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Informació general 
 

Nom de l'assignatura 

Dades de l’assignatura 

Infermeria Integrada I  
Codi 4004 
Crèdits ECTS 4 ECTS 
Curs i Període 1º Curs – 1º Trimestre 
Llengües en què s'imparteix Català / Castellà 

 

Professor/a titular Dra. Susana Santos Ruiz 
Despatx 7 
Telèfon -- 
Correu Electrònic ssantos@tecnocampus.cat  
Horari d’atenció A concertar previ contacte via mail 

 

Professor/a 

Equip docent 

Sra. Catalina Fons 
Despatx Sala de treball 
Telèfon -- 
Correu Electrònic cfonsl@tecnocampus.cat 

Horari d’atenció A concertar previ contacte via mail 
 

Professor/a  Sra. Maria José Reyes 

Despatx Sala de treball 

Telèfon -- 

Correu Electrònic mjreyes@tecnocampus.cat 

Horari d’atenció A concertar previ contacte via mail 
 

Professor/a Dra. Susana Santos 
Despatx 7 
Telèfon -- 
Correu Electrònic ssantos@tecnocampus.cat 

Horari d’atenció A concertar previ contacte via mail 
 

Professor/a Sra. Sandra Arco 
Despatx Sala de treball 2 
Telèfon -- 
Correu Electrònic sarco@tecnocampus.cat 

Horari d’atenció A concertar previ contacte via mail 
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Professor/a Laura Curell 

Despatx Sala de treball 2 

Telèfon -- 

Correu Electrònic lcurell@tecnocampus.cat  

Horari d’atenció A concertar previ contacte via mail 
 

 

Presentació de l’assignatura 
 

Infermeria Integrada I és una assignatura obligatòria que disposa d'una continuïtat durant el 
primer curs acadèmic mitjançant les assignatures d'Infermeria Integrada II i Infermeria 
Integrada III de 4 crèdits cadascuna distribuïdes en cadascun dels trimestres del primer curs 
del grau. 

 És una assignatura complexa, però un espai ideal perquè l'estudiant en grups reduïts integri 
horitzontal i verticalment les competències específiques d'infermeria i les competències 
genèriques de les matèries de primer curs. 

 Per l'assimilació dels coneixements de les diferents àrees curriculars del primer curs del Grau, 
s'utilitzen principalment la combinació de dues tècniques  cooperatives d'aprenentatge: 
l'aprenentatge basat en problemes en el què el professor actua com a element facilitador 
d'aquest aprenentatge, i la tècnica "buzz group" on mitjançant la discussió de petits grups 
d'alumnes en les diferents tasques proposades consensuen les seves idees sobre un tema. 
Aquestes metodologies d'aprenentatge permeten el desenvolupament de la totalitat de les 
competències que serien difícils de gestionar i avaluar des d'una metodologia docent 
tradicional. 

 A causa del caràcter de la pròpia assignatura i la metodologia utilitzada, la docència es realitza 
en petits grups de no més de 30 alumnes i s'estructura en diferents parts: seminaris, laboratoris 
de simulació (LBS), tutoria de grupal i reflexió a través de l'elaboració d'un diari tal com es 
detallarà més endavant en la metodologia. 

 

 
Requisits previs 

 

És una assignatura que es cursa durant el primer curs del grau, de manera que no necessita 
requisits previs de superació de matèries prèvies per part de l'estudiant. Tanmateix, és requisit 
imprescindible la superació d'almenys una de les assignatures (Integrada I, II o III) per a la 
matriculació de l'assignatura de Pràcticum Introductori I, II i III de segon curs del grau. 
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Competències adquirides 
 

Pel caràcter integrador de la resta de coneixements de primer, contempla la totalitat de les 
competències de la resta de les matèries. A continuació es presenten diferenciant-se en 
competències generals i específiques. 

Dins de 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 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. 

 G5 Comunicació oral i escrita en la seva llengua nativa. 

 G6 Capacitat per expressar-se i comunicar-se en una segona llengua. 

 G7 Utilitzar eines elementals informàtiques. 

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

 G9. Resolució de problemes. 

 G10 Presa de decisions 

Competències interpersonals 

 G11 Habilitats crítiques i autocrítiques. 

 G12 Treball en equip. 

 G13 Destreses interpersonals. 

 G16 Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat. 

 G18 Compromís ètic 

Competències sistèmiques 

 G19 Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica. 

 G21 Capacitat d'aprenentatge. 

 G22 Capacitat d'adaptació a noves situacions. 

 G23 Capacitat per generar noves idees (creativitat) 

 G24 Iniciativa. 



   
 

 

 G25 Entesa de cultures i costums d'altres països. 

