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1. Fitxa descriptiva

TITULACIÓ:  Grau en Infermeria

MATÈRIA:  Ciències de la Salut ANY ACADÈMIC: 2022-2023

TIPUS: Formació Obligatòria SEMESTRE: Tercer curs

CODI - ASSIGNATURA: G301-Infermeria Clínica II GRUP: Matí/Tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ:

CASTELLÀ_ Classes

CATALÀ, CASTELLÀ i ANGLÈS _ recursos

2. Professorat

Coordinador de l’assignatura:  

Dr. Òscar Bautista Villaécija oscar.bautista@sjd.edu.es, Infermer, especialista en pacient crític i
emergències. Membre de l' Unitat d'Intervenció i Suport (UIS), especialitat en medicina tàctica,
biològica, nuclear i química.

Professorat:   

Jose Antonio Cano Diplomat en infermeria. Supervisor de l'àrea de crítics de l'Hospital de Sant
Joan de Déu

3. Prerequisits



Aquesta assignatura no té prerrequisits

4. Objectius

Identificar i analitzar i prendre decisions davant de les alteracions de salut, valoració i cures
d’infermeria a la persona atesa en situacions de complexitat, en unitats d’urgències i cures
intensives 

5. Crèdits

Aquesta assignatura anual té 9 crèdits ECTS (4.5 primer semestre + 4.5 segon semestre).

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l'estudiant. 25 hores x 9 crèdits = 225 hores de
dedicació

2.25 crèdits corresponent a la teoria

2.7 crèdits corresponent a treball dirigit

4.05 crèdits corresponent a treball autònom

 

6. Blocs temàtics i organització dels continguts

UNITAT TEMÀTICA 1. SITUACIONS CRÍTIQUES DE SALUT  

Professora:  Dr.Òscar Bautista 

 Tema 1. Introducció a les Unitats especialitzades en l'atenció del malalt crític  : 1.1. Unitat de
Cures Intensives. 1.2 Accessos vasculars .1.3 Monitorització no invasiva e invasiva. Utillatge.
Actuació específica d'infermeria en aquests Serveis.  



Tema 2.Trastorns respiratoris : 2.1. Insuficiència respiratòria aguda: Definició. Manifestacions
clíniques. Tractament. Cures d’infermeria.  2.2. Intubació endotraqueal. Cures d'infermeria al malalt
portador de T.E.T. Traqueostomia. Cures d'infermeria al pacient traqueostomitzat. Ventiladors
mecànics. Tipus. Paràmetres. Atenció d'infermeria al malalt amb ventilació mecànica. "Weaning".  

Tema 3. Xoc . Definició. Tipus. Manifestacions clíniques. Tractament. Cures d'infermeria al malalt
en situació de xoc.  

Tema 4. Trastorns hidroelectrolítics  4.1. Distribució dels líquids i electròlits en l'organisme. Factors
que alteren l'equilibri electrolític. Balanç hídric. Atenció d'infermeria.  

Tema 6. Malalt gran cremat.  6.1. Atenció d’urgència al malalt gran cremat. Cures d'infermeria.  

Tema 7. Intoxicacions . 7.1. Vies d'intoxicació. Intervencions infermeres. 

Tema 8. Malalt politraumatitzat.. 8.1. Prioritats en l’atenció del pacient politraumatitzat. Atenció
d'infermeria.  8.2. Traumatisme cranial greu. Monitorització de la Pressió intracraneal (PIC). Atenció
d'infermeria.  

 

SISÈ SEMESTRE:  

UNITAT TEMÀTICA 2. PROBLEMES DE SALUT EN EL FUNCIONAMENT ENDOCRÍ I 
METABÒLIC  

Professor: Dr. Òscar Bautista  

Tema 9. Record anatomo-fisiològic del sistema endocrí . 1.1. Hipòfisi. Tiroides i paratiroides.
Pàncrees endocrí. Glàndules suprarenals. Mecanismes de Feed-back.  

Tema 10. Alteracions de les suprarenals . Malaltia de Cushing. Malaltia d'Addison.  

Tema 11. Alteracions de la tiroides  . Hipertiroïdisme. Hipotiroïdisme. Diagnòstic. Signes i
símptomes. Tractament  

Tema 12-13. Alteracions del pàncrees endocrí:  12.1. Diabetis Mellitus. Definició. Classificació.
Etiologia. Fisiopatologia. Manifestacions clíniques. Diagnòstic. . 12.2. Complicacions potencials i
evolució.  12.3. Complicacions potencials agudes: Cetoacidosi diabètica. Hipoglucèmies. Coma
hiperglucèmic, hiperosmolar. Etiologia. Signes i símptomes i tractament i cures en cada cas.  

