  Característiques i realitats de la problemàtica de la cronicitat. 
2.  Necessitats diferencials. 
3.  Models i experiències de maneig de la cronicitat. 
4.  Model de la OMS- Innovative Care for Cronic Conditions.

3.  Treball en equip   
1.  Rol dels diferents professionals, innovació i cooperació. 
2.  Treball en equip cooperatiu. 
3.  Presa de decisions col·lectiva.

4.  Atenció innovadora en l’àmbit assistencial   
1.  Atenció centrada en la persona. Plans individuals d’atenció integral. 
2.  Processos adaptatius i estratègies d’afrontament. 
3.  Planificació anticipada de decisions. 
4.  Processos d’avaluació i atenció continuada. Planificació de les transicions. 
5.  Atenció domiciliària. 
6.  Entorns funcionals. 
7.  TIC’s.

5.  Atenció innovadora en l’àmbit comunitari     
1.  Intervenció comunitària, participació social i cronicitat.

AVALUACIÓ:

Avaluació continuada de les activitats realitzades per l’estudiant a través de:

Avaluació continuada (50%) segons les activitats proposades en el pla de treball. Les activitats
presencials no són recuperables, les activitats virtuals són recuperables segons els criteris de valoració
i recuperació definits en cada una. 
Prova escrita sobre els continguts teòrics (20% de la nota final) que es realitzarà mitjançant una prova
excrita al final del semestre. Recuperable. 
Exercici grupal (30% de la nota final) sobre l’anàlisi d’un programa innovador o intervenció innovadora
en l’atenció a la cronicitat. Recuperable.

 La nota final serà el resultat de la ponderació de les notes obtingudes en cadascuna de les parts, sempre i
quan aquestes estiguin aprovades.
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BIBLIOGRAFIA:

Bengoa, R.; Nuño, R. (2008). Curar y cuidar. Innovación en la gestión de enfermedades crónicas: una
guía pràctica para avanzar. Barcelona: Elsevier-Masson. 
Morera, R. (2008). "Atención integrada". Revista de Innovación Sanitaria y Atención Integrada 1(1)
Article 11. Disponible a: http://pub.bsalut.net/risai/vol1/iss1/11 data 10/09/12 
Nuño Solinís, R. (2009). "Atención innovadora a las condiciones crónicas: más necesaria que nunca", 
Revista de Innovación Sanitaria y Atención Integrada 1(3) Article 2. Disponible a:
http://pub.bsalut.net/risai/vol1/iss3/2 data 10/09/12 
OMS (2002). Cuidado innovador para las condiciones crónicas. Agenda para el Cambio 2002.
Disponible a:The Innovative Chronic
Care.http://www.who.int/chp/knowledge/publications/iccc_spanish.pdf 
Generalitat de Catalunya. Departament de Salut (2013). Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat
PPAC. Disponible a
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.36e8d120a1aac1ee5686da5bb0c0e1a0/?vgnextoid=cf2a63c30a0cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cf2a63c30a0cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

Generalitat de Catalunya. Presidència(2014). Pla interdepartamental d’atencció i interacció social i
sanitària. 
 http://presidencia.gencat.cat/ca/el_departament/plans_sectorials_i_interdepartamentals/PIAISS/
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Estratègies d’Intervenció en Situacions de Dolor Crònic

Estratègies d’Intervenció en Situacions de Dolor Crònic

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català

OBJECTIUS:

Estratègies d’intervenció en dolor crònic pertany a la matèria d’estratègies d’intervenció en salut.
L’assignatura pretén que l’estudiant adquireixi competències per poder valorar, analitzar, planificar i actuar
en persones afectades de dolor crònic.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

1.  Comprèn el concepte de dolor crònic. 
2.  Reconeix les situacions de dolor crònic i com impacten en la vida dels usuaris. 
3.  Coneix mesures farmacològiques i no farmacològiques per fer front al dolor crònic 
4.  Identifica els diferents aspectes que permeten una valoració acurada del dolor

COMPETÈNCIES

Generals

Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat per organitzar i planificar.

Específiques

Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut.
Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en
particular, la malaltia i el sofriment), seleccionant les accions adequades per proporcionar-los-hi ajuda.
Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb els pacients, les famílies i
els grups socials així com l’expressió de les seves preocupacions i interessos.

