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Titulació
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Tipus

Curs

Semestre

1471 Infermeria

Grau en Infermeria
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2
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Contacte

Utilització de idiomes

Responsable:

Llengua vehicular majoritària:

Català

Hernández Martínez-Esparza, Elvira
ehernandezma@santpau.cat

Algun grup íntegre en anglès:

No

Algun grup íntegre en català:

No

Algun grup íntegre en castellà:

No

Profesores/as:
Hernández Martínez-Esparza, Elvira
ehernandezma@santpau.cat
Sánchez Reus, Ferran
fsanchezr@santpau.cat
Urrutia Cuchí, Gerard
gurrutia@santpau.cat

Prerequisits
No té prerequisits oficials

Contextualització i objectius
Aquesta assignatura forma part del mòdul Ciències de la Infermeria, matèria Infermeria
Comunitària i està planificada al tercer semestre del grau. Està integrada per tres mòduls
diferenciats: un de conceptes generales sobre salut pública, una altre d’epidemiologia i finalment
un sobre els microorganismes responsables de les malalties transmissibles.
El propòsit principal de l’assignatura és capacitar als estudiants per que puguin identificar les
necessitats i els problemes de salut de la població i les mesures dirigides a protegir i millorar la
salut.
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Objectius d’aprenentatge de l’assignatura.
1. Analitzar els factors que determinen la salut humana en la societat actual.
2. Mostrar la utilitat de l’epidemiologia pel coneixement, vigilància, protecció i restauració de la
salut de la població.
3. Identificar els microorganismes patògens, les seves formes de transmissió i els mètodes de
prevenció en el desenvolupament de les malalties transmissibles.
4. Descriure l’estructura, funcions i característiques de l’atenció primària.

Competències i resultats d’aprenentatge
Competències

Resultats d’aprenentatge

E04. Demostrar que comprèn el comportament
interactiu de la persona en funció del gènere,
grup o comunitat, dins del seu context social i
multicultural.

E04.02. Identificar els determinants de salut i els
problemes relacionats amb l'entorn, per cuidar tant a
les persones en situacions de salut i de malaltia com
integrants d'una comunitat.

E06. Basar les intervencions infermeres en
l'evidència científica i en els mitjans disponibles.

E06.08. Analitzar les dades estadístiques referides a
estudis poblacionals identificant les possibles
causes de problemes de salut.

E09. Fomentar estils de vida saludables, l'auto
cura, tot recolzant el coneixement de les
conductes preventives i terapèutiques.

E09.05. Identificar els factors de risc determinants
en el procés de salut-malaltia a nivell físic,
emocional, social i ambiental.

E10. Protegir la salut i el benestar de les
persones, família o grups atesos tot garantint la
seva seguretat.

E10.09. Determinar la influència dels agents físics,
químics i biològics en la salut de les persones per a
garantir la seva seguretat.
E10.10 Reconèixer les formes d'eliminació sense
riscos de les diferents substàncies i productes
sanitaris.

E13. Demostrar que coneix els principis de
finançament sanitari i sociosanitari, i emprar
adequadament els recursos disponibles.

E13.04. Descriure
sistemes sanitaris.

E16. Demostrar que
d'informació sanitària.

E16.04. Descriure els indicadors que permeten
conèixer i vigilar l' estat de salut d'una població i els
indicadores que avaluen l'efectivitat del sistema de
salut.

coneix

els

sistemes

els

diferents

models

dels

E16.06. Analitzar críticament la utilitat dels diferents
sistemes d' informació sanitària.
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G01. Introduir canvis en els mètodes i els
processos de l’àmbit de coneixement per donar
respostes innovadores a les necessitats i
demandes de la societat.

G01.01. Analitzar una situació i identificar els seus
punts de millora adaptats a les necessitats i
demandes del context de anàlisi.
G01.03. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris
per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.

G04. Actuar en l'àmbit de coneixement propi
avaluant les desigualtats per raó de
sexe/gènere.

G04.01. Identificar la intersecció entre la desigualtat
de gènere amb altres eixos de desigualtat (edat,
classe, origen, racialització, ètnia, sexualitat i
identitat/ expressió de gènere, diversitat funcional, i
altres).
G04.03. Analitzar las diferències per sexe i les
desigualtats de gènere en l'etiologia, l'anatomia, la
fisiologia, les patologies, en el diagnòstic diferencial,
les
opcions
terapèutiques,
la
resposta
farmacològica, el pronòstic i en les cures infermeres.
G04.05. Identificar estratègies per prevenir la
violència de gènere.

