PROGRAMA

MÀSTER EN
INFERMERIA GERONTOLÒGICA I GERIÀTRICA
PER LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

2021/2022

Responsable del programa:
Elvira Hernández Martínez-Esparza

Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona
Sant Antoni Maria Claret, 167 · 08025 Barcelona
Tel. 93 553 78 33
secretariaeui@santpau.cat http://eui.santpau.cat

1

ÍNDEX

Pàg.

1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ .....................................................................

3

2. OBJECTIUS......................................................................................................

3

2.1. OBJECTIUS FORMATIUS
3. COMPETÈNCIES ............................................................................................

3

3.1. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
3.2. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
4. DESCRIPCIÓ I ORGANITZACIÓ DEL CURS..................................................

4

5. METODOLOGIES DOCENTS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE............

5

6. AVALUACIÓ.....................................................................................................

5

7. TITULACIÓ.......................................................................................................

6

8. PROFESSORAT...............................................................................................

6

9. ADMISSIÓ.........................................................................................................

7

10. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA........................................................

7

Assignatura/ Mòdul I: Infermeria Gerontològica: Bases teòriques i
Metodològiques................................................................................................

8

Assignatura/ Mòdul ll: Infermeria Geriàtrica ....................................................

11

Assignatura/ Mòdul III: Administració i Gestió de Serveis Sociosanitaris......

14

Assignatura/ Mòdul IV: Pràcticum ...................................................................

16

Assignatura/ Mòdul V: Treball Fi de Màster ....................................................

19

2

1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ
L’envelliment poblacional i l’increment de l’esperança de vida dels països d’occident, és una
realitat que planteja reptes davant de nous problemes i requeriments en l’entorn socioeconòmic,
cultural i sanitari. A més, la cronicitat complexa, l’increment de la dependència, la disminució de
la xarxa de recolzament informal, l’augment de la fragilitat i la utilització inadequada dels serveis
de salut, són factores que estan generant tensions a l’atenció sanitària, a les que es sumen la
fragmentació en l’atenció dels ancians amb necessitats compleixes. Per altra banda, amb el
recent estat de pandèmia pel SARS-COV-19, ha quedat patent que les necessitats
sociosanitàries de les persones grans han canviat, i els recursos d’atenció sanitària i social estan
en continua adaptació i canvi. S’estan incorporant serveis d’atenció intermèdia, d’atenció a
domicili, serveis de suport a les cures de llarga durada, etc. És a partir d’aquest canvi tant social
com del context professional, que plantegem la necessitat d’infermers/es capaços d’aprendre i
assumir les noves competències que requereix la nova realitat, en el context universitari de
l’Espai Europeu d’Educació Superior.
2. OBJECTIUS
Proporcionar una formació especifica en infermeria gerontològica i geriàtrica, que permeti, als
professionals d’infermeria, assolir el liderat en l'execució de les seves funcions en l'atenció a
la persona gran en qualsevol àmbit assistencial, proporcionant cures integrals i de qualitat.
2.1 OBJECTIUS FORMATIUS
Aquest màster pretén que l’estudiant sigui capaç de:
-

-

-

3.

Definir i analitzar les responsabilitats i funcions especifiques de la infermera en l’àmbit de
la geriatria per actuar amb eficàcia i eficiència en l’organització del treball d’equip en els
recursos d’atenció intermèdia, geriàtrics i soci sanitaris.
Identificar i valorar les característiques i necessitats del pacient geriàtric, de la seva
família i del seu entorn, i elaborar, aplicar i avaluar plans de cures infermers, basats en la
valoració geriàtrica integral, individualitzant i gestionant la transició entre recursos
sanitaris, intermedis i socials de forma interdisciplinar
Demostrar actituds i habilitats adequades per oferir un abordatge integral, pal·liatiu o
rehabilitador segons calgui, a les persones grans i als pacients amb malaltia crònica
avançada, prioritzant la seva qualitat de vida i els seus valors i objectius vitals, en un
model centrat en la persona.
Analitzar els indicadors d’eficiència i d’avaluació dels centres i recursos per garantir la
qualitat de les cures i la seguretat del pacient.

COMPETÈNCIES
3.1 COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
-

Utilitzar els sistemes de valoració geriàtrica i adquirir les habilitats per aplicar les cures
adequades i transmetre-les a la persona gran i a l’entorn en qualsevol recurs assistencial

-

Demostrar habilitats en l’aplicació de les cures d’infermeria i l’abordatge integral del pacient
gran, incloent un pla d’atenció a la persona gran individualitzat.

-

Definir procediments que contribueixin a la prevenció i rehabilitació del malalt geriàtric en
els diferents nivells d’intervenció i contextos i gestionant la transició entre recursos
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-

Utilitzar els principis ètics i legals per respondre als dilemes i temes ètics o morals en la
pràctica diària en l’àmbit geriàtric.

-

Aplicar judici clínics para assegurar l’assoliment dels estàndards de qualitat i seguretat
del malat geriàtric.

-

Dirigir, organitzar i gestionar centres, i /o serveis sociosanitaris amb criteris d’eficàcia i
eficiència.

