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Introducció a la Infermeria  

 
 
  



   
 

 

Informació general 
 

Nom de l'assignatura 

Dades de l’assignatura 

Introducció a la Infermeria 
Codi 4003 
Crèdits ECTS 4 ECTS 
Curs i Període 1er Curs – 1er Trimestre 
Llengües en què s'imparteix Castellà/ Català 

 

Professor/a titular Susana Santos Ruiz 
Despatx 7 
Telèfon -- 
Correu Electrònic ssantos@tecnocampus.cat  
Horari d’atenció Sol·licitar hora via mail. 

 

Professor/a 

Equip docent 

Susana Santos Ruiz 
Despatx 7 
Telèfon -- 
Correu Electrònic ssantos@tecnocampus.cat  
Horari d’atenció Sol·licitar hora via mail. 

 

 

Presentació de l’assignatura 
 

L'assignatura Introducció a la Infermeria s 'Inclou dins el Mòdul Formatiu de les Ciències de la 
Infermeria. Tal i com indica el seu nom, presenta i introdueix al alumne per primera vegada a la 
professió infermera i contextualitza la seva funció en la societat. L’estudi d’aquesta assignatura 
pretén que l’estudiant conegui els fonaments epistemològics i ontològics de la Infermeria com a 
disciplina. D’aquesta manera ha d’adquirir les bases científiques que li serviran per al posterior 
desenvolupament de la metodologia de la Infermeria com a eina científica i professional.  

L’assignatura inclou l’estudi de les bases històriques del tenir cura i de la base filosòfica 
infermera. L’anàlisi històrica del concepte del tenir cura permet que l’alumne comprengui la 
funció pròpia actual del professional infermer dins l’equip de salut i de quina manera contribueix 
de manera diferenciada en la salut de les persones mitjançant l’aplicació del tenir cura 
professional. Aquest, es desenvolupat en un marc conceptual propi, afavorit per la comprensió 
dels fenòmens nuclears de la disciplina i la importància dels models conceptuals infermers com 
a base filosòfica. 

 
 



   
 

 

Requisits previs 
 

Tal i com s’ha comentat en la introducció és una assignatura que es cursa en el primer 
trimestre del primer any del grau, precisament quan l’alumne pren contacte per primera vegada 
amb la disciplina infermera i per tant no necessita requisits previs de superació de matèries 
prèvies 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.  

Dins les competències generals, es desenvoluparan competències instrumentals, 
interpersonals i sistèmiques.  

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

Competències instrumentals:  

G1 Capacitat d’anàlisi i síntesi: pretén que l’estudiant a partir de l’anàlisi detallada del paper de 
la cura en les diferents etapes històriques concreti el paper actual de la infermer/a a la societat.  

G3 Capacitat de definir i relacionar el coneixement bàsic general: l’estudiant haurà de ser 
capaç de fixar amb claredat i exactitud el significat de la professió infermera i la seva 
contribució a la salut de les persones.  

G4 Capacitat per reconèixer els conceptes bàsics de la professió que permetrà el bon 
desenvolupament d’aquesta.  

G5 Comunicació oral i escrita en la seva llengua nativa: mitjançant l’ús de metodologies 
educatives que fomenten la participació i exposició de les contribucions pròpies i l' intercanvi de 
les mateixes amb la resta dels estudiants, tant en la reflexió i crítica de textos i vídeos 
relacionats , com en l’estudi en grup i exposició de models teòrics per part dels estudiants a 
l’aula.  

Competències interpersonals  

G11 Habilitats crítiques i autocrítiques: desenvolupades per l’estudiant mitjançant l’ús de la 
pròpia reflexió sobre textos proposats relacionats amb la base històrica i la professió infermera 
actual i l’elaboració d’un diari reflexiu sobre el seu propi aprenentatge a l’aula.  

Competències sistèmiques  

G19 Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica: mitjançant l’aplicació de models 
teòrics a contextos reals simulats.  

G21 Capacitat d’aprenentatge: aquesta capacitat serà desenvolupada per l’estudiant mitjançant 
el treball individual de comprensió dels continguts inclosos en la matèria.  



   
 

 

G26 Habilitat per al treball autònom: desenvolupat a través de la preparació dels materials 
necessaris per implementar els treballs demanats.  

P2 Planificar i prestar cures d’infermeria adreçades a les persones, famílies o grups, orientades 
als resultats en salut avaluant el seu impacte mitjançant guies de pràctica clínica i assistencial, 
que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o es cuida un problema de salut.  

Competències específiques (ORDRE CIN/2134/2008):  

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

I finalment l’estudiant ha d’adquirir concretament dins del mòdul de Ciències de la Infermeria 
les següents competències:  

E16 Identificar, integrar i relacionar el concepte salut i del tenir cura, des d’una perspectiva 
històrica, per comprendre l’evolució de la cura d’infermeria.  