CONTINGUTS:

 

 

1.  Principis bàsics del dolor  
1.  Concepte dolor crònic 
2.  Antecedents històrics  
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3.  Dimensions dolor crònic 
4.  Factors i repercussions del dolor  crònic 
5.  Repercussions del dolor crònic

2.  Bases anatomofisiològiquesdel dolor  
3.  Tipus de dolor 

1.  Classificació i definicions
4.  Valoració del dolor

1.  Entrevista i exploració
5.  Alternatives terapèutiques

1.  Mesures farmacològiques 
2.  Mesures no farmacològiques

6.  Tractament multidisciplinar: casos clínics

AVALUACIÓ:

La nota final s’obtindrà dels següents paràmetres :

40% Examen final 
60% Avaluació continuada (activitats dirigides i autònomes)

La nota final será el resultat de la ponderació de les notes obtingudes en cadascuna de les parts. 
Període complementari/recuperació:
L’estudiant que no superi la prova d’avaluació podrá recuperar-la en aquest període (mes de juny), sempre
que el total de parts no superades de l’assignatura no suposi més del 50% de la nota final de l’assignatura.

BIBLIOGRAFIA:

Bayes, R. (2004). Dolor y sufrimiento en la pràctica clínica. Barcelona: Fundación Medicina y
Humanidades Médicas. 
Barber, J. (2000). Tratamiento del dolor mediante hipnosis y sugestión. Bilbao: Desclée de Brouwer. 
Barragan, A. (2008). Vivir con dolor crónico. Buenos Aires: Libros de la Araucaria. 
Butler, D.; Moseley, G.L. (2010). Explicando el dolor. Adelaida: Noigroup Publications 
Català,E. (2008). Manual de tratamiento del dolor. Barcelona: Publicaciones Permanyer. 
Chaitow, L. (2003). Aprender a vencer el dolor por la via natural. Barcelona: Oniro. 
Chaitow, L., Fritz, S. (2008). Cómo conocer, localitzar y tratar los puntos gatillo miofasciales. Elsevier 
Chaitow, L. et al. (2009). Técnicas de liberación posicional. Elsevier 
Collado A; Torres A;  Arias A; Cerdá D; Villarrasa R; Valdés M. (2001) Descripción de la eficacia del
tratamiento multidisciplinar del dolor crónico incapacitante del aparato locomotor. Med Clin; 117: 401-5. 
Fernández-Solà, J; De Madre, M. (2006). Sobrevivir al cansancio. Una aproximación a la situación de
fatiga crónica. Barcelona: Oxigen. 
Khalsa,D.S.  (2001). Curar el dolor. Barcelona: Urano. 
McCaffery, M. (1992). Dolor: Manual clínico para la pràctica de enfermería. Barcelona: Salvat. 
Moix, J.  (2006). Cara a cara con tu dolor. Barcelona: Paidós. 
Muñoz-Gómez, J.; Ruiz-López, R.; Arias, A.; Torres, X; Collado, A. (2004). Tratamiento multidisciplinar
en pacientes con dolor crónico en situación de baja laboral. Rev Soc Esp Dolor 11 4 :203 ? 209. 
Zamora Posada, M. (2009). Atención Integral al Dolor. Jaén: Formación Alcalà.

WEBGRAFIA

http://www.fibromialgia.org 
http://www.afibrom.org
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Gènere i Salut

Gènere i Salut

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

OBJECTIUS:

Nowadays, it is essential for health professionals to understand how health inequalities are reproduced
between the sexes, considering that they change the diagnostic construction, the individual and subjective
view of illness, and social and cultural reactions (sickness). Likewise, they remodel the therapeutic process
and the health care needs. Furthermore, it is fundamental to introduce concepts like agency in care
relationship, to have a deep reflection and critical thinking on models, social structures, power, and on
medicalizations processes and naturalization of the female body in a synchronic and diachronic line. Indeed,
health professionals play an important role in the prevention, early detection of violence and abuse.
The biological or physiological differences between the sexes may explain some of the distinctive features in
illnesses among men and women, but also psychosocial and cultural factors/models contribute to give a
different view of the same pathology, healing and rehabilitation process.
However, this subject is strongly connected to Cultura, Societat i Salut, Fonaments de Infermeria, Bioètica,
Elaboració de projectes, Salut Pública, Educació per a la salut, Cures d’infermeria a la dona, a la infància i a
la adolescència i Cures d’infermeria en el procés de envejar, en situacions complexes, Gestió i qualitat dels
serveis d’infermeria i el seminari de Salut, Cultura i Cinema

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Els resultats d’aprenentatge es detallaran en el pla de treball vinculant en cada activitat prevista quin es 
treballa.