-

Demostrar una comunicació terapèutica i efectiva amb el pacient i família.
-Realitzar treballs científics que reverteixin sobre la pràctica, per que aquesta estigui

basada en la evidencia.
3.2. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
- Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situació complexa.
- Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adient per a donar resposta als
problemes de l’àmbit professional de forma eficaç i eficient.
- Expressar-se de forma fluida, coherent i adequada a les normes establertes tant oral com
escrita.
- Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball.
- Adaptar-se de forma eficaç a noves situacions en el context canviant i dinàmic de la
pràctica professional.
- Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per a desenvolupar una actitud crítica i
reflexiva.
- Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.
- Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.

4. DESCRIPCIÓ I ORGANITZACIÓ DEL CURS
S’imparteix en modalitat semi-presencial:
Les classes teoricopràctiques:
-Són els dijous de cada setmana del 30/09/2021 al 31/03/2022 y del 19/05/2022 al
02/06/2022, exceptuant els períodes de vacances de Nadal i Setmana Santa.
-L’horari presencial és de 8.30 a 13h.Es podrà seguir excepcionalment online (amb control
d’assistència).
-Les classes online són de 15 a 18h. Es podrà fer el seguiment de les classes online en
directe o en diferit.
Les Practiques clíniques són de 7’5 setmanes, repartides de novembre de 2021 a maig de
2022. Es realitzen de dilluns a divendres (excepte els dijous) en torns de mati (8-9 a 14-15h) o
de tarda (14-21h). Es planifica de manera individual tenint en compte les necessitats de
l’estudiant sempre que es pugui.
L’idioma d'impartició de les classes és català/castellà.
El curs té un total de 60 crèdits ECTS, dels quals 30 són teòrics, 15 a les pràctiques clíniques,
i 15 corresponen al treball de fi de curs.
La data de lliurament del treball final de màster és el 26/06/2022.
La data de la defensa del treball final de màster és el 02/06/2022.
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5. METODOLOGIES DOCENTS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE
En el programa queda reflectida la metodologia emprada en cada mòdul.








Classes magistrals.
Seminaris.
Tallers teòrics pràctics.
Treball en grup i presentació oral.
Treball individual.
Tutories
Fitxes d’activitat i reflexió durant el període pràctic

6. AVALUACIÓ
L’ avaluació del màster serà un procés continu des de l’inici de la formació i està configurada
amb la finalitat de demostrar la consecució de les competències proposades, i es porta a
terme de la manera següent:

Mòdul I

Activitat d’avaluació
Tipus
Treballs en grup i individuals

Pes
25%
40%

Mòdul II
Treballs en grup i individuals

15%

Proves Escrites

25%

Mòdul III

Treballs individuals i en grup amb
exposicions

Mòdul IV.
Pràctiques
clíniques

Activitat dirigida:

Mòdul V: Treball
Final de Màster

Activitat supervisada:

Informe de seguiment: assistència i participació
Avaluació infermera de referència en pràctiques:

15%
Apto/No
apto
20%

Es necessari superar cada un dels mòduls amb una nota mínima de 5,0.
Qualificació final: la nota final serà la mitja ponderada obtinguda a partir de la teòrica i
l’assistència al pràcticum
La qualificació final serà: matrícula d’honor, excel·lent, notable, aprovat, suspens o no
avaluable.
Activitat de recuperació
Es proposa una activitat de recuperació per aquells estudiants que: hagin participat en un
conjunt d’activitats amb un pes mínim equivalent a 2/3 parts de la qualificació total de
l’assignatura i que hagin obtingut una nota igual o superior al 3,5. Aquesta activitat dona opció
a l’aprovat amb un 5.
Instruments d’avaluació: Aquesta activitat consistirà en una proba avaluativa a determinar per
el professor.
Una vegada superat el mòdul, aquest no pot ser objecte de nova avaluació
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No avaluable:
Quan l’estudiant no hagi aportat suficients evidències que permeten una qualificació global, al
acta es consigna la qualificació com “no avaluable”.
És motiu de falta de evidència suficient si l’estudiant no ha participat a cap activitat d’avaluació
continuada
7. TITULACIÓ
Títol propi de màster en Infermeria Gerontològica i Geriàtrica.
Certificat EUI amb la qualificació final.
8. PROFESSORAT
Abades Porcel, Mercedes
Doctora. Infermera. Màster en Gerontologia Social. Directora de l’Escola Universitària
d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Anguera Salvatella, Marta
Doctoranda. Infermera. Diplomada en Dietètica i Nutrició.
Arreola García, Viridiana
Doctora. Logopeda. Màster en cronicitat i dependència.
Bullich Marín, Íngrid
Doctora. Infermera. Especialista Geriàtrica. Experta en cures pal·liatives.
Busquets Alibés, Ester
Doctora. Infermera. Llicenciada en Filosofia. Responsable d’Infermeria de l’Institut Borja de
Bioètica. Universitat Ramon Llull.
De Francisco Profumo, Seyla
Doctoranda. Infermera. Professora responsable de salut mental de l’Escola Universitària
d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Francia Santamaria, Esther
Doctora. Metgessa. Adjunta i Especialista en la Unitat de Geriatria de Medicina Interna de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
García Sánchez, Carmen
Doctora. Metgessa. Adjunta Servei de Neurologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Gelpí i Domínguez, Marta
Treballadora Social. Màster en Gerontologia Social Aplicada. UFISS de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau.
Gironell Carrero, Alexandre
Doctor. Metge. Cap Clínic de la Unitat del Trastorn del Moviment. Servei de Neurologia de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Investigador de l'Institut de Recerca
Hernández Martínez-Esparza, Elvira
Doctora .Infermera. Especialista en Geriàtrica. Experta en el tractament de les ulceres cròniques.
Professora de l’Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
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Pérez Blanco, Josefa
Metgessa. Especialista en Psiquiatria. Coordinadora de Trastorns Afectius del Servei de
Psiquiatria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Román Abal, Eva Mª
Doctora. Infermera. Professora responsable de Bases Teòriques i Metodològiques en
Infermeria de l’Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Santesmases Masana, Rosalia
Doctora. Infermera. Màster en Salut Comunitària. Professora de l’Escola Universitària
d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Soto Bagaria, Luis Ignacio
Fisoterapeuta. Màster en Fisioteràpia neuromusculoesquelètica. Parc Sanitari Pere Virgili
Torres Bonafonte, Olga Herminia
Doctora en Medicina i Cirurgia. Adjunta i Especialista en Medicina interna. Màster de
Geriatria i Gerontologia UAB. Adjunta de la Unitat de Geriatria del Servei de Medicina Interna
de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Professorat convidat
Lara Sanmartín, Sandra
Infermera. Màster en gerontologia i geriatria. Gestora de Casos a l’Equip de Suport Integral a al
Complexitat (ESIC) Hospital Dos de Maig, CSI.
Saez Prieto, Mª Encarnación
Infermera. Màster en gerontologia i geriatria. Hospital de dia de geriatria de l'Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau.

