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Informació general 
 

Dades de l’assignatura  

Nom de l'assignatura 
Infermeria d’Urgències i Emergències 

Extrahospitalàries 

Codi 4058 

Crèdits ECTS 4  

Curs i Període  

Llengües en què s'imparteix 
Castellà 

Català 

 

Professor/a titular Lorena Molina Raya 

Despatx 7 

Telèfon 93.169.65.01 

Correu Electrònic    lmolina@tecnocampus.cat   

Horari d’atenció 
Després de classe per temes puntuals. Cita prèvia 

sota petició per mail i confirmació. 

 

Professor/a titular Jaime Carballedo Pulido 

Despatx  

Telèfon  

Correu Electrònic   jcarballedo@tecnocampus.cat   

Horari d’atenció 
Després de classe per temes puntuals. Cita prèvia 

sota petició per mail i confirmació. 

 

 

 

Presentació de l’assignatura  

 

Infermeria d’urgències i emergències extrahospitalàries es una assignatura optativa del 

tercer curs de grau d’infermeria. Pretén iniciar a l’alumne al món de l’assistència 

integral prehospitalaria amb caràcter urgent i en el coneixement d’aspectes tant 

diferenciadors d’aquest àmbit respecte d’altres. Pretén que a l’alumne tingui la 

capacitat de fer raonaments lògics, tingui pensament crític, aprengui a  prioritzar les 

cures en situacions d’urgències o emergències davant d’una altíssima pressió i estrès. 
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Requisits previs 

 

No són necessaris requisits previs per que l’alumne pugui realitzar l’assignatura. Es 

recomana bases sòlides de anatomo – fisiopatologia i infermeria de l’adult. 

 

Competències adquirides  
 
COMPETÈNCIES GENERALS (Llibre Blanc del Títol de Grau d’Infermeria. 

ANECA, 2004) 

Dintre  de las competències generals, es desenvolupen competències instrumentals, 

interpersonals i sistèmiques. 

Competències instrumentals: 

G1. Capacitat per l’anàlisi i la síntesis 

G3. Capacitat per definir i relacionar el coneixement basic general 

G4. Capacitat per reconèixer els conceptes basics de la professió 

G5. Comunicació oral i escrita en la seva llengua nativa 

G7. Utilitzar eines elementals informàtiques 

G8. Destresa de gestió de la informació (habilitat per buscar i analitzar la 

informació des de diferents fonts) 

G9. Resolució de problemes 

G10. Presa de decisions 

Competències interpersonals: 

G11. Habilitats crítiques i auto crítiques 

G12. Treball en equip 

G13. Destreses interpersonals 

G14. Habilitat per treballar en un equip interdisciplinari 

G18. Compromís ètic 

Competències sistèmiques: 

G19. Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica 

G21. Capacitat d’aprenentatge 

G22. Capacitat d’adaptació a noves situacions 

G24. Iniciativa 
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Competències específiques (ORDEN CIN/2134/2008) 

P1. Ser capaç, a l’àmbit d’infermeria, de prestar una atenció sanitària técnica i 

professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen,  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. 

P3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la 

infermeria. 

P7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, 

psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a 

les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a traves de la 

confidencialitat i el secret professional. 

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

seva seguretat. 

P12. Conèixer el codi ètic i deontològic d’infermeria espanyola, comprenent les 

implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació. 

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

de forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i la resta de personal 

de les organitzacions assistencials. 

 

Mòdul de formació bàsica comuna  

E1. Conèixer i identificar l’estructura i funció del cos humà. 

E2. Comprendre les bases moleculars i fisiològiques de les cèl·lules i els teixits. 

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

E4. Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, us i 

indicació, i els mecanismes d’acció dels mateixos. 

E5. Utilització dels medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscos associats i 

/o efectes derivats de la seva administració i consum. 

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

situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament. 
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E14. Reconèixer las situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital 

basic i avançat. 

Mòdul de ciències d’infermeria  

E18. Aplicar el procés infermer per proporcionar i garantir el benestar, la qualitat i 

seguretat a les persones ateses. 

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. 

E51. Conèixer i respectar la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic d’infermeria 

espanyola,  inspirat en el codi europeu d’ètica i deontologia infermera. 

 

 
 

Resultats d’aprenentatge  
 

Els resultats d’aprenentatge esperats seran el següents: 

• Desenvolupar actituds i habilitats per tal de saber prioritzar les cures i prendre 

les decisions adients a cada situació. 

• Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les 

situacions en les quals es poden trobar per tal de resoldre problemes clínics. 

• Desenvolupar habilitats i destresa en el maneig de pacients en situacions  

crítiques i complexes. 

• Desenvolupar actituds i habilitats cognitives, psicomotrius, relacionals i 

comunicatives. 

• Desenvolupar actituds i habilitats per tal de participar activament en equips 

multidisciplinars i liderar en el cas que calgui. 

• Desenvolupar actituds i habilitats per donar recolzament i atenció a les famílies. 

• Ser conseqüents amb la gestió de recursos humans i materials. 
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Activitats formatives i metodologia  
 

En referència a les activitats formatives i la metodologia utilitzada a les mateixes, la 

següent taula ho resum juntament amb els crèdits assignats a cadascuna de les 

activitats i les competències que han de treballar. Amb aquesta combinació es pretén 

que l’alumne tingui una participació més activa i que pugui interaccionar amb els 

companys mitjançant un aprenentatge cooperatiu i fomentant el raonament crític i la 

priorització de les cures. 

