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Informació general 
 

Dades de l’assignatura  

Nom de l'assignatura 
Infermeria en l’Atenció Sociosanitària i la 

Dependència 

Codi 4056 

Crèdits ECTS 5 ECTS 

Curs i Període 3º Curs – 3º Trimestre 

Llengües en què s'imparteix Castellà/Català 

 

Professor/a titular Eva Diago i Balart 

Despatx Sala de treball 

Telèfon -- 

Correu Electrònic ediago@tecnocampus.cat  

Horari d’atenció Sol·licitar cita prèvia via mail 
 

Equip docent  

Professor/a Eva Diago i Balart 

Despatx Sala de treball 

Telèfon -- 

Correu Electrònic ediago@tecnocampus.cat  

Horari d’atenció Sol·licitar cita prèvia via mail 
 

 

 

 

Presentació de l’assignatura  

 

En general, el fenomen de la dependència s'associa al procés d'envelliment, és obvi que, amb 
l'edat, s'incrementa la població en situació de risc, però no és aquesta l'única causa de 
dependència ja que va lligada a la discapacitat, o el que és el mateix, a la pèrdua de les 
capacitats de les persones per realitzar les activitats de la vida diària. 

Actualment hi ha un increment de la població dependent i sobretot, es preveu que aquest 
augment sigui més gran en els propers anys, pel que és necessari una gran varietat de 
recursos dirigits a sufragar la dependència. Això fa ineludible la formació de la infermer/a en 
aquest tema per la seva completa integració en els equips multidisciplinaris d'atenció a la 
dependència en els centres sanitaris seguint el compliment de la Llei 39/2006 d'Autonomia 
Personal i Atenció a les persones en situació de Dependència que estableix, tant l'exigència als 
poders públics de satisfer a la formació bàsica i permanent dels professionals i cuidadors que 
tinguin cura de les persones en situació de dependència com, de promoure els programes i 
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accions formatives que siguin necessaris per a la implantació dels serveis que estableix la 
mateixa i d'aquesta manera garantir la prestació de serveis de qualitat. 

Dins dels continguts d'aquesta assignatura optativa es fa especial èmfasi en l'atenció 
d'infermeria dirigida a la cura de persones en situacions de dependència en diferents etapes de 
la vida, a les necessitats del cuidador principal i de les seves famílies. Pacients amb 
dependència són trobats en múltiples dispositius sanitaris i no sanitaris: 

• Centres de dia 
• Residències 
• Unitats d'alta dependència 
• Psicogeriatria 
• Unitats de convalescència 
• Qualsevol altra unitat o dispositiu comunitari: com infermeres de comunitària (cura en 

domicili), en centres hospitalaris, etc. 

Pel que la utilitat i aplicabilitat dels continguts de l'assignatura queda assegurada i més que 
justificada per al desenvolupament de la feina diària com professional infermer. 

 

Requisits previs 
 

No precisa de requisits previs de superació de matèries anteriors per part de l’estudiant. 

 

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. 

Competències generals (Llibre Blanc del Títol de Gr au d'Infermeria, ANECA, 2004) 

Dins de les competències generals en el cas d'aquesta assignatura, es treballen competències 
instrumentals i interpersonals. 

Competències instrumentals: 

G1 Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi. 

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 la professió. 

G8 Destreses de gestió de la informació (habilitat per buscar i analitzar la informació des de 
diferents fonts). 

G9. Resolució de problemes. 
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G10 Presa de decisions. 

Competències interpersonals 

G11 Habilitats crítiques i autocrítiques. 

G12 Treball en equip. 

Competències sistèmiques 

G19 Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica. 

Competències específiques (ORDRE CIN/2134/2008): 

P2 Planificar i realitzar cures d'infermeria dirigides a les persones, família o grups, orientades 
als resultats en salut avaluant l'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. 

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 través de la confidencialitat i 
el secret professional . 

P8 Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment 
informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la manera com viuen el 
seu procés de salut - malaltia. 

P9 Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, afavorint el manteniment de conductes 
preventives i terapèutiques. 

P11 Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar 
l'educació per a la salut. 

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. 

Mòdul de formació bàsica comuna: 

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. 

Mòdul de 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 l'individu, la família i la 
comunitat. 

E23 Promoure la participació de les persones i grups en el seu procés de salut - malaltia. 
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E52. Realitzar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat 
de decisió del pacient i família. 

 

Resultats d’aprenentatge  
 

En quant als resultats d'aprenentatge esperats, l'estudiant al final de la matèria ha de: 

• Analitzar les repercussions físiques, psíquiques i socials que poden produir la 
dependència. 

• Conèixer els principals síndromes i problemes de salut orgànics i funcionals, de salut 
mental i socials prevalent en les persones dependents i les seves famílies. 

• Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de situacions de 
dependència en diferents entorns. 

• Conèixer els recursos socials oferts per l'atenció a la dependència. 
• Aplicar cures específiques a persones amb dependència i les seves famílies. 