9. ADMISSIÓ
REQUISITS D’ACCÉS I PERFIL DELS ESTUDIANTS
Titulació universitària oficial / homologada o pròpia d’un mínim de 180 cr. ECTS en l’àmbit de
ciències de la salut.
CRITERIS DE SELECCIÓ
Titulació universitària oficial / homologada o pròpia d’un mínim de 180 cr. ECTS en l’àmbit de
ciències de la salut.
Currículum Vitae (resumit).
Justificació escrita de la demanda (motivació).
10. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
Assignatura/ Mòdul I: Infermeria gerontològica: Bases teòriques i metodològiques
Assignatura/ Mòdul ll: Infermeria geriàtrica
Assignatura/ Mòdul III: Administració i Gestió de Serveis sociosanitaris
Assignatura/ Mòdul IV: Pràcticum
Assignatura/ Mòdul V: Treball fi de màster
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FITXA ASSIGNATURA/ MODUL I

1. IDENTIFICACIÓ
Nom del màster:

INFERMERIA GERONTOLÒGICA
GERIÀTRICA

Nom assignatura/
mòdul: I

Infermeria gerontològica: Bases teòriques i metodològiques

Professorat:

Busquets E., Gelpi M., Francia, E., Hernández, E., Santesmases, R.,
Soto L., Torres, O.

Any: 2021/2022

2. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ
Aquest és un mòdul on s’inicia a l’estudiant en les coneixements que ha de tenir per a començar
a proporcionar les cures en l’àmbit gerontològic.
Amb els coneixements de fonaments d’infermeria que té l’estudiant s’analitzen els conceptes
relacionats amb l’atenció d’infermeria gerontològica, teoria i models, el procés d’envelliment
biofísic, psicològic, social, econòmic i cultural.
També introdueix la descripció de les cures gerontològiques, les característiques dels
programes actius per la jubilació, els recursos socials, assistencials i tècnics per donar atenció a
les persones en situació de risc social i en situació de dependència, els principis ergonòmics
necessaris per ajudar a la persona l’adaptació del seu entorn.
Finalment presenta la valoració geriàtrica integral com a eina primordial en l’atenció intermèdia,
sociosanitària i residencial, i els aspectes ètics i legals per l’assegurança dels seus drets i valors
com a individu.
3. OBJECTIUS GENERALS
Identificar i analitzar les responsabilitats i funcions especifiques de la infermera en l’àmbit de la
geriatria per actuar amb eficàcia i eficiència en l’organització del treball d’equip en els centres
geriàtrics i soci sanitaris.
Identificar i analitzar diferents perspectives teòriques, valors ètics i d’odontològics sobre el qual
es basa la intervenció infermera de cadascun dels professionals de la salut .
3.1. OBJETIUS ESPECÍFICS
Descriure de quina manera els canvis propis de l’envelliment incideixen en la capacitat de resposta
de la persona anciana per a viure de forma autònoma.
Realitzar activitats educatives orientades a la prevenció, promoció i al manteniment de la salut de
la persona anciana en el seu entorn.
Mostrar l’habilitat de definir i gestionar els recursos socials i sanitaris segons el perfil requerit de
l’ancià i família dins la comunitat.
4. COMPETÈNCIES A DESENVOLUPAR
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Les competències a desenvolupar en el mòdul I són:
4.1.COMPETÈNCIES ESPECIFIQUES
Utilitzar els principis ètics i legals per respondre als dilemes i temes ètics o morals en la
pràctica diària en l’àmbit geriàtric.
4.2.COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situació complexa.
5. CONTINGUTS
Els continguts del mòdul I estan desglossats en tres unitats:
Assignatura/
Mòdul l

