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Informació general 
 

Nom de l'assignatura 

Dades de l’assignatura 

Infermeria de l’Adult I 

Codi 4019 

Crèdits ECTS 4 ECTS 
Curs i Període 2n curs. 2n Trimestre. 
Llengües en què s'imparteix Català/Castellà 

 

Professor/a titular Dra. Carolina Chabrera 
Despatx 7 
Telèfon 931696501  
Correu Electrònic cchabrera@tecnocampus.cat 

Horari d’atenció Després de les classes per temes puntuals. 
Cita, prèvia petició per e-mail i confirmació  

 

Professor/a 

Equip docent 

Sra. Carme Rosell 
Despatx 6 
Telèfon 931696501 
Correu Electrònic crosell@tecnocampus.cat 

Horari d’atenció Després de les classes per temes puntuals. 
Cita, prèvia petició per e-mail i confirmació 

 

Professor/a Sra. Lorena Molina 
Despatx 6 
Telèfon 931696501 
Correu Electrònic crosell@tecnocampus.cat 

Horari d’atenció Després de les classes per temes puntuals. 
Cita, prèvia petició per e-mail i confirmació 

 

Professor/a Sra. Montserrat Pujol 
Despatx Sala de Treball ESCST 
Telèfon -- 
Correu Electrònic mpujola@tecnocampus.cat 

Horari d’atenció Després de les classes per temes puntuals. 
Cita, prèvia petició per e-mail i confirmació 

 

 



   
 

 

 

Presentació de l’assignatura 
 

En l'assignatura Infermeria de l'Adult I, l'estudiant d'infermeria ha d'aplicar i relacionar tant el 
coneixement com les habilitats adquirides en altres assignatures, per poder ampliar coneixements 
amb la finalitat de donar resposta a les necessitats en salut d'una societat canviant.  
 
Els problemes que afecten a la persona durant la seva trajectòria vital, tant en la salut com en el 
procés de malaltia, han de ser abordats per tots els professionals de la salut i, en alguns àmbits, 
especialment per professionals de la infermeria.  

En aquesta assignatura l'alumne adquirirà competències que li permetin l'abordatge de les persones 
des de la salut fins a la malaltia, entenent l'objectiu, el funcionament i els recursos dels diferents 
nivells assistencials. 

Basant-nos en el coneixement previ dels processos patològics més importants, es plantegen els cuidats 
infermers, des de la detecció de necessitats en promoció, prevenció i tractament farmacològic i no 
farmacològic dels problemes de salut que afecten a la persona, la família i la comunitat. 

 
Requisits previs 

 

No són necessaris requisits previs perquè l'alumne pugui realitzar aquesta assignatura, encara que es 
recomanen bases sòlides de anatomo-fisiopatologia. 

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 de les competències generals es desenvolupen competències instrumentals, interpersonals i 
sistèmiques. 

Competències Generals ( Llibre Blanco del Títol de Grau d'Infermeria, ANECA, 2004) 

 
Competències instrumentals 
G2. Capacitat per a l'organització i planificació de les cures d'infermeria en els diferents processos 
patològics. 
G3. Coneixement bàsic general del procés d'atenció infermer dels diferents estats de salut i malaltia. 
G4. Coneixement dels conceptes bàsics de la professió, per optimitzar i gestionar l'atenció dels usuaris 
en els diferents nivells assistencials. 
G5. Comunicació oral i escrita en la seva llengua nativa amb la terminologia apropiada. 
G9. Resolució de problemes presents en les diferents patologies. 
G10. Presa de decisions en la cura infermer a través del pensament crític. 



   
 

 

 
Competències interpersonals 
G12. Treball en equip per a un abordatge holístic dels problemes de salut de l'individu i la comunitat. 
G13. Destreses interpersonals que permetin la gestió de conflictes. 
G14. Habilitat per treballar en un equip interdisciplinari. 
G16. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat i l'adaptació dels processos infermers. 
G18. Compromís ètic amb la professió. 
 
Competències sistèmiques 
G19. Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica. 
G20. Destreses d'investigació per realitzar una atenció basada en la millor evidència científica. 
G21. Capacitat d'aprenentatge a través de diferents metodologies. 
G22. Capacitat d'adaptació a noves situacions. 
G23. Capacitat per generar noves idees (creativitat) i de relacionar conceptes. 
G25. Enteniment de cultures i costums d'altres països. 
G26. Habilitat per al treball autònom per aportar al treball en grup els resultats d'un treball autònom 
eficient. 
 