Les competències que s’avaluen són:

E51- Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar
a l’estudiant en la prevencio, la detecció precoç, l’assistència i la rehabilitació de les víctimes d’aquesta
forma de violència.

U03 - Conèixer i comprendre la interacció dels aspectes socioculturals en el manteniment de la salut o en
l’aparició de la malaltia.

U10- Conèixer i identificar les situacions de risc i les manifestacions ocasionades pels maltractes, abusos o 
negligències. 

COMPETÈNCIES

Generals

Conèixer i comprendre la interacció dels aspectes socioculturals en el manteniment de la salut o en
l’aparició de la malaltia.
Conèixer i identificar les situacions de risc i les manifestacions ocasionades pels maltractaments,
abusos o negligències en la gent gran.
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Específiques

Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per a capacitar
l’estudiant en la prevenció, detecció precoç, assistència i rehabilitació de les víctimes d’aquesta forma
de violència.

CONTINGUTS:

UNIT 1. MEDICALIZATION, EDUCATION AND HEALTH INEQUALITIES

ITEM 1. BIOMEDICAL SYSTEMS, GENDER AND BODIES. Definition of concepts: sex and gender. The
process of naturalization and medicalization of the disease and the body. Cases analysis. The issue of
gender identity in the nursing profession. Hierarchy, power, and classes in the field of health. 
ITEM 2. GENDER, HEALTH, INEQUALITY AND EDUCATION. Inequality and differentiation in the
process of health care and disease: a historical perspective. Case analysis. Gender and Education:
Health 2.0 
ITEM 3. MATERNITY UNIT, AND HEALTH SOCIETY. The body of the woman body’s reproductive and
sexual body. Real or fictitious "power" to be a mother. Pregnancy, childbirth, parenting and
breastfeeding according to gender: identification of problems. Will, desire and the absence of these:
when the woman does not want to be a mother. Maternity, gender and health: maternal mobbing and
opting out.

UNIT 2: THE ROLE OF NURSING EMOTIONAL AND SEXUAL EDUCATION 

ITEM 4. NURSING AND SEXUALITY. Sex, sexuality, identity, orientation, gender role. Case studies. 
ITEM 5. INCORPORATION OF NEW DISCOURSE. Lesbians, Gays, Bisexuals and Transgender men
and women. Discrimination and prevention of violence. Homophobia, transphobia and lesbophobia.
Adaptation of public services of Catalonia in the diversity of sexual orientations. Case studies and
experiences. 
ITEM 6. NURSE ACTIONS IN ABUSE / VIOLENCE. Habits and procedures, responsibilities and specific
competences. What to do in case of domestic violence, violence towards health professionals, abused
children and the elderly. Mutilations and nurse intervention.

AVALUACIÓ:

Activity 1. "Closed group" of cooperative reflection on Facebook. This activity represents 15% of the final
grade. Irrecoverable activities.

Activity 2. Critical reading of scientific and visual material in classroom. It has a weight of 20% of the final
grade. Recoverable activity.

Activity 3. Research, analysis and presentation of visual material and Web 2.0 refers to a specific topic
chosen Gender&Health. It has a weight of 45% of the final grade. Recoverable activity.

Activity 4. Seminars experts. Seminars experts represents 20% of the final grade. Irrecoverable activity.

 

BIBLIOGRAFIA:
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Brigidi, S. (2010). Mujeres al borde de un Ataque de Nervios: Corazón Blando, Emociones y Auto Cuidado
Familiar, en Esteban, M.L., Comelles, J.M., Díez Mintegui, C. (eds.) Antropología, género, atención y salud.
Barcelona: Bellaterra
Healy, B. (1991) "The Yentl Syndrome". En N Engl J Med 325:274-276
Martinez-Palomino, Guadalupe et al. (2008) "Comparación de frecuencia de factores de riesgo
cardiovascular tradicionales en mujeres con distinto nivel educativo". En Arch. Cardiol. Méx. [online], vol.78
(3): 285-292