 



UNITAT TEMÀTICA 3. PROBLEMES DE SALUT DEL SISTEMA NEFRO-UROLÒGIC  

Professor: Dr. Oscar Bautista  

Tema 14. Recordatori del aparell urinari. Valoració dels pacients amb trastorns de l’eliminació
urinària. Proves complementàries exploratòries.  

Tema 15. Infeccions nefro-urològiques. 15.1. Pielonefritis. Cistitis. Uretritis. Fisiopatologia.
Manifestacions clíniques. Diagnòstic i tractament. Cures d'Infermeria.  

Tema 16. Síndromes obstructives. 16.1. Hidronefrosi. Urolitiasi. Fisiopatologia, manifestacions
clíniques, complicacions potencials i tractament. Cures d'infermeria.  

Tema 17. Malalties tumorals. 17.1.Tumors prostàtics. Fisiopatologia, manifestacions clíniques i
tractament. Drenatge suprapúbic i rentat vesical. Atenció d'infermeria. 

Tema 18. Incontinència urinària . 18.1. Causes, tipus .Tractament. Cures d'infermeria.  

Tema 19. Insuficiència renal . 19.1. Insuficiència renal aguda i crònica. Fisiopatologia.
Manifestacions clíniques. Tractament . Diàlisi peritoneal i Hemodiàlisi. Atenció d'infermeria.  

 

UNITAT TEMÀTICA 4.- PROBLEMES DE SALUT EN L’APARELL LOCOMOTOR  

Professors: Prof. Jose Antonio Cano 

Tema 20. Recordatori anatomofisiològic. 20.1. Anatomia i Fisiologia de l’aparell locomotor.  21.2.
Diferència entre cirurgia, traumatologia, ortopèdia i reumatologia.  

Tema 21. Afectació de l’aparell locomotor per trastorns inflamatoris i/o degeneratius. 

Tema 22. Afectació de l’aparell locomotor per trastorns metabòlics. 

Tema 23. Neoplàsies de l’aparell locomotor.  

Tema 24. Cures del pacient sotmès a Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia  

Tema 25. Fractures. Tipus. Signes i símptomes. Etapes de la curació de l’os. Factors que
condicionen la curació de les fractures. Complicacions potencials i cures inicials d’ infermeria.  

Tema 26. Traumatismes múscul-esquelètics.  Esquinços.  Luxacions.  Complicacions potencials.  



Tema 27. Tractament de les fractures, esquinços i luxacions.  Tipus
d’embenats.  Fèrules.  Immobilitzacions.  Guixos.  Cures d’infermeria.  

Tema 28. Atenció inicial al pacient politraumatitzat.  Concepte  El ABCDE  Valoració
primària  Valoració secundària  El codi PPT.  

 

UNITAT TEMÀTICA 5. PROBLEMES DE SALUT DEL SISTEMA NEUROLÒGIC  

Professor: Prof. Jose Antonio Cano 

Tema 29. Introducció  1.1. Recordatori anatòmic. El SNC i SNP. 

Tema 30. Valoració neurològica  30.1. Motricitat. Sensibilitat. Reflexes. Parells cranials.  

Tema 31. Proves complementàries exploratòries  31.1. Examen del líquid cefalorraquidi. T.A.C..
Mielografia. E.E.G, Ressonància magnètica.  

Tema 32. Cefalea.  32.1.Concepte, causes, manifestacions clíniques. Tractament. Atenció
d'infermeria.  

Tema 33. Infeccions del sistema nerviós central.  33.1. Meningitis. Encefalitis. Concepte, causes,
manifestacions clíniques. Tractament. Atenció d'infermeria.  

Tema 34. Malalties convulsives  34.1. Epilèpsia. Concepte. Classificació. Manifestacions clíniques.
Tractament. Atenció d'infermeria.  

Tema 35. Malalties vasculars  35.1. Causes. Manifestacions clíniques. Atenció d'infermeria..
Isquèmia cerebral transitòria. Infart cerebral. Hemorràgia intracerebral i Hemorràgia subaracnoidea.
Concepte. Causes. Manifestacions clíniques. Tractament. Atenció d'infermeria.  

Tema 36. Malalt en coma  36.1. Concepte de coma. Etiologia. Valoració del grau de coma. Atenció
d'infermeria.  

Tema 37. Lesions medul·lars. 37.1. Causes. Síndrome d'afectació medul·lar. Manifestacions
clíniques. Tractament. Atenció d'infermeria. 

