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Informació general 
 

Nom de l'assignatura 

Dades de l’assignatura 

Terapèutiques Clíniques 
Codi 4018 
Crèdits ECTS 6 Crèdits ECTS 
Curs i Període 2n Curs – 2n trimestre 
Llengües en què s'imparteix Català 

 

Professor/a Marta Carrasco Marginet 
Despatx 26 
Telèfon 93 169 65 01 ext. 10146 
Correu Electrònic mcarrasco@tecnocampus.cat 
Horari d’atenció A concertar per correu electrònic 

 

Professor/a Laura Cutando Ruiz 
Despatx 49 
Telèfon 93 169 65 01 ext. 10146 
Correu Electrònic laura.cutando@upf.edu 
Horari d’atenció Concertar por correo electrónico 

 

Professor/a Xavier Viñals Álvarez 
Despatx 49 
Telèfon 93 169 65 01 ext. 10146 
Correu Electrònic xavier.vinals@upf.edu 
Horari d’atenció Concertar por correo electrónico 

 

Presentació de l’assignatura 
 

L’assignatura de terapèutiques clíniques, que engloba dues àrees de coneixement 
(Farmacologia i Nutrició) té com a finalitat iniciar als estudiants de segon curs del grau 
d’infermeria en el coneixement i l’ús d’estratègies farmacològiques.  

En el cas de la farmacologia, es pretén que l’alumne conegui els conceptes i principis generals 
essencials pel tractament farmacològic de les malalties més freqüents en la població. L’alumne 
ha de conèixer els efectes beneficiosos i perjudicials dels fàrmacs, el seu mecanisme d’acció, 
el risc d’interacció amb altres fàrmacs i aliments, el seu ús en cas d’intoxicacions i les seves 
principals indicacions i contraindicacions. 

En el cas de la nutrició, l’alumne ha de conèixer les vies metabòliques bàsiques i la 
conseqüencia clínica de la seva alteració. Ha de comprendre les bases de l’estat nutricional i 



   
 

 

l’atenció dietètica, coneixent la funció dels nutrients en el manteniment de la salut i les 
repercussions nutricionals de les malalties. 

 

 
Requisits previs 

 

No en té. 

 

Competències adquirides 
 

Les competències que l’alumne adquireix en aquesta assignatura es presenten a continuació, 
diferenciades en generals i específiques:  

 

Competències instrumentals: 

G2. Capacitat per a l'organització i planificació. 

G3. Capacitat de definir i relacionar el coneixement bàsic general. 

G4. Capacitat per reconèixer els conceptes bàsics de farmacologia i nutrició.  

G9. Resolució de problemes. 

G10. Pressa de decisions. 

 

Competències interpersonals: 

G14. Habilitat per treballar en un equip interdisciplinari. 

G18. Compromís ètic. 

 

Competències sistèmiques: 

G19. Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica. 

G20. Destreses d’investigació. 

G22. Capacitat d’adaptació a noves situacions. 

G23. Capacitat per generar noves idees (creativitat). 

G25.Comprensió de la cultura i costums d’altres països. 

G29. Preocupació per la qualitat. 

 

 



   
 

 

Competències específiques: 

E3. Identificar l’ús i la indicació dels productes sanitaris vinculats a les cures infermeres.  

E4. Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis d’autorització, us i indicació, i els  
mecanismes d’acció dels mateixos.  

E5. Utilització dels medicaments avaluant els beneficis esperats, els riscos associats i/o  
efectes derivats de la seva administració o consum. 

E8. Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les recomanacions 
dietètiques adequades. 

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, d’acord amb l’estat del desenvolupament 
dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que 
estableixen les normes legals i deontològiques aplicables. 

P10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la 
seguretat dels tractaments farmacològics i nutricionals. 

 

 

Resultats d’aprenentatge 
 

- Identificar les diferents famílies farmacològiques així com les seves indicacions 
principals, vies d’administració, contraindicacions i cures infermeres associades. 

- Resoldre problemes de càlcul, per tal d’administrar les dosis adequades de fàrmacs 
prescrits.  