E17 Comprendre des d’una perspectiva ontològica i epistemològica l’evolució dels conceptes 
centrals que configuren la disciplina d’infermeria així com els models teòrics més rellevants, 
aplicant la metodologia científica en el procés de cuidar i desenvolupant els plans de cures 
corresponents. 

 

Resultats d’aprenentatge 
 

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

• Conèixer els fonaments històrics de la infermeria.  
• Reconèixer les característiques epistemològiques i històriques que han contribuït al 

desenvolupament de la infermeria com a ciència.  
• Conèixer els principis teòrics, filosòfics i metodològics de la infermeria.  
• Analitzar i comparar els diferents enfocaments teòrics infermers treballats en la matèria.  
• Transferir i aplicar les aportacions teòriques a realitats de la infermeria en situacions 

simulades. 

 

Activitats formatives i metodologia 
 

Pel que fa a les activitats formatives i la metodologia utilitzada a les mateixes, la següent taula 
les resumeix incloent-hi els crèdits assignats a cadascuna de les activitats i les competències 
que s’hi treballen. En aquesta combinació d’activitats es pretén que l’alumne tingui un paper 
actiu dins del seu cicle educatiu i que interaccioni amb la resta dels seus companys, fomentant 
el pensament crític. 

 

 

 

 



   
 

 

 

Activitat ECTS Metodologia Competències 
Sessions plenàries 1 

 

Classes magistrals, per a 
l’orientació, anàlisis, discussió 
clarificació dels continguts des del 
treball de les lectures 
recomanades 

G1, G3, G11, P2, P3, E16, 
E17 

Tutories grupals /individuals 0,2 
 

Activitats de seguiment i 
avaluació formativa per a orientar 
sobre l’aprenentatge de 
conceptes. 

G11, G26, E16, E17 

Pràctiques 0,2 
 

Treball, amb un terç dels  
estudiants en forma de 
exercicis que recreen situacions 
simulades d’ infermeria. 

G3, G19, G21, P2, P3, 
E16, E17 

Estudi i treball autònom 2 
 

Lectures de texts recomanats. 
Preparació dels temes per al 
treball en grup i per a l’exposició 
dels mateixos. Diari reflexiu 
d’aprenentatge. Estudi dels 
continguts treballats en la matèria. 
Preparació de l’avaluació.  

G1, G5, G11, G26, P2, P3, 
E16, E17 

 

 

Sistema d’avaluació d’adquisició de les competències 
 

L'avaluació de l'assignatura tracta de ser una avaluació continuada afavorida per l'ús de 
diferents eines orientades a avaluar la consecució de cadascuna de les competències 
establertes com a necessàries per a la superació de la matèria. 

 Se sol · licitaran diferents activitats com a font d'avaluació durant tot el trimestre de manera 
que l'estudiant coneixerà la seva evolució de manera progressiva. Els criteris d'avaluació de les 
activitats seran presentats el primer dia de classe i afegits a l'aula virtual on els alumnes podran 
consultar afavorint la claredat i transparència dels criteris, així com la gestió i l'autoavaluació 
dels seus propis treballs. 

 Concretament, l'avaluació de les competències genèriques es realitzarà de forma continuada 
en els diferents contextos d'aprenentatge proposats i l'avaluació d'un diari d'aprenentatge 
reflexiu per part de l'alumne. 

 L'avaluació de les competències específiques s'efectuarà mitjançant la realització d'una prova 
escrita sobre el contingut de la matèria, treball individual i treball grupal. 

 Específicament les competències i el seu pes en la nota final de l'assignatura es resumeixen 
en la següent taula: 

 

 

 

 



   
 

 

 

Activitat avaluadora Ponderació Competències avaluades 
Anàlisi crític grupal de documents i vídeos relacionats 
amb la professió Infermera  

10%      G1, G11, E16 

Treball grupal i exposició oral de dos models 20%  infermers G1, G5, G11, G19, P2, P3, E16, E17 

Diari reflexiu (individual) de una de les unitats 10%  G3, G4,G5, G11, G21, G26 

Proba escrita individual test 60% G3, G4, G21, E16, E17 

 

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: 

 L'assistència és obligatòria

 

 en els dies en què es desenvolupen exercicis avaluatoris grupals 
perquè aquests puguin ser contemplats com elements d'avaluació. 

Les faltes injustificades

 

 en els dies d'exercicis avaluatoris, faran perdre el percentatge 
avaluador assignat a aquest. 