 

7. Enfocament metodològic





TIPOLOGIA  OBJECTIUS  ACTIVITATS  
+ %
temps
previst 

AVALUACIONS  
+ %
de la
nota 

Presencial (a
l’aula) 

Reconèixer i
identificar els
conceptes
teòrics bàsics 

 

Sessions expositives per
explicar els conceptes
bàsics. Ús d’aulainversa,
habilitats deraonament.
Seminarisamb activitats
perentendre els patrons
funcionals de sistemes i
aparells 

 

2.25
crèdits 

S'avalua els
coneixements teòrics
donats a les classes
expositives a partir de
preguntes
multiresposta, oberteso
treball de casos així
com a través de la
plataforma Moodle. 

60 

Dirigit : 

 

 

Resolució de
problemes
clínics i
aprenentatge
basat en la
pràctica 

 

Resolució de problemes
clínics. 

Laboratoris
d’aprenentatge teòric-
pràctic  

Estudi de casos 

Lectures orientades 

 

 

2.7
crèdits 

S'avalua les habilitats
de resolució de casos i
càlcul de dosis,
habilitats de raonament
i capacitat de relació i
integració de diferents
coneixements 

40 

Autònom
(fora de
l’aula) 

Capacitat i 
millora de la
planificació del
estudiautònom  

 

Estudi dels continguts
treballats a classe,
realització de treballs,
lectures
complementàries  

 

4.05
crèdits 

   



8. Competències

Generals:  

? Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les
concepcions ètiques i deontològiques).  

? Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i
d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de presa de decisions i adaptació a noves
situacions).  

? Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català i
castellà i una tercera llengua, dominant el llenguatge especialitzat / capacitat de buscar, utilitzar i
integrar la informació).  

? Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar projectes / capacitat de
buscar i integrar nous coneixements i actituds).  

? Sostenibilitat (capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit /
capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques).  

? Treball en equip (capacitat de col·laborar amb altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat
de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals.  

 

Específiques:  

Desenvolupament professional. 3.7.- Utilitzar la pràctica reflexiva per identificar les pròpies
capacitats i limitacions professionals i cercar el recolzament apropiat. 3.8.- Aprofitar les oportunitats
d’aprendre amb altres persones que contribueixen a l’atenció de salut.  

Prestació i gestió de cures. 2.1.- Prestació de cures. 2.1.1.- Valoració. 2.1.1.1.- Utilitzar un marc de
valoració basat en l’evidència per recollir dades sobre la salut física, mental i aspectes socio-
culturals de la persona i grup. 2.1.1.2.- Analitzar, interpretar i documentar les dades obtingudes.  

2.- Prestació i gestió de cures. 2.1.- Prestació de cures. 2.1.2.- Planificació. 2.1.2.1.- Establir
prioritats per les cures en col·laboració amb la persona i grups. 2.1.2.2.- Identificar els resultats
previstos i el temps per assolir-los en col·laboració amb la  



persona i grup. 2.1.2.3.- Revisar i documentar el pla de cures amb col·laboració de la persona i
grup. 2.1.2.4.- Assegurar la continuïtat de les cures per assolir els objectius.  

2.- Prestació i gestió de cures. 2.1.- Prestació de cures. 2.1.3.- Execució. 2.1.3.1.- Aplicar de forma
efectiva d’acord al pla establert, les cures infermeres a la persona i grup. 2.1.3.2.- Respondre amb
efectivitat a situacions imprevistes o ràpidament canviants. 2.1.3.3.- Educar la persona i grup per
promoure l’autonomia i el control sobre la seva salut. 2.1.3.4.- Utilitzar els recursos de forma
efectiva i eficient per promoure cures infermeres d’excel·lència.  

2.- Prestació i gestió de cures. 2.1.- Prestació de cures. 2.1.4.- Avaluació. 2.1.4.1.- Avaluar els
progressos realitzats per la consecució dels resultats previstos en col·laboració de la persona i
grup. 2.1.4.2.- Documentar i utilitzar els resultats de l’avaluació per a modificar el pla de cures.  

2.- Prestació i gestió de cures. 2.1.- Prestació de cures. 2.1.5.- Comunicació terapèutica i relacions
interpersonals. 2.1.5.1.- Establir, desenvolupar, mantenir i finalitzar apropiadament la relació
terapèutica. 2.1.5.2.- Comunicar-se eficaçment amb la persona i grup per facilitar la prestació de
les cures. 2.1.5.3.- Utilitzar estratègies apropiades per promoure l’autoestima, dignitat i benestar de
la persona i grup. 2.1.5.4.- Afavorir i recolzar a la persona i grup en la presa de decisions.  