 

Activitat ECTS Metodologia Competències 

 Sessions Plenàries 2 

 Classes magistrals, classes 

dirigides al debat i aclariment 

de continguts i classes de 

discussió de casos 

G1, G3, G4, G5, G9, 
G21, P12, E1, E2, E3, 
E4, E5 

 Seminaris 0.5 

 Treball de situacions utilitzant 

el aprenentatge basat en 

problemes (ABP) 

Discussió de casos i 

simulacions 

Activitats d’aprenentatge 

cooperatiu 

Pràctiques de simulació 

recreant l’exercici professional 

 G1, G3, G4, G7, G8, 
G9, G10,G11, G12, 
G14, G18, G19, G21, 
G22, G24, P1, P3, P7, 
P10, P12, P15, E1, E3, 
E4, E5, E12, E14, E18, 
E33, E34, E51 

 Tutories grupals /individuals  0.5 

 Activitats de seguiment i 

avaluació formativa per 

orientar sobre l’aprenentatge 

de conceptes, habilitats i 

actituds. 

Orientació pedagògica per 

millorar l’aprenentatge 

cooperatiu i individual 

 G1, G8, G11, G12, 
P12, E18, E51 

 Treball Autònom 2 

 Lectures de textos, articles i 

guies recomanades 

Preparació dels temes per els 

treballs en grup i per 

l’exposició 

Estudi de continguts treballats 

a la matèria 

Preparació de la avaluació 

 G1, G5, G7, G8, G9, 
G10, G13, P1, P3, P7, 
P10, P12, E1, E2, E3, 
E4, E5, E14, E51 
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Sistema d’avaluació d’adquisició de les competències 

L’avaluació de les competències genèriques i específiques es realitzarà de forma 

continuada amb les següents activitats: 

Activitat avaluadora Ponderació Competències avaluades 

 La participació i els treballs 

escrits/orals generats als 

seminaris   

 40% 

G1, G3, G4, G5, G7, G8, G9, 
G10, G11, G12, G13, G14, 
G18, G19, G21, G22, G24, 
P1, P3, P7, P10, P15, E1, 
E3, E4, E5, E12, E14, E18, 
E33, E34, E51     

Cas online 40% 
 G1, G5, G7, G8, G9, G10, 
G13, P1, P3, P7, P10, P12, 
E1, E2, E3, E4, E5, E14, E51 

 Seminari pràctic  20% 

 G1, G3, G4, G5, G7, G8, 
G9, G10, G11, G12, G14, 
G19, G21, G22, P1, P3, P7, 
P10, P15, E1, E2, E3, E14,  
E33, E51    

 

Per tal de garantir l’assoliment de l’adquisició de competències necessàries per 

superar l’assignatura s’estableix que: 

• Degut al caràcter de l’assignatura els seminaris seran d’assistència obligatòria, i 

les classes plenàries en un 80%. 

• La falta injustificada comportarà un 0 de nota al seminari que ha faltat.  

• Si la falta es justificada el % d’aquest seminari sumarà a la nota del seminari 

pràctic. 

• Per aprovar l’assignatura serà imprescindible tenir aprovades totes les activitats 

avaluadores. 

• En el cas de suspendre l’assignatura, l’alumne haurà de realitzar un examen 

individual per poder aprovar l’assignatura. 
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Descripció dels continguts  
1. Introducció 

1.1 Concepte urgències i emergències extrahospitalàries 

1.2 Sistema espanyol i català de la atenció extrahospitalària 

1.3 Gestió dels recursos a Catalunya 

1.4 Funcionament de les unitats del SEM 

1.5 Aspectes  ètics i legals de l’atenció extrahospitalària 

2. Assistència al pacient traumàtic 

2.1 Accidents de múltiples víctimes 

2.2 Ferides per armes de foc i arma blanca 

2.3 Electrocucions 

2.4 Incendis 

3. Assistència al pacient cardíac 

3.1 Síndrome Coronaria Aguda 

3.2 Arítmies: Taquiarítmies i bradiarítmies 

3.3 Insuficiència Cardíaca. Edema Agut de Pulmó 

3.4 Crisi Hipertensiva 

3.5 Emergències Hipertensives 

3.6 Síncope  

3.7 Xoc 

3.8 Trombosi Venosa Profunda (TVP). Tromboembolisme Pulmonar (TEP) 

4. Assistència al pacient neurològic 

4.1 Accident Vascular Cerebral 

4.2 Crisi Comicial. Convulsions febrils 

4.3 Coma 

4.4 Cefalea 

4.5 Síndrome vertiginosa  
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5. Assistència al pacient pneumològic 

5.1 Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica. Exacerbació Aguda 

5.2 Asma Bronquial 

5.3 Asma Bronquial al pacient pediàtric 

5.4 Crup, Laringitis, Epiglotis 

5.5 Hemoptisis 

5.6 Obstrucció de vies respiratòries altes – Ofegament 

5.7 Infeccions de les vies respiratòries altes 

5.8 Pneumònia 

6. Assistència al pacient amb intoxicacions agudes 
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