Complementary bibliography
Abu-Lughod, L. (1986). Veiled Sentiments. Berkeley: University of California Press
Abu-Lughod, L. y Lutz, C. (1990). Language and the politics of emotion. Cambridge: Cambridge University 
Press
Esteban ML; Comelles JM; Díez C. (2010) Antropología, género, salud y atención Barcelona: Bellaterra
Esteban, M, Comelles, J. y Díez Mintegui, C. (eds.) (2010). Antropología, género, atención y salud
Barcelona: Bellaterra 
Miqueo C, Tomás C, Tejero C, Barral MJ, Fernández T, Yago T. (2001) Perspectivas de género en salud
Madrid Minerva
Ruiz Martil, C.; Pizarro Losilla, B.; Pérez Castro, M.; Ríos Germán, P. y López de Castro, F. (2010) "Actitud y
comportamiento de la mujer frente a la prevención de la enfermedad cardiovascular". En Enfermería clínica 
22(4):235?236
Tajer, D. y Charask, A. (2013) Género y enfermedad cardiovascular. En Rev ARgent CARdiol, 81: 295-296.

Blog-graphy:
Acta Sanitaria. http://www.actasanitaria.com 
Experiencias de pacientes con enfermedades crónicas de la Plataforma www.PyDEsalud.com 
Grup de Ajuda Mama i Salut. Español y Catalán. Exposición: Fotografía y pintura: La mirada ardent. Pintura:
Carmen Marcos. (Comisaria de l’exposició) http://www.gamisassociacio.org/esp/05+exposiciones.php 
I Love Rocky http://iloveroki.blogspot.com.es 
Narrativas de enfermedad en 1º persona: Experiencias de pacientes con cáncer de mama: 
http://www.pydesalud.com/index.php/cancer-de-mama/experiencias
Ser Medico. El blog de Julio Zarco. http://juliozarco.com 
Verkami 
http://www.verkami.com/projects/14242-libro-box-1-historia-del-corazon-que-sembro-una-galaxia-en-un-cuerpo-electrico

Filmography
Recio Gracia, J. (2009) La dama y la muerte: http://www.youtube.com/watch?v=tnJCFVUhghU 
The Pill Kills - 2015 - How The Pill Kills
https://www.theguardian.com/news/video/2015/jun/22/the-pill-could-could-birth-control-methods-kill-you-video 
The Pink Panther in "The Pink Pill" https://www.youtube.com/watch?v=bZsqdTrr1eM 
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Health Politics in Europe. Critical Readings of Documents in English

Health Politics in Europe. Critical Readings of Documents in English

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Anglès

OBJECTIUS:

The course will provide a general and broad overview of the main political and policy-making trends that
have taken place in Europe and at a global scale throughout the past two decades. Using a number of
technical and academic texts on the issue, we will examine from a critical perspective, first of all, the political
and ideological premises shaping current international health policies. Second, we will explore the
relationship between health equity and various concepts and phenomena such as the physical and natural
environment, work and employment, social and health protection, and resources and power relations. The
course will end with an analysis of the politics behind European health policies, both at the policy-making
level and through an examination of the responses, resistances, and proposals stemming from civil society
and social movements. 
As a course taught in English to students whose first language is not English, language is a fundamental part
of it. English language will be used as a means to teach and learn content. Students are expected to follow
explanations, make oral contributions, understand texts, and express themselves in writing all in English. In a
nutshell, the students will need a certain level of English proficiency in order to keep up with the course and,
at the same time, they will be able to improve their language skills along the way.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

1.  The student is able to identify health and social factors that promote the care of both healthy and ill
people as members of a community 

2.  The student is able to identify the adequate interventions in order to treat and prevent health-deviation
problems 

3.  The student is able to understand, interpret, and reflect critically on English language sources on Health
Sciences and Health Politics in Europe and across the world 

COMPETÈNCIES

Generals

Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat per organitzar i planificar.
Comprendre i interpretar fonts d’informació, orals i escrites, especialitzades en Ciències de la Salut, en
una segona llengua.
Coneixement d’una segona llengua.

Específiques
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Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l’entorn, per atendre les persones en
situacions de salut i malaltia com a integrants d’una comunitat.
Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les
desviacions de salut.

