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Informació general 

 

Dades de l’assignatura  

Nom de l'assignatura 
Teràpies Naturals complementàries 

 
Codi 4062 

Crèdits ECTS 4  

Curs i Període 3r Curs – 3r Trimestre 

Llengües en què s'imparteix Castellà-català 

 

Professor/a titular Mario Lloret Riera 

Despatx Sala de professors   

Telèfon --- 

Correu Electrònic mlloret@tecnocampus.cat 

Horari d’atenció Indicat pel docent 

 

Equip docent  

Professor/a Carlos Roy i Hom 

Despatx Sala de professors 

Telèfon --- 

Correu Electrònic carlosroyihom@gmail.com 

Horari d’atenció Indicat pel docent 

 

Professor/a Francesc Rivillas 

Despatx Sala de professors 

Telèfon --- 

Correu Electrònic carlosroyihom@gmail.com 

Horari d’atenció Indicat pel docent 

 

 

Presentació de l’assignatura  

 

L’assignatura teràpies naturals, mostra i introdueix a l´alumne en l´estudi d’algunes teràpies 
manuals i naturals. Aquesta assignatura ofereix a l´estudiant una visió holística de la  persona, 
que constitueix un dels aspectes bàsics de les accions de la salut en el camp de l’activitat física 
en l´actualitat, els coneixements i les tècniques de les teràpies naturals, que són recursos 
addicionals dels que els estudiants disposaran per l'atenció i cura dels pacients dins del rol 
autònom dels graduats en  Infermeria i en CAFE. 



    

 

 

L’assignatura inclou l'estudi i coneixement de les diferents teràpies naturals que permet als 
estudiants identificar situacions en què l´aplicació d´aquestes teràpies poden ser útils per 
l´elaboració de plans d’actuació en el camp de la salut. 

 
Requisits previs 

 

L’assignatura s’imparteix com optativa dels graus, en què l'alumne pren contacte per primera 
vegada amb les teràpies naturals. Per tant, no necessita de requisits anteriors en la superació 
d´altres matèries per part de l´alumne. 

 

Competències adquirides  
. 

Competències generals: Llibre Blanc del Títol de Gr au d´Infermeria de l´ANECA, 2004. 

Dins de les competències instrumentals, interpersonals i sistèmiques. 

Les competències instrumentals: 

G2. Capacitat d´organització de les cures d´infermeria tenint en compte les tècniques de les 
teràpies naturals 

G3. Coneixements generals bàsics: l´estudiant haurà d´entendre amb claredat els conceptes 
bàsics de les teràpies naturals i/o complementàries i la seva contribució a la salut de les 
persones 

G4. Capacitat de coneixement dels conceptes bàsics de la professió 

G9. Resolució de problemes: els estudiants hauran de ser capaços de reconèixer i resoldre 
problemes mitjançant els coneixements apresos 

G.10 Presa de decisions 

Les competències interpersonals:  

G.14 Habilitat de treballar en un equip interdisciplinari 

G.16 Reconèixer la diversitat i la multiculturalitat: tenir una actitud oberta i actuar de manera 
coherent, tenint en compte les diferències culturals. 

G.18 Compromís ètic: l´estudiant comprendrà la importància d´actuar amb ètica i 
professionalitat en tot moment i tenir presents les normes legals i la normopraxis. 

Les competències sistèmiques: 

G.19 L´estudiant haurà de ser capaç d´aplicar coneixements adquirits en una pràctica. 

G.20 Habilitat d´investigació 



    

 

 

G.22 Capacitat d´adaptació a les noves situacions, on l´alumne serà capaç d´abordar els 
problemes de la salut i establir plans de cures d´infermeria. 

G23 Capacitat de generar noves idees i actuar amb autonomia. 

G.24 Inicitiva per aplicar els coneixements apresos. 

G.26 Habilitat pel treball autònom. 

G.29 La preocupació per la qualitat de les cures. 

 

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. Així com conèixer 
la situació de les teràpies naturals a Catalunya. 

P2 Planificar i prestar cures d´infermeria i programes de salut adreçats 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 es cuida 
un problema de salut amb els coneixements adquirits en l´assignatura. 

P.5 Dissenyar sistemes de cures adreçats a les persones, família o grups, avaluant el seu 
impacte i establint les modificacions oportunes. 

P7 Comprendre sense perjudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, 
psicològics i socials com a individus autònoms, independents, assegurant e respecte a les 
seves opinions, creences i valors, garantir el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el 
secret professional. 

P9 Fomentar estils de vida saludables, l’autocura, donant suport al manteniment de conductes 
preventives i terapèutiques. 

P.18 Conèixer les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, 
dirigides al pacient i la família, en l´aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la 
situació de pacients avançats i terminals.   

E.3 Identificar l´ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d´infermeria. 

E.18 Aplicar el procés infermer per proporcionar i garantir el benestar, la qualitat i la seguretat 
en les persones ateses. 

E.19 Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d´infermeria. 

E.23 Promoure la participació de les persones i grups en el seu procés de salut-malaltia. 

E.28 Educar, facilitar i donar suport a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les 
vides estan afectades de problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort. 

E.30 Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut. 



    

 

 

E.32 Realitzar les tècniques i procediments de cures, establint una relació terapèutica amb els 
malalts i familiars, 

E.33 Seleccionar les necessitats adequades encaminades a tractar o prevenir els problemes 
derivats de les desviacions de salut. 

E.34 Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l´equip. 

E.53 Individualitzar la cura considerant l´edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, 
les creences i els valors. 

 

Resultats d’aprenentatge  
 

Els resultats d´aprenentatge de l´alumne esperats al final de la matèria hauran de: 

• Identificar i descriure les teràpies naturals i/o complementàries. Classificació i conceptes. 