Infermeria Gerontològica: Bases teòriques d’infermeria gerontològica
Crèdits
ECTS

Descripció continguts

Professorat

Caràcter

Introducció infermeria gerontològica.
Història i models assistencials.
UNITAT I
Bases teòriques
de la infermeria
gerontològica

4

Anàlisis conceptes generals.
Cultura. Actituds. Estereotips de la
vellesa.
Demografia de l’envelliment: situació
mundial i estatal

Elvira Hernández

Perspectives soci demogràfiques i
econòmics de l’envelliment de la
població.

Olga Torres

Morbilitat , dependència, fragilitat i
longevitat.
Procés de l’envelliment, canvis:
fisiològics, psicològics, sociocultural
i econòmic.

Esther Francia
Marta Gelpí

Canvis sociofamiliars i en política
social
Valoració geriàtrica integral.
Història de vida.
UNITAT II
Bases
metodològiques
de la infermeria
gerontològica

UNITAT III
Infermeria i
l’ètica del tenir
cura

Diagnòstic. Planificació. Intervenció.
Execució i avaluació.
3

Risc social del pacient geriàtric.
Treball social. Valoració ajudes.
Recursos socials i assistencials.
Prevenció i promoció de l’autonomia
de les persones velles.

3

Obl.
Olga Torres
Esther Francia
Marta Gelpí
Elvira Hernández
Rosalia
Santesmases

Educació per a la salut persona gran
i cuidador/a en el context comunitari.

Luis Soto

La ètica de la cura en la persona
gran. Drets de l’ancià

Ester Busquets

Problemes i dilemes ètics de la

Marta Gelpí
9

vellesa. Resolució de conflictes ètics
La Bioètica i els aspectes legals en
geriatria i psicogeriatria.
La mort: atenció d’infermeria a la fi
de la vida. Aspectes ètics o morals.
Casos
Curatela. Aspectes legals
modificació de la capacitació.
Voluntats anticipades.
6. METODOLOGIES DOCENTS
Tipus d’activitat

Activitats presencials

Activitat no presencial

Descripció
Classes teòriques
Treball de grup i presentació oral
Treball individual
Hores d’estudi i consulta bibliogràfica

7. AVALUACIÓ

Procediment

Competències i criteris

Treball a classe

Activitats proposats pel professor

Prova final

Resolució de casos

Pes %

100%

La nota d’aquest mòdul representa un 30% de la nota total del màster
8. BIBLIOGRAFIA
Adreces d’interès general
 Instituto Nacional de Estadística (INE). Disponible a: http://www.ine.es/
 Sociedad Española de Enfermería Gerontológica. Disponible a: http://www.seegg.es/
 Comitè de Bioètica de Catalunya. Disponible a: http://comitebioetica.cat/ca/
 Codi deontològic del CIE. Disponible a:
http://castellon.san.gva.es/documents/4434516/5188103/Codigo+Deontologico+CIE.pdf
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FITXA ASSIGNATURA/ MODUL II

1. IDENTIFICACIÓ
Nom del màster:

INFERMERIA GERONTOLÒGICA i
GERIÀTRICA

Nom assignatura/
mòdul: II

Atenció d’infermeria Geriàtrica

Professorat:

Anguera M., Arreola V., De Francisco S., Garcia C., Gelpi M.,
Gironell A., Francia E., Hernández E., Soto L., Pérez J., Torres O

Any: 2021/2022

2. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ
Una vegada s’han assentat les bases teòriques i metodològiques de les cures
gerontològiques, aquest mòdul desenvolupa els coneixements sobre les cures infermeres
en geriatria i en el malalt crònic complexe, presenta els problemes i procediments en cada
una de les especialitats geriàtriques.
El mòdul està integrat per la descripció dels serveis infermers en la promoció i manteniment
de la qualitat de vida de les persones ancianes en el procés de malaltia i dependència, i en
la rehabilitació i reintegració biopsicosocial o transició entre recursos.
Al voltant d’aquests eixos fonamentals s’estructuren tots els coneixements teòrics i pràctics
en relació a l’entorn geriàtric, a la promoció i manteniment de la qualitat de vida en el procés
d’envellir, al seu aprenentatge i participació activa en el pla de cures i a l’atenció d’infermeria
al pacient amb alteracions neurològiques i psicogeriàtriques.
3. OBJECTIUS GENERALS
Dissenyar programes per promoure l’envelliment saludable i plans de prevenció per
detecció del pacient fràgil, complex i/o pacient de risc.

