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PREREQUISITS
Aquesta assignatura no té prerequisits oficials, però és aconsellable haver cursat les següents
assignatures: Bases Teòriques d’Infermeria, Bases metodològiques d’Infermeria i Salut Pública.
CONTEXTUALITZACIÓ I OBJECTIUS
Aquesta assignatura forma part del mòdul de formació Ciències de la Infermeria, matèria
Infermeria Comunitària i està planificada al quart semestre del grau.
La finalitat principal d’aquesta assignatura és capacitar als estudiants per actuar com a
infermers/es generalistes en l’àmbit de l’atenció primària i comunitària de salut.
OBJECTIUS D’APRENENTATGE DE L’ASSIGNATURA
1. Reflexionar sobre les competències de la infermera familiar i comunitària.
2. Identificar el paper de la infermera familiar i comunitària en l'equip d'atenció primària.
3. Distingir les modalitats organitzatives en la prestació de les cures, de la infermera familiar i
comunitària en el marc de l'atenció primària de salut.
4. Analitzar el paper de la infermera familiar i comunitària en l'atenció a les famílies, en la
Participació i Intervenció Comunitària i en els Programes de Vacunes.
5. Identificar els principals Programes de Salut que es desenvolupen en els equips d'atenció
primària de salut: Programa d'activitats preventives i promoció de la salut en el nen i adolescent,
Programa d'activitats preventives i promoció de la salut en l'adult, Programa d' pacient Crònic,
Programa d'Atenció i Prevenció a la Cronicitat i Programa d'Atenció Domiciliària.
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COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE
Competències

Resultats d’aprenentatge

CE.4. Demostrar que compren el comportament CE4.20. Descriure i diferenciar el comportament
interactiu de la persona en funció del gènere, interactiu de la persona en funció del gènere, grup
grup o comunitat, dins del seu context social i o comunitat.
multicultural.
CE5. Dissenyar sistemes de cures dirigides a les CE5.18. Comprendre la funció, activitats i actitud
persones, família o grups, avaluant el seu cooperativa

que el professional

d’infermeria

desenvolupa en un equip d’atenció primària de

impacte i establint les modificacions adients.

salut.
CE5.21. Elaborar sistemes de cures per a les
persones, famílies i grups en l’àmbit comunitari.
CE6. Basar les intervencions infermeres en CE.6.20. Descriure intervencions infermeres en
l’evidència científica i els mitjans disponibles.

base a la evidència científica i els mitjans
disponibles

CE9. Fomentar estils de vida saludables,

CE9.17. Identificar programes de prevenció i

l’autocura, donant suport al manteniment de promoció de la salut.
conductes preventives i terapèutiques.
CE10. Protegir la salut i benestar de les CE10.12. Identificar les mesures per a la
persones, família o grups atesos, garantint la protecció de la salut i el benestar de les persones,
seva seguretat

famílies o grups.

CE16. Demostrar que coneix els sistemes CE16.26. Descriure els indicadors que permetin
d’informació sanitària.

conèixer i vigilar l’estat de salut d’una població i
els Indicadors que avaluen l’efectivitat del sistema
de salut.

CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos
CT3. Identificar, analitzar i prendre l’opció CT3.

Identificar,

analitzar

i

prendre

l’opció

resolutiva més adient per donar resposta als resolutiva més adient per donar resposta als
problemes de l’àmbit, professional, de forma problemes de l’àmbit, professional, de forma
eficient i eficaç.

eficient i eficaç

CT5 Adquirir i utilitzar els instruments necessaris CT5. Aplicar l’anàlisi crític i una actitud reflexiva
per a desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
CG1

Desenvolupar

un

pensament

i

un

raonament crític i saber comunicar-los de
manera efectiva.
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CONTINGUTS
MÒDUL I. Atenció primària: salut i comunitat
TEMA 1: Atenció primària de salut: origen i concepte.
TEMA 2: Sistema sanitari espanyol. Evolució i implicacions en atenció primària de salut.
TEMA 3: Organització i treball en equip en atenció primària de salut.
TEMA 4: Infermeria familiar i comunitària: Enfocament familiar en atenció primària de salut
TEMA 5: La Gestió Infermera de la Demanda.
TEMA 6: Salut comunitària i atenció primària de salut orientada a la comunitat.
MÒDUL II. Atenció primària: Atenció clínica i comunitària
TEMA 7: Programa d'Activitats Preventives i Promoció de la salut.
TEMA 8: Programa de vacunacions a la infància i en l'adult.
TEMA 9: Atenció d'infermeria al nen i adolescent en atenció primària de salut. .
TEMA 10: Atenció d'infermeria al pacient crònic en atenció primària de salut.
TEMA 11: Atenció d'infermeria al pacient fràgil i de cronicitat complexa en atenció primària de
salut.
TEMA 12. Programa d'Atenció Domiciliària.
METODOLOGIA
El plantejament metodològic de l'assignatura parteix de considerar l'estudiant com el protagonista
del procés ensenyament aprenentatge. S'exigeix per tant un treball continuat i una actitud
participativa i autònoma de l'estudiant.
La docència és presencial i hi ha un únic grup de teoria. L'assignatura disposa d'una aula virtual
informativa, de treball i de gestió de l'assignatura.
Activitat dirigida:
Exposició de continguts mitjançant presentacions amb explicacions del professor i suport de les TIC.
Anàlisi de casos que presentin situacions professionals per conceptualitzar experiències i solucions.
Presentació d'activitats obertes amb professionals experts de l'àmbit de l'assistència i investigació.
Activitat supervisada:
Els estudiants han de dur a terme activitats basades en la resolució de casos, en grups reduïts. Per
a la realització de les mateixes es proposa un guió orientatiu i es realitza un seguiment tutoritzat.
Es realitzarà exposició pública de les activitats i / o casos a nivell individual i / o col·lectiu amb les
seves valoracions grupals. La presentació de les activitats ha de seguir les normes de presentació
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de treballs de l'EUI. Es lliuraran en format electrònic a través de l'aula virtual; i els estudiants hauran
de fer una presentació oral de les mateixes.
L'estudiant ha d'assistir als laboratoris / seminaris programats abans de la pràctica clínica en
centres assistencials, que permeten l'adquisició d'habilitats clíniques mitjançant la manipulació
simulada de procediments i tècniques. L'assistència és obligatòria al 100%
ACTIVITATS FORMATIVES
Activitat
Hores
Tipus: Dirigides
Classes teòriques
52,5
Seminari

