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Informació general 
 

Nom de l'assignatura 

Dades de l’assignatura 

Metodologia Infermera 
Codi 4007 
Crèdits ECTS 4 ECTS 
Curs i Període 1º Curs – 2º Trimestre 
Llengües en què s'imparteix Català/Castellà 

 

Professor/a titular Susana Santos Ruiz 
Despatx 7 
Telèfon -- 
Correu Electrònic ssantos@tecnocampus.cat  
Horari d’atenció Concertar cita prèvia via mail 

 

Professor/a 

Equip docent 

Susana Santos Ruiz 
Despatx 7 
Telèfon -- 
Correu Electrònic ssantos@tecnocampus.cat  
Horari d’atenció Concertar cita prèvia via mail 

 

 

Presentació de l’assignatura 
 

Aquesta assignatura s'inclou en el Mòdul Formatiu de les Ciències de la Infermeria. La formació 
en aquesta matèria permet ser una continuació de les bases conceptuals infermeres donades a 
l’assignatura del primer trimestre en Introducció a la infermeria. 

Concretament apropa a  l'estudiant a l'ús dels plans de cures mitjançant la comunicació efectiva 
amb les persones de les que té cura. Permet una actuació individualitzada, bé amb l'aplicació 
dels models infermers treballats en el primer trimestre com amb l'ús d'un llenguatge propi 
estandarditzat a les cures. 

L'eix vertebrador de tota la matèria serà aquest pla de cures, eina bàsica que estructura el 
treball infermer i que serà utilitzada tant en el seu procés d'aprenentatge durant la seva 
formació en el Grau com en qualsevol dels àmbits on desenvoluparà el seu futur treball 
professional.  
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Requisits previs 

 

És una assignatura que es cursa en el segon trimestre del primer any del grau que no 
necessita requisits previs de superació de matèries prèvies per part de l'estudiant. Si bé és cert 
que serà recomanable haver assolit els continguts de l'assignatura Introducció a la Infermeria 
del primer trimestre. 

 

Competències adquirides 
 

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

assignatura es presenten a continuació diferenciant-se en competències generals i 

específiques.  

Dins les competències generals, en aquesta assignatura es desenvoluparan competències 

instrumentals e interpersonals. 

Competències generals (Llibre Blanc del Títol de Grau d'Infermeria, ANECA, 2004):  

Competències instrumentals:  

G1 Capacitat per l’anàlisi i la síntesi:  pretén que l’estudiant sigui capaç de seleccionar 

informació rellevant obtinguda de la persona per a la planificació de un pla de cures 

individualitzat. 

G4 Capacitat per a reconèixer els conceptes bàsics de la professió: necessària per a valorar, 

diagnosticar, planificar i avaluar l’eficàcia del pla de cures i utilitzar un llenguatge propi infermer. 

G5 Comunicació oral i escrita a la seva llengua nativa: imprescindible per a compartir la 

informació rellevant en el tenir cura de les persones entre els diferents professionals que 

formen part de l’equip de salut. 

G9 Resolució de problemes: competència molt pertinent ja que el principal objectiu del pla de 

cures es la resolució de problemes que presenten les persones (diagnòstics infermers o 

problemes de col·laboració). 

G10 Pressa de decisions: una vegada l’estudiant valora a la persona, haurà de prendre les 

decisions pertinents en quant al seu judici clínic, les actuacions que durà a terme i les 

modificacions necessàries dels plans de cures que hagi elaborat quan hi ha canvi del estat de 

salut de les persones o no s’hagin assolit els objectius marcats. 

 



   
 

 

 

 

Competències interpersonals  

G11 Habilitats crítiques i autocrítiques: tant en la reflexió sobre plans de cures prefixats per 

altres infermers, com per els que elabori ell mateix.   

G12 Treball en equip: l’alumne ha de ser capaç de treballar amb la resta de companys en els 

casos presentats a l’aula. 

G13 Destreses interpersonals: interaccionant positivament amb la resta de companys per a 

aconseguir un treball efectiu a la resolució dels casos presentats. 