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. 
P5. Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant el seu impacte i 
establint les modificacions oportunes. 
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. 
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 altre personal de les organitzacions assistencials. 
P17.Realizar 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. 
P18.Conocer les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, dirigides al 
pacient i família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts 
avançats i terminals. 
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. 
 
 
 



   
 

 

E11. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en 
particular, la malaltia i el sofriment), seleccionant les accions adequades per proporcionar ajuda a les 
mateixes. 
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. 
E19. Reconèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria 
E20. Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat. 
E21. Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per 
proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat. 
E22. Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional h 
a 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. 
E28. Educar, facilitar i donar suport a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides 
estan afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort. 
E29. Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les 
seves diferents fases. 
E30. Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut. 
E31. Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i 
executar el pla de cures i realitzar la seva avaluació. 
E32. Realitzar les tècniques i procediments de cures, establint una relació terapèutica amb els malalts i 
familiars. 
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. 
E36. Aplicar cures generals durant el procés de maternitat per facilitar l'adaptació de les dones i els 
nounats a les noves demandes i prevenir complicacions. 
E53. Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les 
creences i valors. 
E54. Conèixer els problemes de salut mental més rellevants en les diferents etapes del cicle vital, 
proporcionant cures integrals i eficaces, en l'àmbit de la infermeria. 
E55. Conèixer les cures pal·liatives i control del dolor, per prestar cures que alleugin la situació dels 
malalts avançats i terminals. 
 

 

 

 

 

 



   
 

 

Resultats d’aprenentatge 
 

L'alumne serà capaç de: 

• Desenvolupar una visió global i integradora de les situacions de salut en les persones adultes. 
• Establir una relació terapèutica empàtica i respectuosa. 
• Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva. 
• Seleccionar les activitats de prevenció primària adequades. 
• Identificar els factors personals, culturals i socials que condicionen la salut de les persones   

adultes. 
• Adquirir habilitats per implicar els pacients i les seves famílies a identificar els factors que 

condicionen la seva salut. 
• Seleccionar les activitats de cribratge i seguiment pertinents. 
• Identificar els aspectes principals de les cures infermers que precisen els adults en situació 

d'alteració de la salut i dependència funcional 
• Aplicar el procés d'atenció infermer des d'un model de cures integrador i holístic. 
• Identificar els diagnòstics infermers prevalents i les intervencions infermeres possibles en 

entorns comunitari, domiciliari, hospitalari i sociosanitari. 
• Seleccionar els diversos recursos d'atenció social i sanitària a les persones adultes. 
• Conèixer les estratègies de treball en equip i també l'aportació específica infermera. 

 

Activitats formatives i metodologia 
 
 

Activitat ECTS Metodologia Competències 

Sessions plenàries 1 
Classes magistrals, classes dirigides al debat i 
aclariment de continguts, classes de discussió 
de lectures. 

G3,G4,G9,G18,G20,G2 
G5,G29, 
P1, P2, P15,P9, P10 
E10,E11,E14,E15,E20, 
E21,E22,E23,E24,E28, 
E29,,E32,E35,E36E53, 
E54,E55 

Seminaris 0.5 

Treballs en grup per a l'estudi de casos. 
Treball de situacions utilitzant l'aprenentatge 
basat en problemes (ABP) 
Preparació i exposició de situacions simulades. 
Activitats d'aprenentatge cooperatiu 

G9,G10,G14,G19,G22, 
G23,G25, 
P1,P2,P5,P9, 
P10,P15,P17,P18 
E19,E30,E31,E33,E34, 
E53. 

Treball autònom 2.5 

Lectures de textos recomanats, articles, guies, 
etc. 
Preparació dels temes per al treball en grup i 
per l'exposició dels mateixos. 
Estudi dels continguts treballats en la matèria. 
Preparació de l'avaluació 

G2,G3,G4,G9,G10,G22 
G23. 
P2, P17,P18 
E10,E11,E14,E15,E20, 
E21,E22,E23,E24,E28, 
E29,E30,E31,E33,E34, 
E32,E35,E36,E53,E54, 
E55 



   
 

 

 

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 

Treballs escrits/orals generats en: 

- Seminaris  (15%) 
- Qüestionari on-line (10%) 

25% 

G2,G3,G4,G9,G10,G14,G19,G22,G23,G25.  
P1, P2, P5,P9, P17,P18. 
E10,E11,E14,E15,E20,E21,E22,E23,E24,E28 
E29,E30,E31,E33,E34,E32,E35,E53, E54, 
E55.  