ECTS

Resultats d’aprenentatge

2,10

CE4.20; CE5.18, CE5.21; CE6.20; CE9.17,
CT1.

15

0,6

CE6.20; CE9.17; CE10.12, CE16.26, CT3,
CT5, CG1

75
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Tipus: Supervisades
Treball:
Tallers:
Tipus: Autònomes
Estudi
Consultes
bibliogràfiques

CE4.20; CE5.21; CE6.20; CE9.17; CE10.12.

AVALUACIÓ CONTINUADA
L'avaluació ha de permetre verificar el nivell d'aprenentatge assolit, tenint en compte els objectius i
competències del programa, sense desconsiderar les adaptacions que s'hagin pogut introduir.
L'avaluació consisteix en la realització de tres proves, de diferent tipologia (proves estructurades i
treball escrit) al llarg dels dos mòduls de l'assignatura.
1- Dues proves estructurades: Es duen a terme al final del mòdul I i del mòdul II, mitjançant dues
proves objectives tipus test. Tenen un pes global en l'assignatura del 75% (prova objectiva 1: 25% +
prova objectiva 2: 50%). En les proves tipus test les respostes negatives resten segons la següent
fórmula: x = Encerts - (errors / n-1), sent n el nombre d'opcions de resposta.
2- Treball: Es presentarà mitjançant un treball final, l'anàlisi i resolució d'algunes de les activitats
distribuïdes al llarg dels mòduls de l'assignatura. El treball final té un pes global en l'assignatura del
25%.
La qualificació de l'assignatura en l'avaluació continuada, ve donada per la per la suma ponderada
aquestes proves (sempre que se superi la nota mínima d'un 5 en cada prova).
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Activitat de recuperació
Es proposa una activitat de recuperació per a aquells estudiants que han estat avaluats prèviament
pel conjunt d'activitats d’avaluació amb un pes mínim de 2/3 parts de la qualificació total, i han
obtingut una nota final entre 3,5 i 4,9 sobre 10 .
El professor pot excloure del procés de recuperació aquelles activitats que, per la seva naturalesa,
consideri que no són recuperables, com és el treball grupal i la seva presentació.

Instruments d'avaluació:
Aquesta prova consisteix en una activitat d’avaluació, a determinar pel professor, que inclourà
l'activitat o activitats amb una qualificació inferior a 5 i es realitzarà en el període establert a aquest
efecte.
La qualificació final de l'assignatura passarà a ser un aprovat (5,0).
Un cop superada l'assignatura, aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació.
QUALIFICACIÓ
0-4.9: Suspès
5.0-6.9: Aprovat
7.0-8.9: Notable
9.0-10: Excel·lent
NO AVALUAT
Quan l’estudiant no hagi aportat prou evidències que permetin una qualificació global de
l’assignatura, en l’acta es consigna la qualificació com a “no avaluable”.
És motiu de manca d’evidències suficients si l’estudiant no ha participat en cap activitat de
l’avaluació continuada.
REVISIÓ DE LA PROVA ESCRITA:
Una vegada publicada la nota final, l’estudiant pot sol·licitar dur a terme la revisió en el període
establert per a la “revisió” No s’accepten sol·licituds de revisió fora del període establert.

5

EUI- Sant Pau
_________________________________________________________________________________________________________

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
Activitat
Proves escrites
Prova Mòdul I
Prova Mòdul II
Treball grupal

Pes

Hores

ECTS

Resultats d’aprenentatge

25%
50%

5,625

0,225

CE4.20; CE5.18, CE5.21; CE6.20;
CE9.17, CT1.

25%

1.875

0,075

CE6.20; CE9.17; CE10.12, CE16.26,
CT3, CT5
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