CONTINGUTS:

1.  The Need for New Paradigms in Global Health 
1.  Geopolitics and Global Economic Governance of Health 
2.  Basic Human Needs and Sustainable Human Development 
3.  New Attitudes for the Promotion of Public and Population Health

2.  Health and the Environment     
1.  Urban Living Conditions  
2.  Urban Planning that Promotes Health  
3.  Land Rights  
4.  Rural Livelihoods  
5.  Rural Infrastructure and Services  
6.  Rural-Urban Migration  
7.  The Natural Environment

3.  Health, Work, and Employment    
1.  Fair Employment and Decent Work  
2.  Safe and Decent Work Standards  
3.  Precarious Work  
4.  Improving Working Conditions

4.  Social Protection and Health Care   
1.   Social Protection Across the Life course  
2.  The Generosity of Social Protection Systems  
3.  Social Protection Systems and Excluded Groups  
4.  Universal Health Care   
5.  Primary Health Care. Community Engagement and Empowerment  
6.  Prevention and Promotion 

5.  Health Equity, Resources, and Power Relations    
1.  Health Equity as a Marker of Societal Progress  
2.  Government Policy Impact on Health Equity  
3.  Action Toward Improving Gender Equity for Health  
4.  Sexual and Reproductive Health and Rights  
5.  Legislation for political empowerment: Bottom-Up Approaches to Health Equity

6.  The politics Behind European policies on Health    
1.  The Politics of Health Reform in Europe 
2.  Health Policy in the European Union 
3.  The Europeanization of Health Policy 
4.  Social Movements and Civil Society on Health Equity

AVALUACIÓ:

Students’ work and competences will be evaluated in the following way:

1.  In-Class Pop-Quizzes: 20% (individual) 
2.  Attendance and Participation: 15% (individual) 
3.  Glossary: 15% (group) 
4.  Reading Guides: 20% (group) 
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5.  Final Project: 30% (group)

The final grade of the course will result from the sum and average of each of the five activities. 
In case of a non-pass final grade in June, it will be possible to have a complementary evaluation of the
Pop-Quizzes and the Final Project. In order to be able to access the complementary evaluation (September
2013) the students will need to have passed at least 50% of the class work. 
Plagiarism is penalized by all universities and, according to UVic’s Students’ Rights and Duties Regulation, it
is a serious fault. Any indication of the existence of plagiarism or inadequate appropriation of someone else’s
ideas or texts (whether authors, Internet, or classmates) will translate automatically into failing the course.

BIBLIOGRAFIA:

Basic Bibliography

Benatar, S.R.; Gill, S. & Bakker, I. (2009). Making progress in global health: the need for new 
paradigms, International Affairs, 85(2), 348-371. 
Freeman, R. (1998). Competition in context: the politics of health care reform in Europe, International
Journal for Quality in Health Care, 10(5), 395-401. 
Greer, S. (2009). The politics of European Union Health Politics. New York: Open University Press. 
Starfield, B. (2006). State of the Art in Research on Equity and Health, Journal of Health Politics, Policy
and Law, 31(1), 11-32. 
World Health Organization. (2008). Closing the gap in a generation. Health equity through action on the
social determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health.
Geneva: World Health Organization.

Additional bibliography will be provided to the students throughout the semester.
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Inclusive Communities and Accessibility

Inclusive Communities and Accessibility

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 6,0

OBJECTIUS:

The course will provide an understanding of the importance of building inclusive communities to eliminating
discrimination and exclusion and guaranteeing the fulfillment of citizenship and human rights. For that
purpose we will begin by examining the differences and implications of analyzing social reality from an
individualist perspective, a structural one and through the introduction of conflict theory. Using a selection of
technical and academic texts on the subject matter, we will critically examine the social processes of
inclusion and inclusion as well as the need for new paradigms and strategies from an equity and rights
perspective. We will explore the relationship of inclusiveness and accessibility with social and cultural
factors, gender and power relations, and diverse capacities. And in turn, looking at different models from an
interdisciplinary approach, we will examine how those factors affect the leadership of a community as well as
the possibilities of social change.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

The student has knowledge of a second language. 
The student understands and interprets oral and written English and communicates verbally on
specialized publications in Public Health Sciences. 
The student is able to identify the main social, economic and political theories of disease. 
The student is able to understand the incidence of the psychosocial factors related to health, disease,
chronicity and quality of life. 
The student is able to analyze critically theories of conflict versus theories of structuralism.

