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Informació general 
 

Nom de l'assignatura 

Dades de l’assignatura 

Infermeria de l’Adult II 

Codi 4023 

Crèdits ECTS 5 ECTS 
Curs i Període 2n curs – 3r Trimestre 
Llengües en què s'imparteix Català/Castellà 

 

Professor/a titular Dra. Carolina Chabrera 
Despatx 7 
Telèfon 931696501  
Correu Electrònic cchabrera@tecnocampus.cat 

Horari d’atenció Després de les classes per temes puntuals. 
Cita, prèvia petició per e-mail i confirmació  

 

Professor/a 

Equip docent 

Sra. Carme Rosell 
Despatx 6 
Telèfon 931696501 
Correu Electrònic crosell@tecnocampus.cat 

Horari d’atenció Després de les classes per temes puntuals. 
Cita, prèvia petició per e-mail i confirmació 

 

Professor/a Sra. Lorena Molina 
Despatx 6 
Telèfon 931696501 
Correu Electrònic crosell@tecnocampus.cat 

Horari d’atenció Després de les classes per temes puntuals. 
Cita, prèvia petició per e-mail i confirmació 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Presentació de l’assignatura 
 

En l'assignatura Infermeria de l'Adult I, l'estudiant d'infermeria ha d'aplicar i relacionar tant el 
coneixement com les habilitats adquirides en altres assignatures, per poder ampliar coneixements 
amb la finalitat de donar resposta a les necessitats en salut d'una societat canviant.  
 
Els problemes que afecten a la persona durant la seva trajectòria vital, tant en la salut com en el 
procés de malaltia, han de ser abordats per tots els professionals de la salut i, en alguns àmbits, 
especialment per professionals de la infermeria.  

En aquesta assignatura l'alumne adquirirà competències que li permetin l'abordatge de les persones 
des de la salut fins a la malaltia, entenent l'objectiu, el funcionament i els recursos dels diferents 
nivells assistencials. 

Basant-nos en el coneixement previ dels processos patològics més importants, es plantegen els cuidats 
infermers, des de la detecció de necessitats en promoció, prevenció i tractament farmacològic i no 
farmacològic dels problemes de salut que afecten a la persona, la família i la comunitat. 

 
Requisits previs 

 

No són necessaris requisits previs perquè l'alumne pugui realitzar aquesta assignatura, encara que es 
recomanen bases sòlides de anatomo-fisiopatologia. 

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 de les competències generals es desenvolupen competències instrumentals, interpersonals i 
sistèmiques. 

Competències Generals ( Llibre Blanco del Títol de Grau d'Infermeria, ANECA, 2004) 

 
Competències instrumentals 
G2. Capacitat per a l'organització i planificació de les cures d'infermeria en els diferents processos 
patològics. 
G3. Coneixement bàsic general del procés d'atenció infermer dels diferents estats de salut i malaltia. 
G4. Coneixement dels conceptes bàsics de la professió, per optimitzar i gestionar l'atenció dels usuaris 
en els diferents nivells assistencials. 
G5. Comunicació oral i escrita en la seva llengua nativa amb la terminologia apropiada. 
G9. Resolució de problemes presents en les diferents patologies. 
G10. Presa de decisions en la cura infermer a través del pensament crític. 
 
Competències interpersonals 



   
 

 

G12. Treball en equip per a un abordatge holístic dels problemes de salut de l'individu i la comunitat. 
G13. Destreses interpersonals que permetin la gestió de conflictes. 
G14. Habilitat per treballar en un equip interdisciplinari. 
G16. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat i l'adaptació dels processos infermers. 
G18. Compromís ètic amb la professió. 
 
Competències sistèmiques 
G19. Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica. 
G20. Destreses d'investigació per realitzar una atenció basada en la millor evidència científica. 
G21. Capacitat d'aprenentatge a través de diferents metodologies. 
G22. Capacitat d'adaptació a noves situacions. 
G23. Capacitat per generar noves idees (creativitat) i de relacionar conceptes. 
G25. Enteniment de cultures i costums d'altres països. 
G26. Habilitat per al treball autònom per aportar al treball en grup els resultats d'un treball autònom 
eficient. 
 