la

3.1. OBJECTIUS ESPECÍFICS
Definir el concepte de qualitat de vida en situació de dependència, complexitat i fragilitat.
Descriure els factors causants de les malalties i els grans síndromes geriàtrics.
Mostrar el coneixement i l’habilitat de saber valorar, diagnosticar, planificar i avaluar al
pacient ancià de risc i geriàtric.
Adquirir les competències necessàries per a un abordatge de qualitat i integral del pacient
en risc o amb lesions relacionades amb la dependència
Conèixer les cures infermeres i intervencions per l’atenció a l’ancià i al pacient geriàtric en
el context del SARS-CoV-2 i de la COVID-19 als diferents àmbits assistencials
Descriure les alteracions patològiques més freqüents en geriatria i psicogeriàtria.
Mostrar la capacitat de prendre decisions i respondre a les necessitats del pacient geriàtric i
família en els diferents nivells assistencials, socials i sanitaris.
Conèixer les cures infermeres i intervencions rehabilitadores per la reintegració
biopsicosocial de l’ancià fràgil i psicogeriàtric.
Mostrar la capacitat de prendre decisions i respondre a les necessitats del pacient amb
alteracions degeneratives i família en els diferents nivells assistencials, socials i sanitaris.
Mostrar la capacitat del treball en equip, compartint objectius interdisciplinares i analitzant
els recursos sociosanitarios.
11

Demostrar habilitats de relacions interpersonals amb el pacient psicogeriàtric i família,
membres de l’equip.
4. COMPETÈNCIES A DESENVOLUPAR
4.1. COMPETÈNCIES ESPECIFIQUES
Definir procediments que contribueixin a la prevenció i rehabilitació del malalt geriàtric en els
diferents nivells d’intervenció i contextos, així com la seva transició.
Elaborar un pla d’atenció a la persona gran individualitzat prioritzant la seva qualitat de vida i
els seus valors i objectius vitals, en un model centrat en la persona.
Aplicar judici clínics para assegurar l’assoliment dels estàndards de qualitat i seguretat del
malat geriàtric
Demostrar una comunicació terapèutica i efectiva amb el pacient i família.
4.2. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adients per a donar resposta als
problemes de l’àmbit professional de forma eficaç i eficient.
5. CONTINGUTS
Els continguts del mòdul II estan desglossats en tres unitats:
Assignatura/
Mòdul ll

Infermeria Geriàtrica
Crèdits
ECTS

Descripció continguts

Professorat

Caràcter

Concepte de qualitat de vida vs malaltia.

UNITAT I.
Promoció i
manteniment de
la qualitat de vida
de la persona
gran

UNITAT II.
Atenció
d’infermeria
integral al pacient
geriàtric
Readaptació i
Reintegració
biopsicosocial.

Concepte ancià fràgil, depenent, pacient
geriàtric.

1

Dinamització de transferències en el pacient
geriàtric. Ergonomia. Fisioteràpia
Coordinació de recursos d’atenció
intermèdia i sociosanitaris a l’ancià fràgil i
depenent.

5

Atenció al pacient geriàtric. Cures
infermeres i atenció al malalt crònic complex
amb grans síndromes geriàtrics.
Cures a persones grans en risc o amb
lesions relacionades amb la dependència.
Valoració i abordatge nutricional
Valoració i atenció d’infermeria en persones
grans amb disfàgia
Tractament Farmacològic i Iatrogènia.
Preparació fàrmacs i pautes final de vida
La reintegració amb les estructures i
recursos sociosanitaris existents.
Procés d'atenció infermer a malalts crònics i
acompanyament a la fi de vida.
Readaptació i reintegració del pacient
geriàtric amb alteracions fisiopatològiques i
grans síndromes geriàtrics.

Elvira
Hernández
Luis Soto
Marta Gelpí

Obl.

Esther
Francia
Elvira
Hernández
Marta
Anguera
Obl.
Viridiana
Arreola
Olga Torres
Marta Gelpí
Luís Soto
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Atenció al malalt ancià amb COVID-19.
Plans d’atenció d’infermeria. Casos clínics.
Infermera de pràctica avançada.

UNITAT III.
Atenció
d’infermeria al
pacient amb
alteracions
neurològiques i
psicogeriàtriques

4

Alteracions psicogeriàtriques:
Evolució del nivell cognitiu. Canvis
diferencials en l’ancià.
Atenció d’infermeria ancià amb síndromes
confusionals, depressions, suïcidis, trastorns
d’ansietat, delírium, esquizofrènia.
Alteracions cognitives. Intervencions
psicoconductuals. Programes d’intervenció i
estimulació cognitiva. Teràpies no
farmacològiques i intervencions diferencials
en l’ancià psicogeriàtric.
Comunicació i relacions interpersonals vs
qualitat: ancià, família, equip interdisciplinar.
Alteracions neurològiques:
Trastorns neurològics dels ancians.
Accidents vasculars cerebrals, Parkinson,
Alzheimer.
Programes d'intervenció i estimulació
cognitiva de la malaltia d'Alzheimer i altres
demències.
Intervencions rehabilitadores dels problemes
neuro i psicogeriàtrics.

