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Informació general 

 

Dades de l’assignatura 

Nom de l'assignatura Infermeria de l'Esport i l'Activitat física 

Codi 4064 

Crèdits ECTS 5 

Curs i Període 3er curs; 3er trimestre 

Llengües en què s'imparteix Català 

 

Professor/a titular Dra. Marta Carrasco 

Despatx 26 

Telèfon 931 696 500 

Correu Electrònic mcarrasco@tecnocampus.cat 

Horari d’atenció A concertar per e-mail 

 

Professor/a  Dra. Alba Pardo 

Despatx 16 

Telèfon 931 696 500 

Correu Electrònic apardo@tecnocampus.cat 

Horari d’atenció A concertar per e-mail 

 

 

Presentació de l’assignatura 

 

La pràctica d’activitat física és un dels principals determinants de salut. Actualment la inactivitat 

física és la quarta causa de mort al món i augmenta el risc de patir nombroses malalties cròniques, 

com malalties cardiovascular, diabetis tipus II, obesitat i certs tipus de càncers. Els professionals  

d’infermeria  tenen un  rol primordial en la promoció de la salut mitjançant el consell i prescripció 

d’activitat física.  

El rol de la infermera en l’entorn de la medicina de l’esport s’ha d’abordar des d’una 

perspectiva multidisciplinària. Caldrà treballar conjuntament amb diversos professionals que 

engloben les diverses àrees i factors que condicionen la pràctica esportiva, tant si té per objecte el 

rendiment esportiu (competitiu) o la salut i el manteniment d’una òptima qualitat de vida. 

En aquesta assignatura es s’abordaran els principis generals de la promoció de l’activitat 

física i les recomanacions d’una pràctica d’activitat física saludable, així com també el 

coneixement de les diferents estratègies per la seva promoció. També s’introduirà a l’alumnat en 
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l’àrea de coneixement de la valoració funcional de l’esportista, que en aquest cas englobarà: 1) 

anàlisi dels aspectes dietètics i nutricionals en l’esport; 2) anàlisi ergoespiromètric, bioquímic i 

hematològic de l’esportista; 3) anàlisi de la composició corporal, el somatotipus i la 

proporcionalitat corporal de l’esportista.  

 

Requisits previs 

 

No hi han requisits previs per tal que l’estudiant pugui realitzar aquesta assignatura.  
 

Competències adquirides 

 

Les competències a desenvolupar per l’estudiant del Grau en Infermeria dins d’aquesta 

assignatura es presenten a continuació diferenciant entre competències generals i específiques 

d'acord amb la memòria dels estudis de Grau en Infermeria de la Universitat Pompeu Fabra. 

COMPETÈNCIES GENERALS 

Competències instrumentals: 

G1. Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi. 

G2. Capacitat per a l'organització i planificació. 

G9. Resolució de problemes. 

G10. Presa de decisions. 

Competències interpersonals 

G11. Habilitats crítiques i autocrítiques.  

G12. Treball en equip. 

G14. Habilitat per treballar en un equip interdisciplinari. 

G15. Habilitat per comunicar-se amb experts en altres camps. 

Competències sistèmiques 

G19. Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica. 

G20. Destreses d'investigació. 

G21. Capacitat d'aprenentatge. 

G22. Capacitat d’adaptació a noves situacions.  

G24. Iniciativa. 
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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES (Ordre CIN/2134/2008) 

P1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i 

professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord 

amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb 

els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i 

deontològiques aplicables. 

P2. Planificar i prestar cures d'infermeria dirigides a les persones, família o grups, 

orientats als resultats en salut avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica 

clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o 

cuida un problema de salut. 

P4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup 

o comunitat, dins del seu context social i multicultural. 

P5. Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, 

avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes. 

P6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans 

disponibles. 

P9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment 

de conductes preventives i terapèutiques. 

P10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la 

seva seguretat. 

P11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i 

fomentar l'educació per a la salut. 

P14. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic - tècnics i els 

de qualitat. 

P15. Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en la qual s'estructuren 

de forma unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre 

personal de les organitzacions assistencials. 

