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Informació general 

 

Dades de l’assignatura  

Nom de l'assignatura Gestió de Cures Infermeres 

Codi 4028 

Crèdits ECTS 4  

Curs i Període  

Llengües en què s'imparteix 
Castellà 

Català 

 

Professor/a titular Lorena Molina Raya 

Despatx 25 

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. 

 

 

Presentació de l’assignatura  

 

Gestió de cures infermeres es una assignatura obligatòria del tercer curs de grau d’infermeria. 

Pretén introduir als alumnes en la realitat assistencial per tal d’adquirir els coneixements 

bàsics en gestió  i poder així desenvolupar d’una manera eficient la nostre professió. Permetrà 

als futurs graduats en infermeria desenvolupar funcions de gestió de cures amb el 

coneixement dels sistemes de treball, de l’organització sanitària, del recursos dintre del marc 

sanitari sota el paraigües de la qualitat i la seguretat. 

 

 
Requisits previs 

 

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

G2. Capacitat per l’organització  i la planificació. 

G9. Resolució de problemes. 

G10.Presa de decisions. 

Competències interpersonals: 

G11. Habilitats crítiques i autocrítiques. 

G12. Treball en equip. 

G13. Destreses interpersonals. 

Competències sistèmiques: 

G26. Habilitat pel treball autònom. 

G28. Iniciativa i esperit empresarial. 

G29. Preocupació per la qualitat. 

Competències específiques (ORDEN CIN/2134/2008) 

P13. Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar de forma adequada 

els recursos disponibles. 

P14. Establir mecanismes d’avaluació, considerant els aspectes científic –  tècnics i els de 

qualitat. 

P16. Conèixer els sistemes d’informació sanitària. 

P17. Realitzar les cures d’infermeria basant-se en la atenció integral de salut, que suposa la 

cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial. 

Mòdul de formació bàsica comuna  

E9. Aplicar las tecnologies i sistemes d’informació i comunicació de les cures de salut. 

Mòdul de ciències d’infermeria  

E20. Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d’infermeria a l’individu, la família i la 

comunitat. 

E48. Conèixer el Sistema Sanitari Espanyol. 
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E49. Identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d’infermeria i la gestió de 

cures. 

E50. Conèixer i estar capacitat per aplicar les tècniques de direcció de grups. 

Resultats d’aprenentatge  
Els resultats d’aprenentatge esperats seran el següents: 

• Reconèixer el marc de referència, conceptes i perspectives de la gestió clínica de les 

cures al marc de la gestió clínica general. 

• Reconèixer i utilitzar els conceptes propis de la gestió clínica i de gestió de qualitat a 

l’àmbit de les cures. 

• Dissenyar propostes de millora de la qualitat assistencial. 

• Analitzar l’aplicació del procés de presa de decisions en un entorn de gestió de cures 

en situació de laboratori. 

• Identificar les estratègies de lideratge d’equips de salut. 

• Aplicar el procés de gestió de conflictes en equips de salut. 

• Conèixer els elements bàsics del finançament sanitari i sociosanitari. 

 

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 . 

Activitat ECTS Metodologia Competències 

 Sessions Plenàries 0.5 

 Classes magistrals. Classes dirigides 

al debat i l’aclariment de continguts, 

classes de discussió de lectures.  

G1,G2,G28,G29 

P13,P16 

E48,E49,E50 

 Seminaris 1 

 Treballs en grup pel estudi de casos. 

Preparació i exposició de situacions 

simulades. 

Activitats d’aprenentatge cooperatiu, 

 G2,G9,G10,G12,G13, 

G28,G29 

P13, P14, P16, P17 

E20, E48, E49, E50 

 Tutories grupals /individuals  0.5 

 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, G11 

P17 

E33, E31, E55, E20, E48, E49, 

E50 

 Estudi i treball autònom individual 2 

 Lectura de textos recomanats, 

articles, guies, etc. 

Preparació de temes pel treball en 

grup i per l’exposició dels mateixos. 

Preparació de l’avaluació. 

 G1, G2, G9, G10, G11, G26 

P13, P14, P17 

E19, E29, E30, E31, E33, E48, 

E55 
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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 
 20% 

G1, G2, G9, G10,G11, G12,G13, G26, G28,G29, P13,P16 

E9, E20, E48,E49,E50 

 Treball final 30% 
 G1, G2,G9,G10,G12,G13,G28,G29, P13, P14, P16, P17 

E9, E20, E48, E49, E50 

 Examen Final 50%  G9, G10,G13, P13, P14, P16, E48, E49, E50 

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. La falta 

injustificada comportarà un 0 de nota al seminari que ha faltat. Si la falta es justificada 

el 5% d’aquest seminari sumarà a la nota de l’examen final. 

• Per poder accedir a l’examen final l’alumne ha de tenir aprovat amb un 5 la resta 

d’activitats proposades avaluadores i haver presentat el treball final. 

• L’examen final s’aprovarà amb un 5 de nota. 

• En cas de suspendre l’examen final, es guardaran les notes de la resta d’activitats per 

la recuperació. 

• Tot alumne que hagi de presentar-se a l’examen final de recuperació ha hagut de 

realitzar el treball final de l’assignatura i tenir-lo aprovat, sinó es així , el mateix dia de 

l’examen haurà d’entregar-lo. Sense treball final no haurà dret a examen de 

recuperació. 

S’utilitzarà un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) y qualitativa (suspens, notable, 

excel·lent i matricula d’honor) segons el RD1125/2003. 
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Descripció dels continguts  
 

Tema 1.- El Sistema Nacional de Salut (SNS)  

1.1 Introducció 

1.2 Organització sanitària. Nivells d’atenció 

1.3 Models sanitaris. Comparativa  

1.4 Situació actual  

Tema 2.- Marc conceptual de la gestió 

          2.1 Introducció. Concepte de gestió 

          2.2 Planificació, organització, control y avaluació 

          2.3 El canvi. La teoria del rumor. 

          2.4 La innovació 

Tema 3.- La gestió de la assistència sanitària 

          3.1 Hospital: empresa de serveis 

          3.2 Control del producte hospitalari 

          3.3 Activitat sanitària. Procés assistencial 

          3.4 Gestió de costos 

          3.5 Gestió de RRHH 

Tema 4.- Lideratge 

          4.1 Concepte i elements 

          4.2 Presa de decisions 

          4.3 Estils de lideratge 

4.4 La comunicació 

          4.5 Competències de líders/ directors 

Tema 5.- La gestió de les cures 

          5.1 Equip directiu. Gestió infermera 

          5.2 Marc de referència, conceptes, principis, metodologia, instruments i competències 

          5.3 Models de gestió 
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Tema 6.- La gestió de la qualitat i la seguretat 

          6.1 Conceptes i components bàsics 

          6.2 Elements 

          6.3 Desenvolupament, implantació, avaluació i millora continua 

          6.4 Model EFQM 
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