- Interpretar els efectes farmacològics beneficiosos i adversos produïts per 
l’administració dels diferents fàrmacs, i respondre adequadament a ells, així com 
conèixer les interaccions entre fàrmacs. 

- Comprendre el paper i la funcionalitat dels fàrmacs en el tractament de les malalties 
més prevalents. 

- Conèixer les característiques terapèutiques dels aliments segons el seu contingut 
nutricional, així com l’impacte que produeixen en la salut de les persones. 

 
- Conèixer les combinacions d’aliments que permeten construir dietes terapèutiques en 

funció de les diferents patologies, hàbits i preferències.  
 

- Valorar els hàbits i comportaments culturals alimentaris, utilitzant els instruments de 
valoració existents més adequats a les característiques individuals o grupals. 

 
- Identificar els diagnòstics i les intervencions infermeres específiques en la cura de les 

persones amb problemes nutricionals. 
 



   
 

 

- Respectar els principis ètics que garanteixin la necessitat, seguretat, qualitat i legalitat.   
 

 

Activitats formatives i metodologia 
 

Les activitats formatives i la metodologia emprada es resumeixen a la taula següent on també 
s’inclouen les competències que es treballen i la quantitat de crèdits assignats a cada activitat. 
Les activitats fomenten un paper actiu de l’alumne en el seu aprenentatge i la seva interacció 
amb els companys per aprendre a treballar en grup. 

 

 

Sistema d’avaluació d’adquisició de les competències 
 

L’avaluació de l’assignatura és continuada, a través de diferents eines per valorar les diferents 
competències necessàries per superar la matèria. 

L’avaluació de les competències es farà mitjançant diferents activitats: 

- Un examen final, que consistirà en una prova d’elecció múltiple i una prova escrita de 
preguntes curtes. 

- Lliurament  dels problemes plantejats als seminaris. 

- Treball en grup i exposició oral. 

Activitat ECTS Metodologia Competències 

Sessions plenàries 1,5 
Classes magistrals, classes dirigides al debat i 
aclariment de continguts, classes de discussió 
de lectures.  

G3, G4, G9, G18, 
G20, G25, G29.  
P1, P10. 
E3, E4, E5, E8. 

Seminaris 0,5 

Treballs en grup per 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, P10. 
E3, E4, E5, E8. 
 

Estudi i treball 
autònom individual 4 

Lectures de textos recomanats, articles, guies, 
etc. 

Preparació dels temes per al treball en grup i 
per a l’exposició dels mateixos. 

Estudi dels continguts treballats en la matèria. 

Preparació de l’avaluació. 

G2, G3, G4, G9, G10, 
G22, G23. 
P1, P10. 
E3, E4, E5, E8. 
 



   
 

 

En l’avaluació de les competències es tindrà en compte la presencia i la implicació durant els 
seminaris i les resolucions de problemes, la qualitat de les exposicions orals i dels treballs en 
grup realitzats. 

Activitat avaluadora Ponderació Competències avaluades 

Examen final individual: PEM 40% 
G3, G4, G9, G10 
E3, E4, E5, E8 
P1,P10 

Examen final individual: Preguntes 
curtes 30% 

G2, G3, G4, G9, G10 
E3, E4, E5, E8 
P1, P10 

Seminaris 15% 
G9, G10, G14, G19, G22, G23, G25. 
P1, P10. 
E3, E4, E5, E8. 

Treball en grup i exposició oral 15% 
G9, G10, G14, G19, G22, G23, G25. 
P1, P10. 
E3, E4, E5, E8. 

 

Cal obtenir com a mínim una qualificació de 4 en l’examen individual per a l’avaluació final de 
l’assignatura. 

L’avaluació a la recuperació consistirà en una prova combinada de preguntes d’elecció múltiple 
i preguntes curtes. 

Segons estableix l’article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l’alumne es 
qualificaran en funció de l’escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent qualificació 
qualitativa: suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d’honor. 

Activitat avaluadora en període de 
recuperació* 

Ponderació Competències avaluades 

Examen final individual: PEM 60% 
G3, G4, G9, G10 
E3, E4, E5, E8 
P1,P10 

Examen final individual: Preguntes 
curtes 40% 

G2, G3, G4, G9, G10 
E3, E4, E5, E8 
P1, P10 

 

* D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès

 

 
l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació. 