COMPETÈNCIES

Generals

Comprendre i interpretar fonts d’informació, orals i escrites, especialitzades en Ciències de la Salut, en
una segona llengua.
Coneixement d’una segona llengua.

Específiques

Conèixer la terminologia científica en un altre idioma.
Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l’entorn, per atendre les persones en
situacions de salut i malaltia com a integrants d’una comunitat.
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CONTINGUTS:

Unit 1. Structuralist versus conflict theories

How do we look at social reality? 
Who or what do we think is responsible for a particular social problem or situation? 
What are the implications of using different social theories for our understanding of the world?

Unit 2. The concept of inclusive communities and exclusion

What is an inclusive community? 
Why is building inclusive communities important? 
Understanding social processes of inclusion/exclusion

Unit 3. Understanding Culture and Diversity in Building Communities

What is culture? 
Why is understanding culture important for building inclusive communities? 
What are cultural rights?

Unit 4. Gender Inclusive Communities

Understanding gender inclusion/exclusion 
 Implications of using a women’s safety perspective to frame the issue of inclusive communities

Unit 5. Inclusiveness and accessibility for people with diverse capacities

People with disabilities versus with diverse capacities 
What are the implications of creating an inclusive environment for people with diverse capacities?

Unit 6. Healthy cities: Social determinants of health and the built environment

What is the purpose of the healthy cities movement? 
Using the Social Determinants of Health framework to understand the link between inclusive
communities and healthy cities 
What is the role of local governments in building inclusive communities and healthy cities?

Unit 7. Interdisciplinary approach and leadership for inclusive communities

Why the need of an interdisciplinary approach for the development of inclusive communities? 
Who are the stakeholders to be involved and at which stages? 
Exploring leadership models for inclusiveness 
How do culture and other factors affect the leadership of a community?

AVALUACIÓ:

Students’ work and competences will be evaluated in the following way:

1.  Attendance and Participation: 15% (individual) 
2.  Assignments based on readings and class discussions: 40% (individual) 
3.  On-line Reflections and Debates: 15% (individual) 
4.  Final Project: 30% (group)
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The final grade of the course will result from the sum and average of each of the four segments.

In case of a non-pass final grade at the end of the semester, it will be possible to have a complementary
evaluation of the Final Project. To be eligible for the complementary evaluation (September 2014) the
students will have to pass at least 50% of the class work.

Plagiarism is penalized by all universities, and according to UVic’s Students’ Rights and Duties Regulation, it
is a serious fault. Any indication of the existence of plagiarism or inadequate appropriation of someone else’s
ideas or texts (whether authors, Internet, or classmates) will translate automatically into failing the course.
We encourage critical thinking of what different authors have written or said. Thus proper reference to their
work is required.

BIBLIOGRAFIA:

Freudenberg, N.; Klitzman S.; Saegert S. (2009). Urban Health and Society. Interdisciplinary
Approaches to Research and Practice. San Francisco: Jossey-Bass 
Potapchuk, M. (2001). Steps toward an inclusive community. Washington, DC: Joint Center for Political
and Economic Studies. 
Potapchuk, M. Assessing your Community’s Inclusiveness (website) 
UN General Assembly (2012). Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights. 
Alberta Urban Municipalities Association. Welcoming and Inclusive Communities toolkit (website). 
Women in Cities International. Tackling Gender Exclusion: Experiences from the Gender Inclusive Cities 
Program (website). 
WHO (2012). Addressing the Social Determinants of Health: The Urban Dimension and the Role of
Local Government.
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Sexualitat i Cronicitat

Sexualitat i Cronicitat

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català

OBJECTIUS:

Són objectius de l’assignatura:

Analitzar els factors que contribueixen a la salut sexual 
Conèixer els conceptes bàsics de sexualitat respecte a la cronicitat 
Diferenciar conceptes d’identitat - rol i orientació en sexualitat humana 
Anàlisi i abordatge de les dificultats que es presenten en diverses malalties cròniques respecte a la
dimensió sexual 
Domini i maneig d’orientacions pedagògiques per a diverses discapacitacions 
Abordatge clínic de disfuncions sexuals en persones que presenten cronicitat

RESULTATS D’APRENENTATGE:

1.  Coneix, reflexiona i és capaç d’explicar les principals característiques de la sexualitat en situacions de
cronicitat i discapacitat 

2.  Diferencia els conceptes bàsics de la dimensió sexual humana. 
3.  Identifica i reconeix els drets universals de la salut sexual en població crònica i discapacitada.  
4.  Planifica i avalua un programa d’educació sexual per a persones amb situació de cronicitat

 

 

COMPETÈNCIES

Generals

Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat per a la comunicació oral i escrita en la pròpia llengua nativa.