Competències específiques (ORDRE CIN/2134/2008) 
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 que atenen, d'acord amb l'estat de 
desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat 
que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables. 
P2. Planificar i prestar cures d'infermeria dirigides a les persones, família o grups, orientats als resultats 
en salut avaluant el seu 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. 
P5. Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant el seu impacte i 
establint les modificacions oportunes. 
P9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives 
i terapèutiques. 
P10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat. 
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. 
P17.Realizar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació 
multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial. 
P18.Conocer les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, dirigides al 
pacient i família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts 
avançats i terminals. 
E10. Conèixer els processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de risc que 
determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital. 
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. 
E14. Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i avançat. 
E19. Reconèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria 
E20. Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat. 
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 h 
a 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. 
E28. Educar, facilitar i donar suport a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides 
estan afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort. 
E29. Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les 
seves diferents fases. 
E30. Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut. 
E31. Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i 
executar el pla de cures i realitzar la seva avaluació. 
E32. Realitzar les tècniques i procediments de cures, establint una relació terapèutica amb els malalts i 
familiars. 
E33. Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les 
desviacions de salut. 
E34. Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip. 
E36. Aplicar cures generals durant el procés de maternitat per facilitar l'adaptació de les dones i els 
nounats a les noves demandes i prevenir complicacions. 
E53. Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les 
creences i valors. 
E54. Conèixer els problemes de salut mental més rellevants en les diferents etapes del cicle vital, 
proporcionant cures integrals i eficaces, en l'àmbit de la infermeria. 
E55. Conèixer les cures pal·liatives i control del dolor, per prestar cures que alleugin la situació dels 
malalts avançats i terminals. 
 

 

Resultats d’aprenentatge 
 

L'alumne serà capaç de: 

• Desenvolupar una visió global i integradora de les situacions de salut en les persones adultes. 
• Establir una relació terapèutica empàtica i respectuosa. 
• Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva. 
• Seleccionar les activitats de prevenció primària adequades. 
• Identificar els factors personals, culturals i socials que condicionen la salut de les persones   

adultes. 



   
 

 

• Adquirir habilitats per implicar els pacients i les seves famílies a identificar els factors que 
condicionen la seva salut. 

• Seleccionar les activitats de cribratge i seguiment pertinents. 
• Identificar els aspectes principals de les cures infermers que precisen els adults en situació 

d'alteració de la salut i dependència funcional 
• Aplicar el procés d'atenció infermer des d'un model de cures integrador i holístic. 
• Identificar els diagnòstics infermers prevalents i les intervencions infermeres possibles en 

entorns comunitari, domiciliari, hospitalari i sociosanitari. 
• Seleccionar els diversos recursos d'atenció social i sanitària a les persones adultes. 
• Conèixer les estratègies de treball en equip i també l'aportació específica infermera. 

 

Activitats formatives i metodologia 
 
 

Activitat ECTS Metodologia Competències 

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

G3,G4,G9,G18,G20,G2 
G5,G29, 
P1, P2, P15,P9, P10 
E10,E11,E14,E15,E20, 
E21,E22,E23,E24,E28, 
E29,,E32,E35,E36E53, 
E54,E55 

Seminaris 0.5 

Treballs en grup per a 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,P2,P5,P9, 
P10,P15,P17,P18 
E19,E30,E31,E33,E34, 
E53. 

Treball autònom 3.5 

Lectures de textos recomanats, articles, guies, 
etc. 
Preparació dels temes per al treball en grup i 
per l'exposició dels mateixos. 
Estudi dels continguts treballats en la matèria. 
Preparació de l'avaluació 

G2,G3,G4,G9,G10,G22 
G23. 
P2, P17,P18 
E10,E11,E14,E15,E20, 
E21,E22,E23,E24,E28, 
E29,E30,E31,E33,E34, 
E32,E35,E36,E53,E54, 
E55 

 

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 

Treballs escrits/orals generats en: 25% G2,G3,G4,G9,G10,G14,G19,G22,G23,G25.  



   
 

 

- Seminaris  (15%) 
- Qüestionari on-line (10%) 

P1, P2, P5,P9, P17,P18. 
E10,E11,E14,E15,E20,E21,E22,E23,E24,E28 
E29,E30,E31,E33,E34,E32,E35,E53, E54, 
E55.  

Examen parcial 25% 

G3,G4,G9,G18,G20,G2,G5,G29. 
P1, P2, P15,P9, P10.  
E10,E11,E14,E15,E20,E21,E22,E23,E24, 
E28,E29,,E32,E35,E53,E54,E55. 

Examen final 50% 

G3,G4,G9,G18,G20,G2,G5,G29. 
P1, P2, P15,P9, P10.  
E10,E11,E14,E15,E20,E21,E22,E23,E24, 
E28,E29,,E32,E35,E53, E54,E55. 

 

Amb la finalitat de garantir l'adquisició de competències necessàries per superar l'assignatura, 
s'estableix que: 

- L'examen parcial NO elimina matèria, la qual cosa implica que en l'examen final, l'estudiant és 
avaluat de tots els coneixements, competències i habilitats adquirits durant la impartició de 
l'assignatura.  

- Serà necessari aprovar l'examen final amb un 5 per poder fer mitjana.  

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. 

 

 

Descripció dels continguts 
 

Bloc 1. Cures d’infermeria a persones amb malalties transmissibles 

1.1. Història natural de la malaltia 

1.2. Mesures immunològiques. 

1.3. Immunoglobulines. Vacunes: tipus de vacunes. 

1.4. Processos generals d'infermeria: pacients amb malaltia infecciosa 

1.4.1. Valoració d'infermeria 

Període de recuperació 

L’activitat avaluadora amb possibilitat de recuperació serà la realització de l’examen final.  