 G26 Habilitat per al treball autònom. 

 G28 Iniciativa i esperit empresarial. 

P2 Planificar i realitzar cures d'infermeria adreçats a les persones, família o grups, orientades 
als resultats en salut avaluant l’impacta a través de 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  

P4 Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o 
comunitat, dins del seu context social i multicultural.  

P6 Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i als mitjans disponibles.  

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.  

P12 Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions 
ètiques de la salut en un context mundial en transformació.  

P15 Treballar amb l'equip de professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de manera 
uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions 
assistencials.  

P16 Conèixer els sistemes d'informació sanitària. 

Mòdul de formació bàsica comuna: 

E1 Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. 

E2 Comprendre les bases moleculars i fisiològiques de les cèl·lules i els teixits. 

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 en 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. 

E15. Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere 
per capacitar l'estudiant en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència i la rehabilitació de les 
víctimes d'aquesta forma de violència. 

Mòdul de Ciències de la Infermeria: 

E16 Identificar, integrar i relacionar el concepte salut i les cures, des d'una perspectiva 
històrica, per comprendre l'evolució de la cura infermera. 

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

E18 Aplicar el procés infermer per proporcionar i garantir el benestar, la qualitat i la seguretat 
de les persones. 

E19 Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'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. 

E22 Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha 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. 

E25 Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus 
i grups. 

E26 Aplicar els mètodes i procediments necessaris per identificar els problemes de salut més 
rellevants en una comunitat. 

E27 Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles 
causes de problemes de salut. 

E48 Conèixer el Sistema Sanitari Espanyol. 

E51 Conèixer i respectar la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria 
espanyola, inspirat en el codi europeu d'ètica i deontologia infermera. 

E52. Realitzar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat 
de decisió del pacient i família. 

 

Resultats d’aprenentatge 
 

Els resultats de l'aprenentatge són els següents: 



   
 

 

• Desenvolupar habilitats i actituds que millorin la comprensió de les situacions en les 
pràctiques de cura. 

• Desenvolupar actituds i habilitats cognitives, psicomotores, relacionals i de 
comunicació. 

• Discutir de forma estructurada, concisa i contrastada. 
• Comprendre la bibliografia i l'ajust en la perspectiva de la infermeria. 
• Desenvolupar el pensament crític, habilitats, és a dir per l'anàlisi, avaluació i 

desenvolupament dels arguments reflexius. 
• Interactuar positivament amb el diàleg reflexiu. utilitzar i l'autoavaluació de les 

seves pròpies experiències d'aprenentatge com a mitjà per al continu 
desenvolupament del coneixement professional. 

• Discutir les respostes donades per la recerca de la literatura i la reflexió. 
 

Activitats formatives i metodologia 
 

Pel que fa a les activitats formatives i la metodologia usada en 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 mitjançant 
activitats d'aprenentatge cooperatiu, fomentant el pensament crític. 

Activitat ECTS Metodologia Competències 
Seminaris 1,4 

 

 

 

Treballs en grup per a l’estudi de 
casos. Preparació i exposició de 
situacions simulades. Activitats 
d’aprenentatge cooperatiu.  

G1, G2, G3, G4, G5, G6, 
G7, G8, G12, G21, G22, 
G25, G28, P2, P3, P4, P6, 
P7, P8, P9, P11, P12, P15, 
P16, E1, E11, E15, E16, 
E18, E21, E22, E26, E27,  
E48  

Tutories grupals /individuals 0,1 
 

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

G1, G11, G12, E12 

Pràctiques 0,5 
 

Pràctiques simulades que recreen 
la pràctica infermera. 

Pràctiques reals en centres 
sanitaris i altres institucions 
socials. 

G1, G2, G3, G4, G9, G10, 
G16, G18, G19, G22, G23, 
G25, P2, P3, P4, P6, P7, 
P8, P9, P11, P12, P15, 
P16, E12, E13, E17, E19, 
E23, E24, E51, E52 

Estudi i treball autònom 2 
 

Lectures de textos recomanats, 
articles, guies, etc.  

Preparació dels temes pels 
treballs en grup i per a l’exposició 
dels mateixos. Diari reflexiu 
d’aprenentatge.  

G1, G2, G5, G7, G8, G13, 
G26, P2, P3, P4, P6, P7, 
P8, P12, P16, E11, E16, 
E17, E19,E21, E24, E48 



   
 

 

Estudi dels continguts treballats a 
la matèria.  

 

Sistema d’avaluació d’adquisició de les competències 
 

L'avaluació de les competències genèriques es realitzarà de forma continuada mitjançant el 
que l'estudiant demostri a: 

• La participació individual en els seminaris, presentació de treballs i autoavaluació 
del seu propi aprenentatge en tutories. 