Carmen
García
Alexandre
Gironell
Obl.
Josefina
Pérez

6. METODOLOGIES DOCENTS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE
Tipus d’activitat
Activitats presencials
Activitat no presencial

Descripció
Classes teòriques
Treball individual
Seminaris treball de grup i presentació oral
Completar exercicis proposats del professor
Hores d’estudi i consulta bibliogràfica

7. AVALUACIÓ
Procediment

Competències i criteris

Treball de grup

Activitats proposats pel professor
Textos treballats i dossier

Prova final

Prova escrita

Pes %

100 %

La nota d’aquest mòdul representa un 35% de la nota total del màster
8. BIBLIOGRAFIA
Adreces d’interès:
 Instituto de Mayores y Servicios Sociales IMSERSO. Disponible a:
http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
 Generalitat de Catalunya. GENCAT. Disponible a: http://web.gencat.cat/ca/inici/
 Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Disponible a: http://www.segg.org/index.htm
 Sociedad Española de Enfermería Geriatría y Gerontología. Disponible a: http://www.seegg.es/
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FITXA ASSIGNATURA/ MÒDUL III

1. IDENTIFICACIÓ
Nom del màster:

INFERMERIA GERONTOLÒGICA i
GERIÀTRICA

Nom l’assignatura/
mòdul: III

Administració i gestió de serveis sociosanitaris

Professorat:

Abades M., Bullich I, Hernández E.

Any: 2021/2022

2. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ
Una vegada que s’han assentat les basses de les cures geriàtriques, comencem a
desenvolupar de manera específica les competències per tal de contribuir en l’administració i
gestió institucional i/o dels serveis sociosanitaris dirigits a les persones velles.
La infermera geriàtrica ha de ser capaç d’analitzar, reflexionar i discutir les polítiques de gestió i
de serveis i/o institucions per contribuir a una atenció de qualitat a les persones grans i
cuidadors.
El mòdul està integrat per la descripció d’un recordatori de les polítiques sociosanitàries
Europees, el sistema d’informació en l’estructura i l’organització, així com dels estàndards de
qualitat per la aplicació en l’atenció els centres geriàtrics.
3. OBJECTIUS GENERALS
Analitzar els indicadors d’eficiència i d’avaluació dels centres per garantir la qualitat de les cures i
la seguretat del pacient.
3.1. Objectius específics
Identificar les polítiques de gestió i la seva aplicació dins de l’àmbit geronto-geriàtric.
Analitzar la gestió de serveis i/o institucions, així com els elements necessaris per el funcionament
d’un centre d’atenció a la gent gran.

4. COMPETÈNCIES A DESENVOLUPAR
4.1. COMPETÈNCIES ESPECIFIQUES
Dirigir, organitzar i gestionar centres, i /o serveis sociosanitaris amb criteris d’eficàcia i
eficiència.
Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva.
Coneixer i utilitzar els sistemes de valoració, detecció i classificació dels pacients i residents
davant el SARS-CoV-2.
4.2. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
Adaptar-se de forma eficaç a noves situacions en el context canviant i dinàmic de la pràctica
professional.
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5. CONTINGUTS
Assignatura/
Mòdul lll

Administració i Gestió de serveis sociosanitaris
Crèdits
ECTS

Descripció continguts

10

Polítiques sociosanitàries
Polítiques gerontològiques
Programes d’atenció a les persones
grans.
Gestió, direcció i lideratge.
Qualitat i seguretat als centres
sociosanitàris
Pla director Sociosanitàri.
Indicadors per mesurar els criteris
de qualitat de l’atenció al pacient i
família
Crisi econòmica i salut

UNITAT I.
Polítiques socials
Estructura i
organització de
serveis
sociosanitaris per
la persona gran

Professorat

Caràcter

Mercedes
Abades
Íngrid Bullich
Elvira
Hernández

Obl.

L’estudiant haurà de fer diferents treballs de relació i assimilació de coneixements.
6. METODOLOGIES DOCENTS
Tipus d’activitat

Descripció

Activitats presencials

Classes teòriques
Treball de grup i individual
Tutories

Activitat no presencial

Hores d’estudi i consulta bibliogràfica

7. AVALUACIÓ
Procediment

Competències i criteris

Treball de l’estudiant

Activitats proposades pel professor

Pes%

100%
Treball de grup

Textos treballats i presentació

La nota d’aquest mòdul representa un 15% de la nota total del màster
8. BIBLIOGRAFIA
Adreces d’interès:
 Generalitat de Catalunya. GENCAT. Disponible en: http://web.gencat.cat/ca/inici/
 Instituto de Mayores y Servicios Sociales IMSERSO. Disponible en:
http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/
 Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Disponible en:
http://aquas.gencat.cat/ca/
 Observatori del Sistema de Salut de Catalunya (OSSC). Disponible en:
http://observatorisalut.gencat.cat/ca/
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FITXA ASSIGNATURA/ MÒDUL IV