P17. Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que 

suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat 

assistencial. 
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Formació bàsica 

E3. Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria. 

E6. Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb 

problemes de salut al llarg del cicle vital, per promoure i reforçar pautes de conducta 

alimentària saludable. 

E10. Conèixer els processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de 

risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital. 

E12. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb 

la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament. 

E13. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb 

pacients, famílies i grups socials així com l'expressió de les seves preocupacions i 

interessos. 

E14. Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital 

bàsic i avançat. 

Ciències de la Infermeria 

E21. Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les 

activitats a desenvolupar per proporcionar una cura integral d'infermeria a 

individu, la família i la comunitat. 

E22. Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha 

de desenvolupar en un equip d'Atenció Primària de Salut. 

E23. Promoure la participació de les persones i grups en el seu procés de salut-

malaltia. 

E24. Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, 

per atendre les persones en situacions de salut i malaltia com 

integrants d'una comunitat. 

E25. Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de 

salut d'individus i grups. 

E33. Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes 

derivats de les desviacions de salut. 

E34. Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip. 
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E38. Identificar les característiques de les diferents etapes de la infància i adolescència 

i els factors que condicionen el patró normal de creixement i desenvolupament. 

E41. Aplicar les tècniques que integren la cura infermera, establint una relació 

terapèutica amb els nens i els seus cuidadors. 

E43. Ser capaç de proporcionar educació per a la salut als pares o cuidadors primaris. 

 

Resultats d’aprenentatge 

 

L’alumnat, al final de l’assignatura, ha de ser capaç de: 

1. Comprendre el concepte d’activitat física saludable i les recomanacions actuals. 

2. Conèixer els beneficis de l’activitat física per a la salut. 

3. Prescriure una activitat física saludable a diferents grups de població.  

4. Conèixer el rol infermer en els diversos àmbits de l’esport i l’activitat física. 

5. Valorar la composició corporal, el somatotipus i la proporcionalitat de l’esportista. 

6. Interpretar variables ergoespiromètriques, bioquímiques i hematològiques, bàsiques 

en l’esport. 

7. Donar pautes i recomanacions dietètiques i nutricionals en relació a l’esport i la 

pràctica d’activitat física.  
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Activitats formatives i metodologia 

 

Les activitats formatives i la metodologia emprada es resumeixen en la taula següent, on també 

s’inclouen els crèdits assignats a cada activitat i les competències que s’hi treballen. Les activitats 

fomenten un paper actiu de l’alumnat en el seu aprenentatge i la seva interacció amb els 

companys per treballar efectivament en equip. 

 

 

Activitat ECTS Metodologia Competències 

Sessions 

plenàries 
2 

 

Classes magistrals. 

Classes dirigides al debat i a l’aclariment de continguts. 

 

G1,G2, G11,G14, G15, 

G20, G21, G22 G24. 

 

P4, P6, P10, P11, P14, 

P15, P17. 

 

E3, E6, E10, E12, E13, 

E14, E23, E34, E38, E41, 

E43. 

 

Seminaris 1,5 

 

Treballs en grup per a l’estudi de casos. 

Treball d’aprenentatge basat en problemes (ABP). 

 

G1, G2, G9, G10, G11, 

G12, G14, G15, G19, 

G20, G21, G22, G24. 

 

P1, P2, P4, P6, P9, P10, 

P11, P14, P15, P17. 

 

E3, E6, E12, E13, E14, 

E21, E22, E23, E24, E25, 

E33, E34, E38, E41, E43, 

E53. 

 

Treball 

autònom 
1,5 

 

Lectures, articles, guies recomanades. 

Estudi dels continguts de la matèria i preparació de 

l’avaluació. 

 

G1, G2, G9, G12, G14, 

G15, G19, G20, G21. 

 

P1, P2, P4, P6, P10, P11, 

P14, P15, P17. 

