
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

GRAU EN INFERMERIA 
 

MALALTIES NEURODEGENERATIVES 



   

 

 

 
Informació general 

 

Dades de l’assignatura 

Nom	  de	  l'assignatura	   Malalties Neurodegeneratives 
Codi	   	  
Crèdits	  ECTS	   5	  ECTS	  
Curs	  i	  Període	   2014	  –	  2015	  
Llengües	  en	  què	  s'imparteix	   Català,	  castellà	  

 

Professor/a	  titular	   Dr.	  Raúl	  Pelayo	  
Despatx	   	  
Telèfon	   	  

Correu	  Electrònic	  
rpelayo@tecnocampus.cat 

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

Horari	  d’atenció	   	  
 

Equip docent 

Professor/a	   Dr.	  Joan	  Vidal	  
Despatx	   	  
Telèfon	   	  
Correu	  Electrònic	   jvidal@tecnocampus.cat	  

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

 

 

Presentació de l’assignatura 
 

 

L’objectiu d'aquesta assignatura és reconèixer les característiques més 
importants de les principals malalties neurològiques neurodegeneratives i 
comprendre les diferents implicacions clíniques, terapèutiques i socials que 
comporten. Així mateix, es busca ressaltar la necessitat d’un enfoc holístic en el 
seu abordatge i per tant , valorar el paper dels membres del equip 
multidisciplinari en el maneig dels pacients.  

 



   

 

 

Requisits previs 
	  

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

 

 

 

Competències adquirides 
 

COMPETÈNCIES GENERALS: 

Competències instrumentals: 
G1. Capacitat per l’ anàlisis i la síntesis 

G2. Capacitat per la organització i planificació 
G8. Facilitat de gestió de la informació (habilitat per buscar i analitzar la 
informació des de diferents fonts) 

 
Competències interpersonals: 

G12. Treball en equip 
G15.Habilitat per treballar en un equip interdisciplinari 

 
Competències sistèmiques: 

G19.Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica 
G24.Iniciativa 

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES: 

 
P2.Planificar i prestar cures de infermeria dirigits 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 per els 
quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut. 
P14. Establir mecanismes de avaluació, consideran els aspectes científico – 
tècnics i els de qualitat. 

 



   

 

 

MÒDUL DE CIÈNCIES DE LA INFERMERIA 
 
E19.Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures infermeres 
integrals. 
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. 

 

Resultats d’aprenentatge 
 

L'alumne a partir d’un cas clínic real serà capaç de: 
• desenvolupar i proposar el pla terapèutic, argumentant l’orientació i 

estratègia escollida  
• identificar, seleccionar i aplicar els diferents mètodes d’avaluació 

diagnòstica i d’estratègia terapèutica utilitzades en les Malalties 
Neurodegeneratives 

 

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 3 

 Classes magistrals. Classes dirigides 
al debat i l’aclariment de continguts, 
classes de discussió de lectures.  

G1,G2. 
P2,P14. 
E19,E24. 

 Seminaris 1 

 Treballs en grup pel estudi de casos. 
Preparació i exposició de situacions 
simulades. 
Activitats d’aprenentatge cooperatiu, 

 G1,G2,G8,G12 
P2,P14. 
E19,E24. 
 

 Tutories grupals 
/individuals  1 

 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,G8,G12,G15,G
24. 
P2,P14. 
E19,E24. 
 

	  

 
 

 

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 en grup 30% 

 G1,G2,G8, G12. 
P2,P14. 
E19,E24. 
 

Treballs individuals 20% 

 G1,G2,G8. 
P14. 
E19,E24. 
 

Examen final 50% 

 G1,G2,. 
P14. 
E19. 
 

La ponderació ha de ser 100% 
 
 

 



   

 

 

 

Per tal de garantir l’assoliment de l’adquisició de competències necessàries per 

superar l’assignatura s’estableix que: 

 
• Es	  realitzarà	  una	  prova	  escrita	  que	  evidenciï	   l’adquisició	   i	  comprensió	  dels	  coneixements	  

impartits.	  	  
• És	  obligatori	  que	   l’estudiant	  superi	   la	  prova	  avaluadora	  de	   l’examen	  final	  amb	  un	  mínim	  

de	  5	  ,	  per	  poder	  fer	  la	  ponderació	  amb	  la	  resta	  de	  qualificacions	  
• S’avaluaran	  les	  presentacions	  en	  powerpoint,	  en	  grup,	  	  de	  casos	  clínics	  relacionats	  amb	  les	  

malalties	  neurodegeneratives	  
• S’avaluaran	  els	  treballs	  individuals	  que	  son	  de	  caràcter	  obligatori.	  
• L’assistència	  las	  seminaris	  serà	  obligatòria.	  
• La	  presentació	  dels	  treballs	  individuals	  i	  en	  grup	  serà	  obligatòria	  ,	  sinó	  correspondrà	  a	  un	  

0	  la	  nota	  i	  no	  farà	  mitja.	  
• 	  Si	   suspenen	   exàmen	   final	   tenen	   dret	   a	   recuperació	   i	   es	   poden	   guardar	   les	   notes	   dels	  

treballs	  i	  seminaris	  per	  després	  fer	  la	  mitja.	  
 

Activitat	  avaluadora	  en	  període	  de	  
recuperació*	  

Ponderació	   Competències	  avaluades	  

	  Examen	   100%	  
	  

 

* D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès 
l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació. 

 

Descripció dels continguts 

 

1- INTRODUCCIÓ 
1.1 Conceptes bàsics 
 - Anatomia del Sistema Nerviós: 
  Sistema Nerviós Central: 
   -Encèfal 
   -Cerebel 
   -Tronc del encèfal 
   -Medul.la espinal 
  Sistema Nerviós Perifèric 
 - Fisiologia: 
  Organització i funcions del Sistema Nerviós 



   

 

 

  Neurona 
  Transmissió de les senyals neurals 
  Fibres nervioses 
  Neurotransmissió 
 
1.2 Exploració clínica  
 Anamnesis 

Exploració neurològica 

 
1.3 Probes complementaries  
 TAC 
 RM 
            Analítiques 
            Neurofisiologia 
            Altres 
  
 
2- MALALTIES NEURODEGENERATIVES   

2.1 Malalties neuromusculars:  
 

 * Malalties de la motoneurona 
 * Neuropaties progressives 
 * Distròfies musculars 
 * Post-pòlio 
 * Altres 

              

2.2 Malalties demielinizants del SNC  

 *Esclerosi múltiple 
 * Altres (Neuromielitis òptica...) 

  

2.3 Demències  

* Característiques generals 
* Demències secundaries 



   

 

 

* Demències corticals (malaltia de Alzheimer, Fronto-Temporal…) 
* Demències associades a altres malalties  

            

2.4 Parkinson i parkinsonismes  

* Malaltia de Parkinson 
* Parkinsonismes 

  

2.5 Altres trastornes progressius del moviment: (Distonies, Corees...) 

 

              2.6  Atàxies 

 
3 – PROBLEMES COMUNS A LES MALALTIES NEURODEGENERATIVES  
 -Disfàgia 
 -Espasticitat 
 -Alteracions de la esfera sexual 
 -Complicacions tròfiques 
 -Alteracions esfinterianes 
 
  
4 – INVESTIGACIÓ I NOVES PRESPECTIVES 
 -teràpies regeneratives 
 -teràpies de substitució 
 -teràpies rehabilitadores 
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