• L'elaboració d'un diari d'aprenentatge reflexiu dels diferents contextos 
d'aprenentatge proposats basats en l'observació. 

• Les pràctiques proposades al Laboratori de Simulació. 

Concretament, en la següent taula es pot observar de quina manera es reparteix la càrrega 
avaluadora: 

 
Activitat avaluadora 

Ponderació Competències avaluades 

 Observació dels diferents contextos d'aprenentatge 
proposats i elaboració d'un diari d'aprenentatge 

20% 
reflexiu 

G1, G3, G4, G16,  G18, G22, G23, 
G25, G26, P4, P7, P9, P11, P12, 
P15, P16, E12, E13, E17, E23, E24, 
E51 

Pràctiques proposades en el LBS. (Seguiment 
d'aprenentatge de l'alumne i examen pràctic2

30% 

).  

G2, G3, G4, G9, G10, G18, G19, 
G22, G24, P2, P3, P6, P7, P8, P9, 
P15, E12, E17, E19, E23, E24, E51, 
E52 

Participació en els seminaris i tutories3 50% . 

G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, 
G11,  G12, G13, G21, G22, G23, 
G25, G28, P2, P3, P4, P6, P7, P8, 
P9, P11, P12, P15, P16, E1, E2, E11, 
E12, E15, E16, E18, E19, E21, E22, 
E24, E25, E26, E27, E48 

 

 

IMPORTANT 

1Serà necessari aprovar les activitats individuals (diari reflexiu i prova avaluadora de laboratori) 
amb un 5 per poder superar l'assignatura. En el cas de suspendre alguna de les parts, es 
guardarà la/les nota/es de la/les part/s aprovada/es únicament per recuperació de l'assignatura. 

2Com a normativa general, per poder presentar-se a examen de laboratori serà necessari haver 
assistit a la totalitat dels laboratoris de simulació proposats a la normativa d'assistència 
recollida al dossier d’us del LBS penjada a la plataforma Moodle. 

3Pel caràcter propi de l'assignatura, en la que els casos són treballats i avaluats a l'aula, per 
tenir opció a superar la part de seminari, s'haurà assistir a un mínim del 80% de les hores 
docents presencials assignades a seminaris. L'absència justificada o injustificada a més del 



   
 

 

40% de les classes de seminari, provoca el suspens de l'assignatura de Infermeria Integrada I 

 

al complet. 

Sistema de recuperació  
 

Tal com s'indica en l'apartat de sistema d'avaluació d'adquisició de les competències, es 
conservaran les notes obtingudes dels treballs grupals (seminaris) que faran mitjana amb les 
proves individuals avaluadores sol·licitades en període de recuperació, sempre que en 
aquestes proves s’obtingui la qualificació mínima de 5. 

Només serà possible recuperar el treball individual de l'alumne (Diari reflexiu i examen de LBS). 

 

Activitat avaluadora en període de recuperació Ponderació Competències avaluades 
 Observació dels diferents contextos d’aprenentatge 
proposats i elaboració d’un diari d’aprenentatge reflexiu  

20% G1, G3, G4, G16,  G18, G22, 
G23, G25 G26, P4, P7, P9, P11, 
P12, P15, P16, E12, E13, E17, 
E23, E24, E51 

Prova avaluadora de l’aprenentatge a laboratori  30% G2, G3, G4, G9, G10, G18, 
G19, G22, G24, P2, P3, P6, P7, 
P8, P9, P15, E12, E17, E19, 
E23, E24, E51, E52 

 

Descripció dels continguts 
 

• El mètode observacional. Observació participant. Observació sistèmica. 

 • Les relacions personals i interpersonals. 

 • Bases de dades i referències bibliogràfiques. 

 • Els fonaments de la narració reflexiva com a font d'autoaprenentatge i autoavaluació. 

 • El comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins d'un 
context social i multicultural. 

 

Bibliografia 
 

A causa del caràcter integrador de l'assignatura, es recomanen qualsevol de les referències 
bibliogràfiques proposades en les assignatures de primer. 

 A més, serà necessària la consulta de bases de dades de les que obtenir la informació 
rellevant per a la resolució dels casos proposats, destacant els següents recursos: 

• Bases de dades d’Infermeria: http://teledoc.urv.es/cuidatge    

http://teledoc.urv.es/cuidatge�


   
 

 

• Base de dades de ciències: http://www.ncbi.nlm.gov/Pubmed    

• Investigació en Infermeria: http://www.doc6.es    

• Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud: http://bvsalud.isciii.es/     

http://www.ncbi.nlm.gov/Pubmed�
http://www.doc6.es/�
http://bvsalud.isciii.es/�
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