 

Activitats formatives i metodologia  
 

És una assignatura amb una dotació de 5 crèdits ECTS, distribuïts en diferents activitats. Les 
activitats plenàries es desenvoluparan parcialment mitjançant plataforma Moodle 
(semipresencial) de manera que cada setmana es proposaran lectures sobre un tema 
determinat i un exercici en relació al tema proposat amb resolució presentada línia en 
plataforma virtual. La resta de les classes seran presencials a l’aula. 

 

Activitat ECTS Metodologia Competències 

Sessions plenàries 

(Semipresencials) 

1,3 

 

Classes dirigides a l'orientació, 
debat i aclariment de continguts, 
discussió a partir del treball de les 
lectures recomanades 

G1, G2, G3, G4, G8, G9, 
P2, P7, P8, P9, P11, E12, 
E52 

Tutories grupals/individuals1 0,3 

 

Activitats de seguiment i avaluació 
formativa per orientar sobre 
l'aprenentatge de conceptes 
habilitats i actituds. Orientacions 
pedagògiques per millorar 
l'aprenentatge cooperatiu i 
individual. 

G1, G2, P11, P15, E13, 
E21 

Seminaris 0,4 

 

Treballs proposats de lectures de 
documents i resposta a treballs 
plantejats en grup. 

G1, G2, G3, G9, G10, 
G12, G19, P2, P9, E11, 
E12, E21, E23, E52 

Estudi i treball autònom 3 Lectures de textos recomanats, 
Preparació d'exercicis i activitat de 
seminari. Estudi dels continguts 
treballats en la matèria. Elaboració 
de treballs. Preparació de 
l'avaluació final. 

G1, G2, G3, G4, G8,  G19, 
P2, P7, P8, P9, P15, E11, 
E21, E23, E52 

1Mitjançant el seguiment on-line  
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El seminari on-line, consistirà en participar en un fòrum de 12 persones sobre la llei de la 
incapacitació i la llei de la dependència. 
 

Sistema d’avaluació d’adquisició de les competèncie s 
 

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. 

Es sol·licitaran diferents activitats de les que es presentarà a l'aula els criteris d'avaluació de les 
mateixes el primer dia de classe. A més aquests criteris estaran a l'aula virtual on els alumnes 
podran consultar 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 taula 
concreta quines competències s'avaluaran cadascun dels treballs presentats, així com el seu 
pes en la nota final:  

Activitat avaluadora Ponderació Competències avaluades 

Treball en grup sobre un curs de formació per a l’atenció 
Sociosanitària, presentació a l’aula 

30% G8, G12, P2, P7, P9, P11, P15, E11, 
E12, E13 

Treball individual on-line, qüestionaris  20% G1, G2, G3, G4, G9, G11, P8 

Seminaris grupals a l’ aula 30% G1, G2, G3, G4, G9, G10, G12,  G19, 
P2, E21, E23, E52 

Reflexió individual sobre la dependencia, visionat 
pel.lícula  

10% G1, G2, G3, G4, G9, P2, P7 

Participació  10% G11, G12, E11, E12, E13 

 

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. 
 
Important: 
 
Per a que el treball on-line sigui avaluat, haurà de ser resolt en els terminis previstos i haurà d 
'igualar o superar la nota de 4 per poder fer mitjana amb els treballs grupals. En el cas contrari 
la matèria quedarà suspesa. 
 

Sistema de recuperació  
 

Només és possible recuperar l'examen tipus test, la resta de l'avaluació grupal es guardarà per 
aquest període de recuperació. 

Activitat avaluadora en període de recuperació Ponderació Competències avaluades 

Treball individual 50% G1, G2, G3, G4, G9, G11, P8 
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Descripció dels continguts  
 

Els continguts de les unitats es resumeixen en: 

 
Unitat 1. Introducció 
Història i demografia. Definició de dependència i discapacitat. Aspectes ètics: Drets de les 
persones amb dependència. Grups afectats. 

 
Unitat 2: Situacions que causen dependència en el n en. 
Patologies físiques i psíquiques prevalents que causen dependència. Cures d'infermeria. 

 
Unitat 3: Situacions de dependència en l'edat adult a 
Patologies físiques i psíquiques prevalents que causen dependència. Cures d'infermeria. 

 
Unitat 4: Situacions que causen dependència en la g ent gran 
Patologies físiques i psíquiques prevalents que causen dependència. Cures d'infermeria. 

 
Unitat 5: Serveis Sociosanitaris d'atenció a la dep endència 
Prestacions econòmiques i Serveis socials: Serveis de Prevenció de les situacions de 
dependència. Servei de Teleassistència. Servei d'Ajuda a Domicili (SAD). Servei de centre de 
dia i nit. Servei d'Atenció Residencial. Associacions, ONG. Centres d'Atenció Primària. Centres 
sociosanitaris. Unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries que actuen a nivell 
hospitalari: UFISS i tipus. Unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries que actuen a 
nivell comunitari. PADES. 

Unitat 6: Marc legal 
Marc legal de la dependència a Espanya i Catalunya. Procediment de sol · licitud de la 
dependència. Procediment de sol · licitud de minusvalidesa. Procediment d'incapacitació. 
Responsabilitat infermera en els procediments d'avaluació. 

 
Unitat 7: El cuidador 
Vida diària amb peticions d'ajuda o atenció. La sobrecàrrega. 
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