1. IDENTIFICACIÓ
Nom del màster:

INFERMERIA GERONTOLÒGICA I
GERIÀTRICA

Nom l’assignatura/
mòdul: IV

Pràcticum

Professorat

Hernández E.
col·laboradors

i

les

infermeres

Any: 2021/2022

de

referència

dels

centres

2. DESCRIPCICIÓ I JUSTIFICACIÓ
El pràcticum es defineix com el període a on l’estudiant fa una estada pels diferents centres i/o
unitats geriàtrics, en l’àmbit hospitalari, comunitari i/o sociosanitari, on es porten a terme
intervencions específiques en la cura de la persona i en l’atenció d’infermeria geriàtrica.
Té un total de 15 crèdits ECTS.
L’objectiu del pràcticum és que l’estudiant, acompanyat d’un infermer de referència durant tot el
període, posi en pràctica els coneixements, actituds i habilitats apresos en el programa i
desenvolupi el tenir cura de la persona gran i família, en el procés de malaltia i pèrdua
d’autonomia, integrant-se en un equip interdisciplinari.
A través de les experiències, l’estudiant té la possibilitat d’observar, analitzar, relacionar i
assimilar els conceptes generals i específics de les cures geriàtriques.
Donades les característiques dels centres d’atenció intermèdia, i sociosanitaris, i per tal de
garantir la seguretat del pacient, es programa un estudiant que serà assignat a professionals
d’infermeria de referència de cada centre, els quals dirigiran en cada moment les activitats
d’aprenentatge i participaran en el procés d’avaluació.
El pràcticum té com a referència el document Marc de Pràctica Clínica de l’EUI de Sant Pau,
aquest document fa referència al context, defineix els rols dels agents, així com el procés de
desenvolupament de la pràctica. En aquest mòdul queda definit les competències que ha
d’assolir l’estudiant, els centres geriàtrics i tots els agents que intervenen per portar-ho a terme.
Cada estudiant està assignat a la infermera de referència durant tot el procés de les pràctiques.
Aquesta infermera assumeix només la responsabilitat de l’estudiant assignat. (relació un a un)
Existeixen convenis i acords de col·laboració amb els centres geriàtrics a nivell nacional. El
conveni de col·laboració entre les dues institucions permet: per una banda, la disponibilitat i
estabilitat del lloc de pràctiques; i per un altre, tenir una infermera de referència que en alguns
centres/unitats també és professora del curs. Els professionals d’aquests centres participen en
les activitats formatives del curs. Aquests convenis estan signats amb tots els centres de
pràctiques clíniques que consten en el programa.
És requisit que l’estudiant hagi signat el compromís de confidencialitat, el conveni específic de
cooperació educativa per poder realitzar la pràctica clínica
L’experiència pràctica es porta a terme en els centres concertats amb la Institució mitjançant un
conveni de pràctiques. La planificació de les pràctiques es fa durant el període establert en la
planificació general del curs, mes de novembre a maig, tenint en compte entre altres factors,
l’experiència prèvia de l’estudiant en l’àmbit geronto-geriàtric i les necessitats i demandes
concretes en les unitats hospitalàries i extrahospitalàries. També hi ha la possibilitat de
reconeixer les pràctiques clíniques, depenent de l’expedient de l’estudiant i sempre que ho
demani.
16

D’acord amb el Real Decret 1707/2011, del 18 de Novembre, pel qual es regulen les pràctiques
externes dels estudiants de Màster, es demanarà als estudiants una memòria de la pràctica
clínica, un informe de la infermera de referència i un qüestionari de competències que fa la
professora col·laboradora.
És imprescindible haver superat el pràcticum per aprovar el curs.
3. OBJECTIUS GENERALS
Elaborar, aplicar i avaluar plans de cures infermers tenint en compte les necessitats del
pacient geriàtric i de la família, així com les característiques de l’entorn.
3.1. OBJETIUS ESPECÍFICS
-

Portar a la pràctica els coneixements adquirits en el període teòric.
Construir coneixements a partir de l’anàlisi i de la reflexió des de l’acció.
Valorar, diagnosticar, implementar i avaluar plans de cures al malalt geriàtric.
Incorporar a la seva pràctica actituds de respecte als drets, els valors i les creences del
malalt i la família.
Demostrar amb la pràctica habilitat en l’aplicació de les intervencions i tractaments que
contribueixen a mantenir i controlar l’estabilitat del malalt de forma integral.
Posar en pràctica activitats de col·laboració i treball en equip amb d’altres professionals.

4. COMPETÈNCIES A DESENVOLUPAR
Les competències a desenvolupar en el mòdul IV són:
4.1. COMPETÈNCIES ESPECIFIQUES
Demostrar una comunicació terapèutica i efectiva amb el pacient i família.
4.2 COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball.
Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per a desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
5. CONTINGUTS
Assignatura/
Mòdul IV

Àmbit Pràctic

Pràcticum
Crèdits
ECTS

Descripció continguts

15

Estada en un àmbit de pràctiques
clíniques amb el que l’EUI té
assignat un conveni, i on l’estudiant
aplica els coneixements adquirits en
els mòduls de caràcter teòric.

Professorat

Caràcter

Elvira
Hernández

Obl.

Les pràctiques es porten a terme en diferents unitats geriàtriques de l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau, així com a les unitats de Centres d’atenció intermèdia, sociosanitaris, i Atenció
Primària en programes d’atenció domiciliària específics per pacients crònics i pacients en
situació del final de vida (PADES).
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6. METODOLOGIES DOCENTS D' ENSENYAMENT- APRENENTATGE

Tipus d’activitat

Descripció

Activitats presencials

Pràctiques clíniques.
Tutories.