 

E3, E6, E12, E13, E14, 

E21, E22, E23, E24, E25, 

E34, E38, E41, E43, E53. 
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Sistema d’avaluació d’adquisició de les competències 

 

L’avaluació de l’assignatura és continuada, a través de diferents eines per valorar la consecució 

de cada una de les competències necessàries per superar la matèria. Concretament, les activitats 

d’avaluació, amb les competències avaluades i el seu pes en la nota final de l’assignatura es 

presenten a la taula següent: 

 

Activitat avaluadora Ponderació Competències avaluades 

Treballs escrits/orals generats 

en els seminaris 
60% 

G1, G2, G9, G12, G14, G15, G19, 

G20, G21. 

 

P1, P2, P4, P6, P10, P11, P14, P15, 

P17. 

 

E3, E6, E12, E13, E14, E23, E34, 

E38, E41, E43. 

 

Treball individual 

 
30% 

G1, G2, G9, G10, G12, G19, G22, 

G24. 

 

P2, P4, P5, P9, P11, P17. 

 

E10, E12, E13, E23, E25, E33, E53.  

 

Assistència i participació a les 

sessions plenàries 
10% 

G1, G2, G9, G12, G14, G15, G19, 

G20, G21. 

 

P1, P2, P4, P6, P10, P11, P14, P15, 

P17. 

 

E3, E6, E12, E13, E14, E23, E34, 

E38, E41, E43. 

 

 

Cal obtenir com a mínim una qualificació de 5 en les diferents parts de l’avaluació continuada 

per poder fer mitja en cada una d’elles. 

Si es suspèn alguna de les parts de l’avaluació continuada, s’haurà de recuperar pel dia de la 

recuperació. 

 

 No es tindrà dret a recuperació si no hi ha una assistència mínima a les sessions (mínim un 

65%).  



   

Grau en Infermeria 

 

Activitat avaluadora en període de 

recuperació 
Ponderació Competències avaluades 

  

Examen 

  

30% 

G1, G2, G9, G10, G19, G22. 

 

P1, P2, P5,P6, P9, P14,P17. 

 

E3, E10, E21, E22, E23, E24, 

E25, E33, E53. 

 

 

Descripció dels continguts 

 

Els continguts de l’assignatura es resumeixen en: 

 Bloc 1: Infermeria de l’activitat física         
 

1. Epidemiologia del sedentarisme i la inactivitat física. 

2. L’activitat física i la salut. Recomanacions actuals d’activitat física.  

3. La promoció de la salut mitjançant l’activitat física: estratègies mundials i nacionals. 

a. L’activitat física com a conducta saludable.  

b. Models psicològics que expliquen el canvi d’hàbits 

c. Entrevista Motivacional a l’activitat física 

d. Estratègies per adoptar i mantenir l’activitat física  

4. Rol del professional de l’infermeria en l'àmbit de l’atenció primària. 

a. “Lifestyle medicine” 

b. La prescripció d’activitat física als centres d’atenció primària 

c. Tipus de prescripció i consell 

d. Eines pels professionals de la salut 

5. Prescripció d'exercici físic en diferents grups de població . 

a. Infants i adolescents  

b. Adults 

c. Tercera edat 

6. Prescripció d’exercici físic en malalties cròniques. 

a. Malalties cardiovasculars 

b. Malalties  metabòliques 

c. Trastorns emocionals 

d. Trastorns cognitius, demències 

e. Càncer 

f. Patologies aparell locomotor 
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Bloc 2: Infermeria de l’esport  

1. Rol de la infermera de l’esport en l'àmbit de la medicina esportiva. 

a. Equip multidisciplinari 

b. Rol integral de la infermera de l’esport 

2. Conceptes, procediments i recomanacions en relació a la gestió de la ingesta de 

l’esportista 

a. Alimentació equilibrada 

b. Alimentació de l’esportista 

c. Suplementació de l’esportista 

3. Conceptes, procediments i recomanacions en relació la gestió de la despesa de 

l’esportista  

4.  Conceptes, procediments i recomanacions en relació al balanç ingesta-despesa 

a. Composició corporal de l’esportista 

b. Somatotipus de l’esportista 

c. Proporcionalitat de l’esportista  
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