B03. Que els estudiants tinguin la capacitat de
reunir i interpretar dades rellevants (normalment
dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis
que incloguin una reflexió sobre temes
destacats d'índole social, científica o ètica.

Continguts
MÒDUL 1.

Conceptes generals de Salut Pública

1.- El concepte salut. Procés salut-malaltia. Nivells de prevenció.
2.- Factors determinants de la salut.
3.- Salut medi-ambiental: Factors de risc per la salut en el medi ambient.
4.- Salut pública i salut comunitària: Evolució històrica, objectius i funcions.
5.- Demografia i salut.
6.- El sistema de salut a Espanya: nivells assistencials i funcions.
7.- La salut a Espanya i Catalunya: Objectius i accions prioritàries.
8.- Organismes Internacionals en relació a la salut.
9.- Estratègies d’intervenció, polítiques de salut i mesures de prevenció en salut pública.
10.- Atenció primària de salut: reforma, organització i característiques.
11.- Educació per la salut: origen i concepte.
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MÒDUL 2. Epidemiologia
1.- Epidemiologia: concepte i evolució històrica. Paper de l’epidemiologia en la planificació
dels serveis sanitaris i en la protecció, promoció de la salut i en la prevenció de les malalties.
2.- Sistemes d’informació sanitària: registres, enquestes i sistemes de vigilància
epidemiològica. Organismes més importants de l’Estat Espanyol i recursos disponibles a la
web.
3.- Mètode científic i mètode epidemiològic. Epidemiologia descriptiva. Mesures de freqüència:
raons, proporcions i taxes. Prevalença i incidència. Taxes de mortalitat i altres taxes d’especial
interès sanitari. Comparacions i ajustaments de taxes.
4.- Epidemiologia analítica. Concepte d’associació i casualitat. Mesures d’associació. Criteris de
casualitat. Inferència causal.
5.- Dissenys bàsics d’investigació epidemiològica: estudis observacionals descriptius, estudis
analítics i estudis experimentals. Conceptes bàsics, disseny i principals avantatges i
limitacions de cada tipus de disseny.
6.- El Pla de Salut de Catalunya i la planificació estratègica en salut. Distribució i tendència
de les diferents malalties segons grups d’edat.
7.- Epidemiologia general de les malalties cròniques. Principals factors de risc i nivells de
prevenció.
8.- Concepte de de desordre, malaltia i anormalitat. Proves diagnòstiques: sensibilitat,
especificitat i valors predictius. Proves de cribatge
9.- Epidemiologia general i prevenció de les malalties transmissibles. Cadena epidemiològica.
Mesures generals de prevenció i control. Investigació d’un brot epidèmic a la comunitat.
Sistemes de vigilància epidemiològica.
10.- Envelliment i salut. Epidemiologia de l’envelliment. Nivell de salut percebuda. Les enquestes
de salut.

MÒDUL 3.

Microbiologia

1.- Generalitats: Definició i conceptes. Diagnòstic microbiològic de les malalties infeccioses.
2.- Patogènia de les infeccions: Relació hoste-paràsit. Mecanismes de transmissió.
Mecanismes de patogenicitat. Mecanismes de defensa.
3.- Control de les infeccions: Mesures de barrera. Esterilització desinfecció i antisèpsia.
Antibiòtics i quimio-terapèutics. Vacunacions preventives.
4.- Paper de la Microbiologia en Salut Pública: Vigilància epidemiològica de les infeccions.
Malalties de Declaració Obligatòria.
5.- Virologia: Estructura, morfologia, replicació i classificació dels virus. Principals virus d’interès
sanitari i problemes de salut més rellevants produïts per virus.
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6.- Bacteriologia: Estructura, morfologia, reproducció i classificació de les bactèries. Principals
bactèries d’interès sanitari i problemes de salut més rellevants produïts per bactèries.
7.- Micologia: Estructura, morfologia, reproducció i classificació dels fongs. Principals fongs
d’interès sanitari i problemes de salut més rellevants produïts per fongs.
8.- Parasitologia: Estructura, morfologia, reproducció i classificació de protozous i helmints.
Principals protozous i helmints d’interès sanitari i problemes de salut més rellevants
produïts per protozous i helmints.