Activitats no presencials

Memòria del pràcticum.
Hores d’estudi i consulta bibliogràfica.

7. AVALUACIÓ
Procediment

Competències i criteris

Pes%

Valorar la responsabilitat en les Assistència, compliment horari, tolerància als
pràctiques
suggeriments

Valorar estada de pràctiques

Capacitat per aplicar els coneixements a la
pràctica, comunicació amb el malalt i interrelació
amb l’equip

100%

L’assistència a les pràctiques és obligatòria. L’horari és de 8h a 13h, de dilluns a divendres per
tal que l’estudiant pugui tenir una continuïtat en el seu aprenentatge.
L’avaluació del pràcticum representarà la superació del 100% del compliment de les
competències i activitats proposades. És imprescindible haver superat el pràcticum per aprovar
el curs.
8. BIBLIOGRAFIA
Veure bibliografia recomanada en els mòduls I,II.
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FITXA ASSIGNATURA/ MÒDUL V

1. IDENTIFICACIÓ
Nom del màster:

INFERMERIA GERONTOLÒGICA i
GERIÀTRICA

Nom de
l’assignatura/
mòdul: V

Treball fi de màster

Professor/a:

Hernández E.

Any: 2021/2022

2. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ
En aquest mòdul l’estudiant desenvolupa un treball integrador de la formació especifica com a
treball final de màster, sobre una temàtica determinada relacionat amb les matèries estudiades i
relacionades amb les competències professionals.
3. OBJECTIUS GENERAL
Realitzar un treball científic sobre una temàtica de l’atenció gerontològica que reverteixi sobre la
pràctica assistencial.
3.1. OBJECTIU ESPECÍFIC
Identificar i reflexionar sobre l’especificitat de l’atenció geriàtrica i que requereix objecte d’estudi.
Prendre consciència de la importància de la recerca com eina per fer avançar la disciplina
infermera.
Elaborar un treball original sobre subjectes pròxims a la vellesa i a l’envelliment.
Demostrar la capacitat per comunicar i exposar el treball en públic
4. COMPETÈNCIES A DESENVOLUPAR
Les competències a desenvolupar en el mòdul V són:
4.1. COMPETÈNCIES ESPECIFIQUES
Realitzar treballs científics que reverteixin sobre la pràctica, per que aquesta estigui basada en
la evidencia.
4.2 COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
Expressar-se de forma fluida, coherent i adequada a les normes establertes tant de forma oral
com escrita.
Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.
Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per a desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
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5. CONTINGUT
Assignatura/
Mòdul V

Treball fi de màster
Crèdits
ECTS

Descripció continguts

Professorat

Caràcter

Treball integrador de la formació
rebuda en el màster.
Investigació
científica

15

Tracta sobre qualsevol tema
relacionat amb les matèries
estudiades i relacionades amb les
competències professionals.

Elvira
Hernández

Obl.

Els continguts que es treballen en aquest mòdul depenen de la naturalesa de cada projecte
individual o de grup. L’estudiant haurà d’aprofundir en aquells temes tractats en les matèries
formatives que tenen relació més central amb el seu projecte. Aquest aprofundiment és farà en
forma de lectures complementàries, i amb la recerca de fonts bibliogràfiques per tal d’elaborar
un marc teòric determinat. Finalment presentarà un projecte i comunicarà els resultats del
treball.
6. METODOLOGIES DOCENTS D' ENSENYAMENT- APRENENTATGE

Tipus d’activitat

Descripció

Activitats presencials

Seminaris.
Tutories.

Activitats no presencials

Hores d’estudi, treball i consulta bibliogràfica.

Es planifiquen les tutories amb el professor per tal d’orientar, aclarir i validar la informació que
els alumnes hauran de presentar i exposar en la seva comunicació del treball original/projecte.

7. AVALUACIÓ
Serà la presentació i defensa oral i escrita del treball al final de curs

Procediment

Competències i criteris

Pes (%)

Seguiment de tutories

Seguiment del disseny del treball

10%

Treball escrit

Entrega en las dates sol·licitades
Originalitat, evidència, adequació a criteris
científics i de mètode

60%

Exposició y defensa
oral

Presentació y expressió verbal

30%
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Els criteris per a la presentació del treball són els següents:
Presentació del treball seguint la normativa general per a l’elaboració de treballs acadèmics
establert per l’EUI.
L’exposició i defensa ha de seguir uns criteris comuns segons la normativa de Treball Final de
Màster.
L’exposició és farà amb la participació a l’aula de la resta de companys i serà oberta als
professors del curs.
El treball final de màster representa un 20% de la nota total del màster.
8. BIBLIOGRAFIA
L’estudiant pot utilitzar la bibliografia recomanada al llarg de tot el curs
Adreces d’interès
Horizonte 2020. Disponible en:
http://www.eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/horizonte-2020-consulta-sobre-prioridades-deinvestigacion-e-innovacion-en-salud
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