Examen parcial 25% 

G3,G4,G9,G18,G20,G2,G5,G29. 
P1, P2, P15,P9, P10.  
E10,E11,E14,E15,E20,E21,E22,E23,E24, 
E28,E29,,E32,E35,E53,E54,E55. 

Examen final 50% 

G3,G4,G9,G18,G20,G2,G5,G29. 
P1, P2, P15,P9, P10.  
E10,E11,E14,E15,E20,E21,E22,E23,E24, 
E28,E29,,E32,E35,E53, E54,E55. 

 

Amb la finalitat de garantir l'adquisició de competències necessàries per superar l'assignatura, 
s'estableix que: 

- L'examen parcial NO elimina matèria, la qual cosa implica que en l'examen final, l'estudiant és 
avaluat de tots els coneixements, competències i habilitats adquirits durant la impartició de 
l'assignatura.  

- Serà necessari aprovar l'examen final amb un 5 per poder fer mitjana.  

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, 
excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003. 

 

 

 

Període de recuperació 

L’activitat avaluadora amb possibilitat de recuperació serà la realització de l’examen final.  

 NOTA: Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura 
són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de 
modificació en el procés de recuperació.  



   
 

 

 

Descripció dels continguts 
 

Bloc 1. Infermeria i l'inici de l'atenció en salut 

1.1. Elements estructurals organitzatius i humans en el nivell primari de salut 

1.2. Model actual d'Atenció Primària (AP) i Equip d'atenció primària (EAP) 

1.3. Conceptes i organització en atenció primària de salut 

1.4. Elements conceptuals 

1.5. Centre de salut. Centre d'atenció primària (CAP) 

1.6. Equip d'atenció primària. 

1.7. Funcionament de la consulta d'AP 

1.8. Organització del centre de salut 

1.9. Atenció domiciliària. Recursos 

1.10. Concepte i característiques 

1.11. Organització 

1.12. Modalitats d'atenció domiciliària 

 

Bloc 2. Cures d’infermeria en pacients amb  problemes digestius 

2.1. Valoració d’infermeria en pacients amb problemes digestius. 

2.2. Sistemas terapèutics i cures específiques. 

2.3. Cures d’infermeria del pacient amb trastorns gastrointestinals superiores: 

2.3.1. Nàusees i vòmits.   

2.3.2. Trastorns de la alimentació. 

2.3.3. Trastorns inflamatoris bucals. 

2.3.5. Hernia Hiatal. 

2.3.6. Malaltia por reflux gastroesofàgico. 

2.3.7. Desgarrament de Mallory – Weiss. 

2.3.8. Varius esofàgiques. 

2.3.9. Úlceres gastrointestinals. 

2.3.10. Hemorràgia gàstrica. 

2.4. Cures d’infermeria del pacient amb trastorns gastrointestinals inferiors 

2.4.1. Problemes d’eliminació. 

2.4.2. Trastorns inflamatoris e infecciosos. 

2.4.3. Malaltia inflamatòria intestinal. 



   
 

 

2.4.4. Síndrome de intestí irritable. 

2.4.5. Hèrnies abdominals. 

2.4.6. Trastorns de  l’absorció. 

2.4.7. Obstrucció intestinal. 

2.4.8. Problemes anorrectals. 

2.4.9 Hemorràgia gastrointestinal inferior. 

2.5. Cures d’infermera de pacients amb trastorns de fetge, vesícula biliar i pàncrees. 

2.5.1. Trastorns del fetge. 

2.5.2. Trastorns del pàncrees. 

2.5.3. Trastorns de la vesícula biliar. 

 

Bloc 3. Cures d'infermeria durant l'embaràs, part, puerperi i menopausa. 

3.1. Introducció a la infermeria maternal 

3.1.1. Anatomia de l’aparell genital 

3.1.2. Cicle genital/menstrual femení 

3.1.2.1. Cicle ovàric 

3.1.2.2. Cicle endometrial 

3.1.3. Alteracions cicle menstrual 

3.1.4. Etapes del cicle vital 

3.1.4.1. Pubertat. Menarquia 

3.1.4.2. Climateri. Menopausa. Efecte sobre òrgans i sistemes. 

3.1.5. Planificació familiar 

3.1.6. Exploracions ginecològiques/obstètriques 

3.2. Gestació 

3.2.1. Fisiologia de la gestació 

3.2.2. Diagnòstic d’embaràs 

3.2.3. Canvis anatòmics i funcionals de la gestant 

3.2.4. Control i seguiment de l’embaràs 

3.2.5. Educació sanitària a la gestant/parella 

3.2.6. Problemes de salut durant la gestació 

3.3. Part 

3.3.1. Part Normal. 

3.3.1.1. Definició 



   
 