Les faltes justificades

 Per poder fer mitjana, l'examen 

 en els dies d'exercicis avaluatoris provocaran que la càrrega avaluativa 
de l'activitat sigui traslladada a la prova avaluativa final. 

haurà d 'igualar o superar la nota de 4,

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

 en el cas que la nota 
sigui inferior la matèria estarà suspesa. 

 

Sistema de recuperació  
 

Els estudiants tindran opció a realitzar la recuperació d'assignatures que hagin obtingut 
la qualificació de 'suspens'. 

Tal i com s'indica en l'apartat de Sistema d'avaluació d'adquisició de les competències, es 
conservaran les notes obtingudes dels treballs grupals que faran mitjana amb la prova 
avaluadora sol·licitada en període de recuperació, sempre que en aquesta prova individual 
s'obtingui la qualificació mínima de 4. 

 Per aprovar la matèria, s'haurà d'obtenir una mitjana de 5 entre els treballs presentats en 
l'assignatura i la prova avaluadora de recuperació, el pes de la prova avaluadora seguirà sent 
del 60% de la nota. 

 

 

 



   
 

 

 

Activitat avaluadora en període de recuperació Ponderació Competències avaluades 
 Proba escrita individual tipus test  60% G3, G4, G21, E16, E17 

 

 

Descripció dels continguts 
 

La matèria s'estructura en 4 unitats diferenciades que inclouen els continguts històrics de 
l'evolució de la cura i les bases filosòfiques de la infermeria, fent un especial èmfasi en el rol 
infermer dins dels equips de salut i en la societat. 

Els continguts de les unitats es resumeixen en: 

Unitat I: Història de les cures: la cura des dels inicis de la humanitat fins a l'Edat 
Moderna. 

 La prehistòria i el tenir cura. L'edat antiga i les pràctiques del manteniment de la salut i de la 
cura. L'Edat Mitjana: situació social i organització de l'assistència. Naixement i 
desenvolupament dels hospitals medievals. Les cures infermeres en l'edat moderna 

Unitat II: La Infermeria contemporània: història de la Infermeria com a professió i com a 
disciplina acadèmica. 

Edat Contemporània, característiques generals i de vida. La Infermeria a la Il · lustració (segle 
XVIII i 1 ª meitat del XIX). Origen i desenvolupament de la professió infermera: moviments de 
professionalització. La Infermeria contemporània a Espanya. Evolució dels practicants, 
llevadores i infermeres. L'entrada de la Infermeria a la universitat: passat, present i futur. 

 Unitat III: Marc professional de la Infermeria com a disciplina al segle XXI. 

Metaparadigma Infermer: definició i característiques dels conceptes globals que identifiquen el 
fenomen de la Infermeria. L'ésser humà com a centre d'interès de la disciplina. Definició i 
conceptualització de l'aportació de la Infermeria com a disciplina. L'entorn en el context de les 
cures infermeres. Salut: conceptualització i canvis. La Infermeria avui: present i futur. Servei 
infermer i àmbits d'actuació. El professional d'infermeria en els equips de salut. 

 Unitat IV: Base filosòfica de la Infermeria contemporània. 

Teories i models de cures en Infermeria. Escoles de pensament infermer. Metodologia versus 
Models infermers. Perspectiva històrica de les Teories d'Infermeria, situació actual. 
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PÀGINES WEB 

1. Col•legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Barcelona (COIB). Disponible en: 

http://www.coib.cat/  

2. Consejo General de Enfermería de España. Disponible a: 

    

http://www.cge.enfermundi.com/servlet/Satellite?pagename=SiteCGE/Page/Home_cge   

3. International Council of Nurses. Disponible a: http://www.icn.ch/  

4. Ley 44/2003 sobre la Ordenación de les profesiones sanitarias. Publicada 21 noviembre, 

2003. Disponible en: 

     

 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-

2003-21340    

MATERIAL AUDIOVISUAL   

1. Ducke, D. Florence Nightingale [pel•lícula]. Reino Unido; 1985. 

2. Beavan, C.Reputations: Florence Nightingale - Iron Maiden - [documental], Reino 

Unido: BBC; 2001. Disponible fragmentado en: 

Parte 1: http://www.youtube.com/watch?V=7ROB-0VC9_0    

Parte 2: http://www.youtube.com/watch?V=hcisyojmbys&feature=related    

Parte 3: http://www.youtube.com/watch?V=kxqkj962-Do&feature=related     

Parte 4: http://www.youtube.com/watch?V=Xuvl0SdTUAY&feature=related    

Parte 5: http://www.youtube.com/watch?V=44jf3e4atua&feature=related   

3. Historia de la medicina. Disponible en youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=rJxWEzZ7tt4     

4. 4. Documental de la peste: “La Peste Negra Bubónica de la Edad Media, que fue 

lo que causó tanta mortandad?” Disponible en youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=cTGOcqsRlyc  
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