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 es té cura d’un problema de 

salut. 

Competències específiques (ORDRE CIN/2134/2008):  

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

A més, l’estudiant ha d’adquirir dins el mòdul de Ciències de la Infermeria les següents 

competències: 

E17 Comprendre des de una perspectiva ontològica i epistemològica l’evolució dels conceptes 

centrals que configuren la disciplina infermera així com els models teòrics rellevants, aplicant la 

metodologia científica en el procés de tenir cura i desenvolupant els plans de cures 

corresponents. 

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

les persones. 

E19 Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d’infermeria. 

 

Resultats d’aprenentatge 
 

Pel que fa als resultats d’aprenentatge esperats, l’estudiant al final de la matèria haurà de:  

• Utilitzar una comunicació eficaç amb les persones en el desenvolupament del tenir 
cura professional. 

• Conèixer las bases filosòfiques i epistemològiques de la metodologia i el procés de 
tenir cura.  



   
 

 

• Desenvolupar un pla de cures individualitzat per a la persona/es de la/les que té 
cura. 
o Fer una valoració holística e integral de la persona, família o comunitat. 
o Diagnosticar i prioritzar les respostes de la persona als problemes de salut 

(diagnòstic infermer i Problemes de col•laboració) seguint les recomanacions 
de la NANDA/ Carpenito. 

o Planificar les intervencions i activitats necessàries per a resoldre el  problema 
de salut diagnosticat. 

o Conèixer com avaluar  les intervencions i activitats planificades. 
 

• Comprendre la utilitat de les taxonomies infermeres en el judici clínic i la toma de 
decisions. 

• Utilitzar els registres propis que justifiquen el treball infermer desenvolupat. 
• Transferir i aplicar les aportacions metodològiques a realitats de la infermeria en 

situacions simulades utilitzant la metodologia del procés infermer i les taxonomies 
infermeres. 

• Utilitzar el pensament crític i la reflexió envers un pla de cures ja elaborat, sent 
capaç de fer les modificacions necessàries per a complir amb les exigències legals 
i professionals. 

Activitats formatives i metodologia 
 

Les activitats formatives i la metodologia utilitzada a les mateixes es resumeixen a la següent 
taula. S’inclouen els crèdits assignats a cadascuna de les activitats i les competències que s’hi 
treballen. El pilar bàsic serà en tot moment fomentar el pensament crític envers a les diferents 
etapes del pla de cures mitjançant les diverses activitats. 

Activitat ECTS Metodologia Competències 

Sessions plenàries 0,8 Classes magistrals, para la 
orientació, anàlisis, discussió i 
clarificació de los continguts a 
partir del treball de las lectures 
recomanades 

G1, G2, G4, G11, P2, P3, 
E17 

Seminaris 0,4 Treball en grup de 12 a 15 
alumnes per a l’estudi de casos. 

G9, G12, G10, G13, P2, 
P3, E17, E18 

Tutories grupals 0,2 Activitats de seguiment i avaluació 
formativa per a orientar sobre 
l’aprenentatge de conceptes 
habilitats i actituds. Orientacions 
pedagògiques para millorar 
l'aprenentatge individual i 
cooperatiu. 

G11, G12 

Pràctiques 0,6 Treball, amb el 50% de l’alumnat 
en forma de exercicis que recreen 
situacions simulades. 

 G9, G10, P2, P3, E17, 
E18, E19 

Estudi i treball autònom 2 Lectures de textos recomanats, 
Preparació d’exercicis i activitats 
de seminari. Estudi dels continguts 
treballats a la matèria. Elaboració 
de treballs: memòria 
d’aprenentatge, pràctica 
de metodologia de valoració 
infermera. Preparació de 
l’avaluació: final i continuada. 

G1, G5, G9, G11, G13 P2, 
P3 



   
 

 

 

Sistema d’avaluació d’adquisició de les competències 
 

L'avaluació de l'assignatura és una avaluació continuada afavorida per l'ús de diferents eines 
orientades a apreciar l'assoliment de cadascuna de les competències establertes com a 
necessàries per a la superació de la matèria. 