 

3.3.1.2. Atenció al part normal: Pràctica clínica basada en l’evidència 

3.3.2. Part distòcic o de risc obstètric i/o perinatal 

3.4. Puerperi 

3.4.1. Puerperi immediat, precoç, tardà. Canvis anatòmics i funcionals del puerperi 

3.4.2. Atenció al puerperi: Pràctica clínica basada en l’evidència 

3.4.3. Alletament matern: 

3.4.3.1. Beneficis mare/nounat. Evidència científica 

3.4.3.2. Recolzament a l’alletament matern a demanda 

3.4.3.3. Valoració presa d’alletament matern. Intervenció professional.  

3.4.3.4. Problemes durant l’alletament matern 

3.4.4. Afavorir vinculació afectiva mare-nounat-pare 

3.4.5. Problemes de salut durant el puerperi 

 

Bloc 4: Cures infermeres en salut mental 

4.1. Definició de salut i malaltia mental 

4.1.1. Prevenció i promoció de la salut mental 

4.2. Valoració infermera de l'estat de salut mental 

4.3. La malaltia mental. Instruments de diagnòstic i avaluació 

4.4. Consideracions infermeres dels fàrmacs psicoactius 

4.5. La infermeria i la cura de la salut mental 

 

Bloc 5. El pacient i el procés quirúrgic   

5.1. Nivells de cirurgia d’urgència. 

5.2. Valoració i actuació d’infermeria en les fases preparatòries. 

5.3. Valoració i actuació d’infermera en les fases intraoperatòries. 

5.4. Valoració i actuació d’infermeria en las fases postoperatòries. 

 

Bloc 6. Cures d’infermeria en pacients amb problemes respiratoris. 

6.1. Valoració d’infermeria del sistema respiratori. 

6.2. Sistemas terapèutics i cures específiques. 

6.3. Cures del pacient amb problemes de las vies respiratòries superiors. 

6.3.1. Nas i sinus paranasals. 

6.3.2. Processos infecciosos. 



   
 

 

6.4. Cures del pacient amb problemes de las vies respiratòries inferiors 

6.4.1. Trastorns restrictius. 

6.4.2. Trastorns obstructius. 

6.4.3. Trastorns vasculars pulmonars. 

6.4.4. Traumatismes. 

6.4.5. Insuficiència respiratòria. 

 

Bloc 7: Cures infermeres al pacient neurològic 

7.1. Història natural de la malaltia. Processos aguts i crònics 

7.2. Valoració infermera en patologia del SNC 

7.2.1. Cures infermeres en proves diagnòstiques 

7.2.2. Cures infermeres en processos tumorals 

7.2.3. Cures infermeres en processos quirúrgics 

7.2.4. Cures infermeres en processos inflamatoris: 

7.2.5. Hipertensió cranial: crisis convulsives 

7.2.6. Cefalees 

7.3. Pla de cures infermeres al pacient patologia del SNC 

7.4. Pla de cures infermeres al pacient amb lesió medul · lar (SNP) 

 

Bloc 8. Cures d’infermeria en pacients oncològics. El dolor.  

8.1. Valoració d’infermeria del pacient amb càncer. 

8.2. Sistemes terapèutics i cures específiques. 

8.3. Cures del pacient amb: 

8.3.1. Neoplàsia de cap i coll. 

8.3.2. Neoplàsia de pulmó. 

8.3.4. Neoplàsia hepato-gástrico. 

8.3.5. Neoplàsia de colon. 

8.3.6. Neoplàsia de mama. 

8.3.7. Neoplàsia del sistema renal. 

8.3.8. Neoplàsia de pròstata. 

8.3.9. Melanoma. 

8.3.10. Metàstasis.  

8.4. Valoració del dolor 

8.4.1. Manejo, tractaments i consideracions d’infermeria en el dolor. 



   
 

 

 

Bloc 9. Cures d’infermeria en pacients amb problemes immunològics i hematològics  

9.1. Valoració d’infermeria del sistema inmuno-hematològic. 

9.2. Sistemas terapèutics i cures específiques 

9.3. Cures del pacient amb: 

9.3.1. Trastorns hemorràgics 

9.3.2. Leucèmia 

9.3.3. Mieloma Múltiple 

9.3.4. Trastorns limfàtics 
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