 NOTA: Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura 
són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de 
modificació en el procés de recuperació.  



   
 

 

1.4.2. Cures d'infermeria 

1.4.2.1. Malalties  infeccioses respiratòries 

1.4.2.2. Malalties del sistema nerviós central. Meningitis 

1.4.2.3. Malalties gastrointestinals 

1.4.2.4. Hepatitis vírica 

1.4.2.5. Malalties de transmissió sexual 

1.4.2.6. Síndrome d'immunodeficiència adquirida (sida) 

1.4.2.7. Malalties exantemàtiques. Rubèola. Malalties produïdes per fongs. Tinyes 

1.4.3. Precaucions universals 

1.4.4. Sistemes d'aïllament. Tipus 

1.4.5.Infeccions hospitalàries o nosocomials 

 

Bloc 2. Cures d’infermeria en pacients amb trastorns sensorials 

2.1.  Atenció al pacient amb alteració sensorial 

2.1.1. Història natural de la malaltia: congènites, adquirides. 

2.2. Dèficits visuals 

2.2.1. Etiopatogènies més freqüents. 

2.2.2. Cures infermeres al pacient amb processos inflamatoris o infecciosos 

2.2.3. Pla de cures al pacient amb pèrdua de visió 

2.3. Dèficits d'audició 

2.3.1. Etiopatogènies més freqüents: infeccioses, mecàniques, tumorals, traumàtiques 

2.3.2. Pla de cures infermeres al pacient amb hipoacúsia o sordesa 

 

Bloc 3. Cures d’infermeria en pacients amb problemes cardiovasculars.  

3.1. Valoració d’infermeria del sistema cardiovascular. 

3.2. Sistemas terapèutics i cures específiques. 

3.3. Cures del pacient amb hipertensió arterial. 

3.4. Cures del pacient amb: 

3.4.1. Arítmies cardíaques. 

3.4.2. Insuficiència cardíaca. 

3.4.3. Trastorns cardiovasculars oclusius. 

3.4.4. Trastorns cardiovasculars inflamatoris e infecciosos.  

3.5. Cures d’infermeria específiques del sistema circulatori. 

3.5.1. Ferides agudes i cròniques.  



   
 

 

 

Bloc 4. Cures d’infermeria en pacients amb trastorns del sistema musculo-esquelètic. 

4.1. El pacient fracturat 

4.1.1. Atenció al pacient amb immobilitzacions o traccions 

4.2. Pacient amb pròtesi articular total. 

4.2.1. Pròtesis de maluc 

4.2.2. Pròtesi de genoll 

4.3. El pacient amputat i les pròtesis 

4.4. Introducció a les patologies cròniques: de la salut a la malaltia. 

4.4.1. Osteoartrosi, artritis, osteoporosi, etc . 

4.5. Valoració del sistema tegumentari 

4.5.1. Cures infermeres de la pell 

4.5.2. Cures infermeres en ferides agudes i cròniques 

 

Bloc 5. Cures d’infermeria en pacients amb problemes renals. 

5.1. Valoració d’infermeria del sistema urinari. 

5.2. Sistemas terapèutics y cures específiques 

5.3. Cures del pacient amb trastorns del sistema urinari. 

5.3.1. Infecciones de las vies urinàries. 

5.3.2. Obstruccions urològiques. 

5.3.3. Traumatismes del sistema renal. 

5.3.4. Nefropaties. 

5.3.5. Insuficiència Renal. 

5.3.6. Trastorns de la pròstata. 

5.4. Cures específiques e intervencions terapèutiques d’infermeria. 

5.5. Proves diagnòstiques del sistema renal. 

 

Bloc 6. Cures d'infermeria a pacients amb problemes endocrins 

6.1. El pacient amb hipertiroïdisme 

6.2. El  pacient amb hipotiroïdisme 

6.3. El pacient amb Síndrome de Cushing 

6.4. El pacient amb Diabetis 

6.4.1. Períodes de la Història Natural de la Malaltia 

6.4.2. Factors de risc de la diabetis 



   
 

 

6.4.3. Prevenció de la diabetis 

6.4.3.1. Primària 

6.4.3.2. Secundària 

6.4.3.3. Terciària 

6.4.4. Valoració inicial del pacient diabètic 

6.4.4.1. Educació Sanitària 

 

Bloc 7. Cures d’infermeria en situació d’emergència 

 7.1.  Valoració primària del pacient 

 7.2. Valoració secundaria del pacient 

 7.3.  Valoració del pacient en estat de xoc 

 7.4.  Pacient en estat d’anafilaxis 

 7.5.  Pacient amb traumatisme major 

 7.6.  Cremades 

 7.7.  Pacient en estat de hipotèrmia / hipertèrmia 

 7.8.  Pacient en estat de congelació 

 7.9. Intoxicacions i sobredosis medicamentoses 

 7.10. Urgències psiquiàtriques 
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