2.- Prestació i gestió de cures. 2.1.- Gestió de cures. 2.2.1.- Entorn segur. 2.2.1.1.- Facilitar un
entorn físic, psicosocial, cultural i espiritual que promogui la seguretat de la persona i grup.  

2.- Prestació i gestió de cures. 2.1.- Gestió de cures. 2.2.2.- Pràctica interdisciplinar. 2.2.2.1.-
Col·laborar amb l’equip interdisciplinar de salut per proporcionar cures infermeres integrals. 2.2.2.2.-
Facilitar la coordinació de les cures per la consecució dels resultats de salut esperats.  

2.- Prestació i gestió de cures. 2.1.- Gestió de cures. 2.2.3.- Delegació i supervisió. 2.2.3.1.- Dirigir,
supervisar i avaluar les cures delegades per assegurar que es realitzen de forma segura i efectiva.
2.2.3.2.- Delegar a altres persones aspectes de les cures d’acord amb la seva competència.  

2.- Prestació i gestió de cures. 2.1.- Gestió de cures. 2.2.4.- Organització de les cures. 2.2.4.1.-
Coordinar, utilitzar i gestionar de forma eficaç i eficient els recursos materials i humans. 2.2.4.2.-
Fomentar, gestionar i avaluar la introducció d’innovacions i canvis en la pràctica infermera i en
l’organització de les cures. 2.2.4.3.- Integrar en la pràctica els protocols i pautes organitzatives i els
estàndars professionals.  

3.- Desenvolupament professional. 3.5.- Contribuir activament al desenvolupament professional
continuat per millorar la pràctica infermera. 3.6.- Contribuir al desenvolupament professional
d’altres membres de l’equip de salut. 



9. Resultats aprenentatge



Referits a coneixements  

? Reconèixer les causes, manifestacions clíniques, procediments diagnòstics, complicacions i
tractament de les principals patologies dels aparells i sistemes corporals.  

? Reconèixer les proves radiodiagnòstiques i d’ imatge relacionades amb les principals patologies
dels aparells i sistemes corporals.  

? Identificar les diferents tècniques / procediments relacionats amb els tractaments de lespatologies
estudiades i les cures infermeres associades a les mateixes, i ser capaç de realitzar els
procediments en situacions simulades i d’acord a les pautes estandaritzades establertes.  

? Planificar, de manera integral, les cures infermeres que requereixen les persones amb trastorns
de salut i les seves famílies, tant en l’eix autònom com en el rol de col·laboració.  

Referits a habilitats , destreses  

• Identificació, planificació i resolució de situacions clíniques amb problemes de salut, mitjançant
casos .  

• Adquirir destresa en la resolució de casos que presenten trastorns hidroelectrolitic.  

Identificar les principals àrees d’intervenció que formaran part del tractament infermer per a cada
trastorn. 

• Identificar les complicacions derivades de la malaltia, els tractaments i les proves diagnòstiques i
procediments terapèutics. 

Referents a actituds, valors i normes 

• Promoure i reforçar la capacitat d’anàlisis i pensament crític en la resolució dels casos 

• Argumentació i justificació de les decisions a l’hora de determinar les cures que cal donar a la
persona amb alteracions de salut 

• Mostrar una actitud reflexiva en la resolució dels casos i treballs realitzats 

• Mostrar respecte amb el professorat i amb els companys i companyes de classe. 

 



10. Avaluació ( com avaluarem que ho han après )

L’avaluació contínua és una opció del procés d’ensenyament-aprenentatge en la que l’estudiant
ha de resoldre diferents activitats que li permetran millorar els resultats d’aprenentatge tant en
relació als continguts, com a les habilitats, i les competències que té com a estudiant o les
competències professionals que va adquirint. 

El professorat de l’assignatura ha plantejat el conjunt de les activitats en diferents blocs, de manera
que ajudin a l’estudiant a treballar tant presencial com no presencialment, de forma individual i/o en
equip els objectius generals de l’assignatura. L’estudiant tindrà el feedback del professorat de cada
activitat i podrà identificar mecanismes de millora d’una activitat a la altra. 

Cada bloc ha d’estar aprovat amb un 5 per poder fer la mitjana de l’assignatura. En cas de no
arribar a l’aprovat en algun dels blocs, aquests es podran recuperar per separat i presencialment,
el dia de l’examen. L’assignatura identifica, a la seva guia d’aprenentatge, els percentatges
corresponents a les activitats de cada bloc. 