Metodologia
El plantejament metodològic de l’assignatura part de la idea que el protagonista del procés
ensenyament aprenentatge és l’estudiant. Per això l’estudiant ha de dur a terme un
aprenentatge actiu i el més autònom possible amb l’ajuda i assessorament del professor.
Activitat dirigida:
Existeix un únic grup de teoria. El desenvolupament teòric es compagina amb activitats
pràctiques a l’aula, lectures i enllaços a pàgines web per a l’ampliació de coneixements.
Activitat supervisada:
Els estudiants realitzen un treball obligatori en grups petits (5-6 estudiants) que consisteix en la
preparació i presentació d’un tema assignat prèviament pel professor al inici de l’assignatura.
El treball ha de seguir les normes de presentació de treballs de l’EUI. Es lliurarà en format
electrònic el dia que s’hagi concretat com a data de lliurament el primer dia de classe; i els
estudiants hauran de fer una presentació oral del mateix.

Activitats formatives
Activitat

Resultats d’aprenentatge

Hores

ECTS

45

1.80

E04.02, E06.08, E09.05, E10.09, E10.10,
E13.04, E16.04, E16.06, G01.01, G01.03,
G04.01, G04.03, G04.05

2.5
5.0

0.10
0.20

E06.08, 310.09, E10.10, B03

90

3.60

E06.08, E09.05, E16.06, G01.03, B03

Tipus: Dirigides
Classes teòriques i
activitats a l’aula
Tipus: Supervisades
Treball:
Tutories:
Tipus: Autònomes
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Avaluació
Per a superar l’assignatura, els estudiants disposen d’una única convocatòria per curs acadèmic.
La progressió acadèmica i la superació de l’assignatura es valora mitjançant:
Avaluació continuada
Es dur a terme una avaluació continuada i formativa al llarg del semestre mitjançant tres proves
objectives amb una ponderació del 30% cadascuna d’elles i un treball obligatori en grup que
pondera el 10%. Les proves objectives es duen a terme al final de cadascun dels mòduls que
integren l’assignatura i per a poder fer mitja s’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5 sobre 10
en cadascuna d’elles.
En les proves tipus test les respostes negatives resten segons la següent fórmula:
X = Encerts – (errors/n-1) sent n el número d’opcions de resposta.
La qualificació final de l’assignatura ve donada per la mitja ponderada de les notes obtingudes en
les proves mencionades i el treball en grup.
Qualificacions:
- 0 a 4,9: Suspens
- 5,0 a 6,9: Aprovat
- 7,0 a 8,9: Notable
- 9,0 a 10: Excel·lent

Activitat de recuperació
Es proposa una activitat de recuperació als estudiants que hagin estat avaluats prèviament per
un conjunt d’activitats el pes mínim dels quals equivalgui a 2/3 parts de la qualificació total de
l’assignatura i que hagin obtingut una nota final inferior a 5 i superior a 3,5.
Aquesta prova consistirà en una activitat avaluativa de la/les proves no superades.
Les proves de recuperació seran determinades pel professor
El professor pot excloure del procés de recuperació aquelles activitats que, per la seva
naturalesa, consideri que no son recuperables.
En el cas que l’alumne superi la prova de recuperació corresponent a la part suspesa, la nota
màxima d'aquesta serà un 5.
La nota de la recuperació substituirà la nota obtinguda originalment i es re calcularà la nota
ponderada final.
Un cop superada l’assignatura, aquesta no podrà ser objecte de nova avaluació.
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No avaluable:
Quan l’estudiant no hagi presentat les evidències suficients que permetin qualificar globalment la
superació de l’assignatura, en l’acta es consigna la qualificació de “no avaluable”
És motiu de manca d’evidència suficient si l’estudiant no ha participat en cap de les activitats 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.
Activitats d’avaluació
Activitat

Pes

Prova escrita:

90%:
Mòdul I
Mòdul II

30%
30%

Mòdul III

30%

Treballs:

10%

Hores

ECTS

5,63

0.23

1,87

0.07

Resultats d’aprenentatge
E04.02, E06.08, E09.05, E10.09,
E10.10, E13.04, E16.04, E16.06,
G01.01, G04.01, G04.03, G04.05
E04.02, E06.08, E09.05, E10.09,
E10.10,E16.06,G01.03,G04.05,B03
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