• Valorar i implementar intervencions d’infermer/a o actuacions del graduat/ada en CAFE fent 
ús de les teràpies naturals adequades a cada procés terapèutic d´acord amb un model integral 
que prioritzi els hàbits, valors i creences de les persones. 

• Aplicar els protocols i procediments adequats en cada fase del procés salut-malaltia 

• Conèixer les diferents tècniques de les teràpies naturals per fomentar estils de vida saludable 
com a estratègies de salut. 

• Conèixer el marc legal i ètic d’aplicació d´aquestes estratègies terapèutiques i les 
competències dels infermers/eres i graduats/ades en CAFE. 

 

Activitats formatives i metodologia  
 

 

Activitat ECTS Metodologia Competències 

Sessions teòriques 1 
Classes magistrals dirigits a desenvolupar els 
continguts de l´assignatura, aclarir els 
continguts i discussió de lectures. 

.G2,G3,G4,G9,G10,G16,
G20,G26,G29 
P1,P2,P5,P7,P9,P18 

E3,E18,E19,E28,E30,E

53 

Treball individual 3 

Activitats de seguiment i avaluació formativa per 
orientar sobre l´aprenentatge de conceptes, 
habilitats i actituds. Orientació pedagògica per 
millorar l´aprenentatge cooperatiu i individual. 

G4,G9,G10,G14,G16,G

19,G20,Ga23,G26 

P1,P2,P5,P7,P9,P18 

E12,E18,E19,E30,E33 

Estudi i Treball 
individual 1 

Lectura de llibres i articles recomanats 

Realització de treball bibliogràfic 
 



    

 

 

 

Sistema d’avaluació d’adquisició de les competèncie s 
 

L’avaluació de l’assignatura consistirà en una avaluació continuada mitjançant l´ús de diferents 
eines, orientades a avaluar l´assoliment de les competències establertes per a la superació de 
la matèria. 

Els criteris d´avaluació de les activitats seran presentats en els primers dies de classe i afegits 
a l´aula virtual on els alumnes podran consultar afavorint la claredat i transparència dels crèdits. 

S’utilitza un sistema de qualificació quantitativa (0-10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, 
excel·lent i matrícula d´honor) segons RD 1125/2003. 

L’avaluació de les competències genèriques es realitzarà de forma continua durant les diferents 
activitats formatives. 

L’avaluació de les competències específiques es realitzarà mitjançant: 

-Un examen Teòric, tipus pregunta-resposta. 

-Un examen Pràctic de les habilitats apreses . 

-L’assistència, l’actitud i la implicació de l’alumne en totes les activitats també seran 
avaluades. En aquest sentit, s’avaluarà a l’alumnat que hagi superat el 80% de 
l’assistència a les sessions pràctiques de l’assignatura. De no assolir aquest 80%, es 
considerarà No presentat/da. 

La ponderació que tenen les diferents activitats d´avaluació de la matèria es distribueix segons 
la següent  taula: 

Activitat avaluadora Ponderació Competències avaluades 

Examen teòric 20% 
G2,G4,G14,G20,G22,G23,G29 

E28,E34,E53 

Treball individual de les sessions 
pràctiques (Avaluació continuada)  

 
20% 

G2,G3,G9,G10,G16,G18,G19,G20,G

23,G24,G29 

P1,P2,P3,P7,P18 

E3,E12,E18 

Examen final (Pràctic)  60% 

G2.G3.G9.G23 

P2,P5,P9,P18 

E3,E33 

 

L’informe tutorial avalúa l’assistència, l’actitud i la implicació de l’alumne en totes les activitats: 
20%  (G14,G16,G18,G22,G23,G24,G26,G29 i E34). En aquest sentit, s’avaluarà a l’alumnat 
que hagi superat el 80% de l’assistència a les sessions practiques de Quiromassatge, Drenatge 
limfàtic i Reflexologia. 

 

 



    

 

 

Activitat avaluadora en període de 

recuperació* 
Ponderació Competències avaluades 

 Examen pràctic  60% 

G2.G3.G9.G23 

P2,P5,P9,P18 

E3,E33 

 

*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  
 
L’assignatura s´estructura en sessions plenàries, pel desenvolupament dels continguts teòrics. 
Tutories grupals. Seguiment i supervisió de treball assignat, orientació pedagògica per millorar 
l’aprenentatge. 
 
Tema 1. Introducció. Teràpies naturals i/o compleme ntàries 
Conceptes i classificacions 

Estil de vida saludable (dieta, exercici i actituds). Teràpies naturals. Medicació crònica 

Classificació de les diferents tipus de teràpies naturals 

 

Tema 2. Quiromassatge 
Breu descripció de la teoria (Història, Efectes sobre l’organisme, Condicions generals, Material, 
Indicacions i contraindicacions) 

Gimnàstica de mans 
Maniobres 
Protocols de Massatge (Bàsics i Específics) 
 

Tema 3. Drenatge limfàtic 
Breu descripció de la teoria (Història, Efectes sobre l’organisme, Direcció general dels fluxes 
limfàtics, Limfedemes limfàtics primaris i secundaris). 

Maniobres bàsiques 
Protocol per zones 
 
Tema 4. Reflexologia 
Breu descripció de la teoria ((Història, Efectes sobre l’organisme, Tècnica de treball, Mapa dels 
diferents punts reflexològics, Indicacions i contraindicacions) 

Pràctica bàsica sobre Reflexologia Podal 
 
Tema 5. Teràpies aquàtiques 
Bases de les teràpies aquàtiques 

Mètodes de treball 

Lumbàlgies i cervicàlgies 
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