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Informació general 

 

Dades de l’assignatura 

Nom de l'assignatura  Infermeria en la Gestió de Casos 

Codi 4055 

Crèdits ECTS 5 

Curs i Període 3er trimestre 

Llengües en què s'imparteix  

 

Professor/a titular A determinar 

Despatx  

Telèfon  

Correu Electrònic  

Horari d’atenció  

 



   

 

 

 

Presentació de l’assignatura 
 

En els darrers anys, les necessitats de la nostra població estan variant degut al canvi 

sociodemogràfic que s’està produint en els països occidentals. Aquest canvi està caracteritzat 

per: 

• L’augment en l’esperança de vida, fet que provoca un envelliment de la 
població, un increment de la prevalença de patologia crònica i en 
conseqüència situacions de discapacitat que demanden una elevada intensitat 
de cures.  

• Canvis en l’estructura familiar amb la  incorporació de la dona al món laboral, 
amb el que el suport en l’entorn familiar, és insuficient per atendre a les 
persones amb aquestes necessitats.  

 

Aquests fets, juntament amb la cerca d’una major eficiència de les cures,  i la voluntat de situar 

al centre del sistema a la persona i la salut; ens porten a la necessitat d’adequar els nostres 

serveis a les noves necessitats  dels ciutadans. 

 L’ infermer/a Gestora de Casos és el professional,  peça clau en el sistema, que reuneix tots el 

requisits per afrontar la cura  del malat/família d’ una forma holística dins del  procés complex 

de la malaltia. 

 

 

 

Requisits previs 

 

No hi ha cap requisit previ per realitzar aquesta optativa. 

Competències adquirides 

 

COMPETÈNCIES GENERALS (Llibre Blanc del Títol del Grau d’  Infermeria ANECA, 2004) 

Competències instrumentals: 
G9. Resolució de problemes 

G10. Presa de decisions 

Competències interpersonals: 
G14. Habilitat per treballar en un equip multidisciplinari. 
 
Competències sistèmiques: 
G24. Iniciativa 



   

 

 

 

Competències específiques (ORDEN CIN/2134/2008) 

P8.  Promoure i respectar el dret a la participació , informació , autonomia  i el consentiment 
informat  en la pressa de decisions  de les persones ateses en acord a la forma de vida  i el seu 
procés de salut-malatia. 
 
P9. Fomentar estils de vida saludables, l’ autocura , recolzant  el manteniment  
de conductes preventives i  terapèutiques. 

P15.  Treballar amb l’ equip de professionals com unitat bàsica en la que se estructuren  de 
forma uni o multidisciplinari i interdisciplinari  els professionals i les demès persones  de les 
organitzacions assistencials. 
 
P17. Realitzar les cures  d’ infermeria basant-se a la atenció integral de salut, 
que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels   processos i  la 
continuïtat assistencial. 
 
 
MÓDUL DE CIENCIES DE L’ INFERMERIA 

E52. Prestar cures, garantitzant el dret  a la dignitat, privacitat, intimitat, 
confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i la família. 
E53. Individualitzar les cures ,considerant  l’ edat, el gènere, les diferències culturals, el grup 
ètnic, les censes i els valors. 
 
 
 
 
 
 
 

Resultats d’aprenentatge 

 

L’ alumne ha de ser capaç d’ identificar a l’ infermer/a  Gestora de Casos:  

- com  aquell  professional que fa possible la integració de l’atenció sanitària i social 

mitjançant la cooperació, coordinació i integració dels recursos existents, amb criteris 

d’ eficiència. 

-  millora la qualitat de vida del pacient. 

-  exerceix de referent per al pacient i la seva família . 

- dona eines per a la presa de decisions i per  l’ autoresponsabilitat . 

 

Activitats formatives i metodologia 



   

 

 

 

 

Activitat ECTS Metodologia Competències 

      sessions plenàries 1,5 
      Classes dirigides al 
debat  i aclaracions dels 
continguts de l’ assignatura 

P15,P17, 

      seminaris 0,5 
      Activitats de seguiment  
i avaluació formativa  dels 
treballs  individuals o de grup 

 G9,G10,G14 ,G24. 

      treball autònom 2 
      Preparació del treball 
individual  . 

E53,E52 

 

Sistema d’avaluació d’adquisició de les competències 

 

      

Activitat avaluadora Ponderació Competències avaluades 

      Presència  a les sessions plenàries       40% P15,P17, 

      Seminaris       40%  G9,G10,G14 ,G24. 

      treball individual       20%  E53,E52 

 

   

Recuperació  de l’ assignatura al juliol  Examen tipo test  

 

Descripció dels continguts 

 

SESSIONS PLENÀRIES 

Breu introducció a la Gestió de Casos 

1.- Perfil de l’ Infermer/a Gestora de Casos. 

2.-  Infermer/a d’ enllaç  vs Gestora de Casos 

3.-  Gestió de Casos 

• Definición 

• Objectius 

• Població diana- estratificació de la població 
 

4.- Metodologia de la Gestió de Casos. Valoració de: 



   

 

 

• Procés salut-malatia 

• Condicionants personals 

• Capacitat per l’ autocura 

• Coneixements 

• Seguretat 
 

5.- Repercussió de la dependència  en els serveis de salut: Llei de la Dependència 

6.- Objectius per assolir un màxim de potencial de salut. 

7.- Pacte terapèutic 

8.- Pla d’ atenció : guies de pràctica clínica 

9.- Resolució del Cas 

10.- Programa PREALT 

11.- Recursos comunitaris i de suport 

12.- Coordinació amb altres professionals i/o entitats 

13.- Altres models de Gestió de Casos 

 

 

 

 

SEMINARIS: 

9 d’ Abril: PCC/MACA 

28 d’ Abril : Experiències de Gestió de Casos a Espanya. 

7 de Maig: Experiències de Gestió de Casos fora d’ Espanya. 

26  de Maig: Experiència de la Gestió de Casos Territorial a BSA (ponent extern). 

2 de juny: La Gestió de Casos a la premsa. 
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