Descripció dels continguts 
 

Continguts farmacologia: 

1. Farmacologia general 

Introducció a l’assignatura. Principis bàsics de farmacologia 

Origen i composició dels medicaments 



   
 

 

Investigació i desenvolupament de nous fàrmacs. Assajos pre-clínics, clínics i 
farmacovigilància 

Formes medicamentoses d’ús habitual 

Vies d’administració de fàrmacs 

Farmacocinètica: dinàmica de l’absorció, distribució, metabolisme i eliminació dels 
fàrmacs 

Farmacodinàmica: mecanismes moleculars de l’acció dels fàrmacs 

 Respostes individuals als fàrmacs. Farmacogenètica 

 Reaccions adverses als fàrmacs. Al·lèrgies i intoleràncies, efectes tòxics 

 Interaccions entre fàrmacs i entre fàrmacs i aliments. 

2. Antiinflamatoris 

Prostaglandines 

Analgèsics, antipirètics, antiinflamatoris no esteroïdals 

Histamina i antihistamínics 

Antigotosos 

3. Aparell respiratori 

 Broncodilatadors 

 Antitussígens, mucolítics i expectorants 

4. Sistema Cardiovascular i renal 

Antiarrítmics i farmacologia de la insuficiència cardíaca. 

Antianginosos i vasodilatadors 

Antihipertensius 

Diurètics 

5. Aparell digestiu 

Antiàcids i antiemètics 

Fàrmacs pels trastorns de la motilitat gàstrica, malalties biliars i pancreàtiques 

Farmacoterapia de malalties intestinals inflamatòries 

6. Farmacologia endocrina 

Corticosteroides 



   
 

 

ACTH i farmacologia suprarenal 

Tiroides i fàrmacs antitiroïdals 

 Hormones sexuals. Farmacologia anticonceptiva 

 Farmacologia del pàncrees. Tractament de la diabetis i la hipoglucèmia 

7. Sistema hematopoètic i farmacologia de la hipercolesterolèmia 

Anticoagulants, fibrinolítics i antiplaquetaris 

Factors de creixement hematopoètics i antianèmics 

Tractament de la hipercolesterolèmia i l’aterosclerosi 

8. Neurofarmacologia 

Sistema nerviós autònom 

 Colinèrgics i anticolinèrgics 

 Adrenèrgics i antiadrenèrgics 

 Bloquejants neuromusculars 

Sistema nerviós central 

 Neurotransmissió 

 Antidepressius i ansiolítics 

 Antipsicòtics 

 Opioids i analgèsics 

 Antiepil·lèptics i anticonvulsionants 

 Antimigranyosos 

 Tractament de malalties neurodegeneratives 

 Hipnòtics i sedants 

 Tractament de l’addició a drogues d’abús 

Anestèsics generals i anestèsics locals 

9. Antiinfecciosos 

Antisèptics i desinfectants 

Antibiòtics 

Antifúngics 



   
 

 

Antivírics i antiretrovirals 

Antiparasitaris 

10. Farmacologia antineoplàsica i de la immunitat 

Antineoplàsics 

Vacunes i sèrums 

Fàrmacs immunosupressors 

11. Tractaments davant d’intoxicacions 

 

Seminaris farmacologia: 

Consistiran en 10 sessions d’una hora de durada en la qual es treballaran de manera aplicada 
els diferents conceptes apresos durant les classes magistrals. L’assistència a aquests 
seminaris és obligatòria i caldrà entregar la resolució d’aquests segons els grups de treball 
preestablerts.  

Seminari 1: 

Es treballaran les diferents vies d’administració de medicaments i formes medicamentoses d’ús 
habitual en infermeria, emfatitzant la importància de les diferents vies d’administració en la 
pràctica clínica. 

Seminari 2:  

Els alumnes aprendran a identificar correctament un seguit de fàrmac tenint en compte 
diferents paràmetres. 