  Se sol • licitaran diferents activitats de les que es presentaran a l'aula els criteris d'avaluació el 
primer dia de classe. A més aquests criteris estaran a l'aula virtual on els alumnes podran 
consultar-los posteriorment per a la gestió i l'autoavaluació dels seus propis treballs. 

  Tant les competències genèriques com les específiques seran avaluades en els treballs 
presentats tant individuals com en grup, així com en l'exercici individual final que demostrarà 
els coneixements integrats de les sessions plenàries i el treball pràctic i de seminari. La 
següent taula concreta quines competències s'avaluaran a cadascun dels treballs presentats, 
així com el seu pes a la nota final: 

  

Activitat avaluadora Ponderació Competències avaluades 
 Anàlisis crític i presentacions en grup 
de diferents situacions  

(5 exercicis grupals avaluadors) 

30%      G1, G4, G5, G9, G10, G11, G12, 
G13, P2, P3, E17, E18, E19 

 Exercici individual 70%  G2, G4, G9, G10, G11, P2, P3, 
E17, E18, E19 

 

S’utiliza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, 

notable, excel·lent, matrícula d’honor) segons RD 1125/2003. 

 

Important: 
 
L’assistència és obligatòria

 

 en els dies en els que hi ha exercicis avaluadors grupals per a que 
puguin formar part de l’avaluació de l’alumne (Seminaris). 

Les faltes justificades

 

 en els dies d’exercicis avaluadors implica que la càrrega avaluadora de 
l’activitat pugui ser trasllada a la prova avaluadora final.   

Les faltes injustificades

 

 en els dies d’exercicis avaluadors, faran perdre el percentatge 
avaluador assignat del mateix.  

Per a poder fer mitja, l’examen haurà d’igualar o superar la nota de 5.

 

 En el cas contrari la 
matèria restarà suspesa.  

Només es pot recuperar la nota d'examen, les notes de la resta de treballs seran guardades 
únicament per al període de recuperació. 

 
 



   
 

 

Sistema de recuperació  
 

Tal i como s’indica a l’apartat del Sistema d’avaluació d’adquisició de les competències, es 
conservaran les notes obtingudes dels treballs grupals que faran mitja amb la prova avaluadora 
sol·licitada en període de recuperació, sempre que en esta prova individual s’obtingui la 
qualificació mínima de 5. 

Per a aprovar la matèria, s'haurà d'obtenir una mitja de 5 entre els treballs presentats a 
l’assignatura i la prova avaluadora de recuperació, el pes de la prova avaluadora seguirà sent 
del 70% de la nota. 

 

Activitat avaluadora en període de 
recuperació Ponderació Competències avaluades 

Exercici individual 70% G2, G4, G9, G10, G11, P2, P3, 
E17, E18, E19 

 

Descripció dels continguts 
 

La matèria s’estructura en 5 unitats que inclouen cascuna de les etapes del pla de cures així 
com el llenguatge estandarditzat infermer.  

Els continguts de les unitats es resumeixen en:  

Unitat I: Valoració infermera 

Introducció al procés infermer. Diferències entre metodologia  i model infermer. Valoració 
infermera: entrevista i importància de la comunicació. Patrons Funcionals de la Salut. 

Unitat II: Anàlisis i diagnòstic infermer.  

Característiques de les etapes d’anàlisis i diagnòstic. Introducció a la Taxonomia NANDA, 
Nursing Intervention Classification (NIC) i Nursing Outcomes Classification (NOC): NNN. 

Unitat III: Planificació, execució i avaluació 

Característiques de las etapes de planificació, execució i avaluació. La importància de la 
coherència en totes las fases. 

Unitat IV: Documentació i registres 

Documentació clínica: Història d’infermeria. Qualitat dels registres. 

Unitat V: Utilització de Taxonomies NNN 

Aprofundiment  en la taxonomia infermera. Introducció als Plans de cures estandarditzats i les 
Trajectòries Clíniques.  
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