Específiques

Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb els pacients, les famílies i
els grups socials així com l’expressió de les seves preocupacions i interessos.
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CONTINGUTS:

1.  Introducció a la salut sexual 
2.  Concepte de sexualitat i discapacitat 
3.  Identitat-Rol-Orientació en població general 
4.  Drets sexuals de les persones amb discapacitat 
5.  Sexualitat i HTA 
6.  Sexualitat i estats intersexuals 
7.  Sexualitat i salut mental 
8.  Sexualitat i vellesa 
9.  Sexualitat i dolor crònic 

10.  Sexualitat i discapacitat física 
11.  Sexualitat i diabetes 
12.  Clínica Sexòlogica-Factors i Avaluació 
13.  Clínica Sexòlogica Masculina 
14.  Clínica Sexològica Femenina

AVALUACIÓ:

Per a l’avaluació de procés de l’assignatura es tindrà en compte la realització de les activitats de treball
personal i grupal (el lliurament/execució de totes les activitats de l’avaluació és improrrogable).
La puntuació global de l’assignatura serà el resultat de la suma obtinguda de les diferents tasques i en
l’examen final. Per a poder procedir a aquesta suma caldrà haver aprovat l’examen.
Els percentatges son els següents:

20% Treballs i exercicis individuals (no recuperable) 
30% Treball en grup (no recuperable) 
50% Examen (recuperable) 
Cal haver superat l’examen per a poder fer mitjana

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica

Garcia, J.L.; (2000). Educación Sexual y Afectiva en personas con minusvalía psíquíca. Editat per la
Asociación Síndrome de Down. Navarra. 
Font i Roura, Josep. L’avaluació de la sexualitat: l’escala de coneixements, experiències i necessitats
sexuals per a persones amb discapacitat intel·lectual / Josep Font i Roura, Anna Martínez. 
Sánchez Raja, Esther. Guia bàsica d’educació afectivosexual per a persones amb discapacitat visual.
Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, cop. 2007. 
Cabello Santamaría, Francisco. Sexualidad y discapacidad física. Barcelona: Institut de Sexologia de
Barcelona, 1996. 
Baldaro Verde, Jole. La sexualidad del deficiente. Barcelona: CEAC, 1992. 
Tallis, Jaime. Sexualidad y discapacidad. Buenos Aires, Madrid, 2005. 
López Sánchez, Félix. Sexualidad en la vejez. Madrid: Pirámide, 2005.

Complementària

Lopiccolo, J.; Lopiccolo, L. (1980). Handbook of Sex Therapy. Nova York: Plenum Press. 
Jarne, A.; Talarn, A. (2000). Manual de psicopatología clínica. Barcelona: Paidós. 
Beach, A.F.; Ford, S.C. (1969). Conducta sexual. Barcelona: Fontanella. 
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Carrobles, J.A.; Sanz, A. (1991). Terapia sexual. Madrid: Fundación Universidad-Empresa. 
Crespo, M.; Labrador, F.J.; Puente, M.L. (1994). "Trastornos sexuales". A: A. Belloch, B. 
Farré, J.M.; Lasheras, M.G. (1998). "Disfunciones sexuales". A: J.L. Vázquez-Barquero (ed.). 
Hawton, K. (1985). Sex therapy. Londres: Oxford Univ. Press. Traducció castellana: Terapia sexual.
Barcelona: Doyma, 1988. 
Kaplan, H.S. (1987). Sexual aversion, sexual phobias and panic disorder. Nova York: Brunner/Mazel. 
Kaplan, H.S. (1992). "El deseo trastornado". A: E.F.L. Ochoa; C. Vázquez (ed.). El libro de la 
sexualidad. Madrid: El País. 
Kaplan, H.S. (1978). La nueva terapia sexual. Madrid: Alianza Bolsillo. 
Masters, W.; Johnson, V.; Kolodny, R. (1987) La sexualidad humana. (3 volums). Barcelona: Grijalbo. 
Gomez Gil, E.; Esteva de Antonio, I.; (2006) Ser transexual. Barcelona: Glosa.
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