Seminaris 3 i 7: 

Es treballarà el maneig de fàrmacs i la resolució de càlculs farmacèutics a partir de problemes 
numèrics plantejats relatius a la dosificació de medicaments per la preparació i administració 
dels mateixos. D’aquesta manera els alumnes aprendran a realitzar correctament càlculs de 
dosis de medicaments aplicant les fórmules necessàries, conèixer la importància dels càlculs 
per evitar errors en la preparació i l’administració de medicaments. 

Seminari 4: 

A partir d’un cas plantejat basat en un estudi epidemiològic, els alumnes aprofundiran en el 
coneixement del sistema cardiovascular. Els alumnes hauran de plantejar possibles anàlisis per 
resoldre els cas i es discutiran els paràmetres més rellevants a tenir en compte. 

Seminari 5: 

Per remarcar la rellevància de la recerca en el mon clínic, els estudiants hauran d’analitzar, 
aprendre a interpretar i extreure les idees principals d’articles científics relacionats amb la 
farmacologia clínica.  



   
 

 

Seminari 6: 

A partir d’un cas clínic sobre un pacient que ingressa a l’hospital, els alumnes hauran de 
respondre a diferents preguntes referents a les causes del seu ingrés, al possible tractament i 
possibles alternatives degudes a l’aparició d’efectes adversos. 

Seminari 8: 

A partir d’un cas clínic presentat sobre una pacient amb un quadre d’alteració emocional es 
treballarà la farmacologia dels trastorns afectius, emfatitzant la importància de l’adherència al 
tractament en tractaments crònics. 

Seminari 9: 

Anàlisi de les prescripcions farmacològiques de pacients reals, en les quals s’analitzaran els 
tractaments farmacològics més adequats a partir dels diagnòstics mèdics realitzats als pacients 

Seminari 10: 

Resolució de dubtes, problemes i qüestions referents a les classes magistrals. 

 

Continguts nutrició: 

Tema 1: Introducció i conceptes bàsics: alimentació, nutrició i dietètica.  

Tema 2: Els nutrients: hidrats de carboni, proteïnes, lípids, fibra alimentària, vitamines i 
minerals.   

Tema 3: Grups alimentaris: cereals i derivats, fruites, verdures, làctics, aliments proteics i 
aliments greixosos.  

Tema 4: Alimentació equilibrada: piràmide de l’alimentació saludable, patrons alimentaris, menú 
setmanal, confecció d’un menú setmanal i càlcul dietètic. 

Tema 5: Alimentació en les diferents etapes de la vida: alimentació en la dona embarassada, 
alimentació en la lactància, alimentació durant el primer any de vida, alimentació en la infància i 
adolescència, alimentació en la menopausa i alimentació en la gent gran. 

Tema 6: Recomanacions alimentaries en dietoteràpia: alimentació i obesitat, alimentació i 
hipertensió, alimentació i hiperlipèmies, alimentació i diabetis i alimentació i càncer.  

Tema 7:  Recomanacions alimentaries en el pre-operatori i post-operatori.  

Tema 8: Nutrició artificial: enteral i parenteral. 

 

Seminaris nutrició: 

Durant les classes, l’alumnat treballarà en grup casos pràctics. 
  
Seminari 1: Confecció d’un menú setmanal.  



   
 

 

 
Seminari 2: Casos pràctics en les diferents etapes de la vida.  
 
Seminari 3: Casos pràctics en dietoteràpia. 
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Bibliografia bàsica (llibres farmacològia):  

- Mosquera JM, Galdos P. Farmacología Clínica para Enfermería 4ª edición. McGraw-
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- Cuervo M, Ruiz de las Heras A. Alimentación Hospitalaria 2. Dietas Hospitalarias. 
Madrid: Diaz de Santos; 2010. 

- De Luis R, Bellido D. Dietoterapia, Nutrición Clínica y Metabolismo. Madrid: Díaz de 
Santos; 2010 
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- Edwards LD, Fox AW, Stonier PD. Principles and practice of pharmaceutical medicine. 
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- Nagle H. Introducción a la farmacologia. 5ª edición, Mc Graw Hill, 2007. 
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Formación Alcalá; 2009. 
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