Si l’estudiant no supera igual o més d’un 60% de l’assignatura, l’ha de recuperar tota.

Si l’estudiant té igual o més d’un 40% de NP, s’ha de matricular de nou de l’assignatura.

1er BLOC 30% de
l’assignatura  

(4 proves avaluatives)  

70% Exa Unitat temàtica 1
prova ( test)  

10% Cas seminari   

10% Cas seminari integrat 

10% Cas seminari integrat 

 

Data del examen  

 

 

28/11/22 de 11 a
13.30 

Data del examen  

 

 

28/11/22 de 18 a
20 



2on BLOC  

15% de l’assignatura ( 3
proves avaluatives)  

80% Treball grupal a partir
d’un cas renal/diabetis  

10% Seminari 2 

10% Seminari 3 

 

 

Data examen  

 

Online/Grupal  

Data examen  

 

Online/Grupal 

3er BLOC 

15% de l’assignatura ( 2
proves avaluatives) 

50 %Habilitats integrades  

50 %Simulacions integrades 

 

   

4art BLOC  

40% de l’assignatura ( 3
proves avaluatives)  

80% Exa Unitat temàtica
2.3.4.5  

10% Seminari integrat 

10% Seminari integrat 

 

Data examen  

13/03/23 de 8 a
10.30 

Data examen  

13/03/23 de 15.30
a 18 

 

L’avaluació única és una opció alternativa a la que els estudiants es poden adherir, previ vist i
plau del responsable de l’assignatura i del cap d’estudis. En aquest tipus d’avaluació l’estudiant ha
de treballar l’assignatura de forma autònoma, al llarg del semestre, per tal de poder superar en un
únic acte avaluador les diferents proves avaluatives per blocs, que ens han de permetre
assegurar que l’estudiant ha aconseguit els coneixements, habilitats i competències que
s’assenyalen a la guia d’aprenentatge. 

L’avaluació única s’ha de sol·licitar per escrit a la secretaria d’estudiants durant els primers 10 dies
des de l’inici de la docència.

L’assignatura identifica a la seva guia d’aprenentatge, els percentatges corresponents a cada bloc.
A l’avaluació única es respecten els mateixos percentatges (amb petits marges de diferencia



respecte a l’avaluació continuada) i l’estudiant haurà de superar amb una nota mitjana mínima de
5, les activitats de cada bloc que demostrin que ha aconseguit els aprenentatges requerits. 

Els estudiants que fan avaluació única podran assistir a les activitats de seminaris i simulacions
com a oients, informant prèviament al coordinador/a de l’assignatura de la seva assistència.

 

Observacions:  

• La matrícula de l’assignatura dona dret a una sola convocatòria d’avaluació, sigui com a
finalització de l’avaluació continuada, sigui avaluació única.  

• Per aprovar l’assignatura cal obtenir una qualificació global mínima de 5.  

• Després de la publicació de les qualificacions el centre obrirà un període de revisió i de
reavaluació.  

• A principi de curs es farà pública la programació de l’assignatura i de les proves d’avaluació.  

 

Idioma de la prova avaluativa individual  

La llengua vehicular de la universitat per a les proves avaluatives és el català. No obstant,
l’estudiant que ho necessiti podrà demanar la prova en castellà. En aquest cas, l’estudiant ho haurà
de sol·licitar per escrit durant els primers 15 dies de docència de l’assignatura. Aquest tràmit es
realitza a la secretaria d’estudiants. 

 

Informació important sobre la consideració de causes extraordinàries d’absències en 
proves avaluatives:  

Sempre que estiguin certificades documentalment, durant la formació del Grau en Infermeria del
Campus Docent SJD, es consideren causes extraordinàries o majors que podrien justificar fer
canvis o ajornaments d’una prova avaluativa:  

L’ingrés hospitalari (estudiants o familiar 1r grau de consanguinitat)  
L’aïllament per COVID  
La defunció d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat  
La competició final en esportistes d’elit  
Les citacions judicials  



11. Referències generals de l’assignatura

Alonso R. Atención de enfermería en nefrología y diálisis. Madrid: DAE Grupo Paradigma;
2013. (ebook) https://www-enferteca-com.ezproxy-hsjd.greendata.es/?infolibro=5316 
Aragonés R, De Rojas JP. Cuidados Intensivos: Atención Integral del Paciente Crítico.
Madrid: Médica Panamericana; 2016 (ebook). http://www.medicapanamericana.com.ezproxy-
hsjd.greendata.es/visorebookv2/ebook/9788498359671 
Fernández R. Manual de urgencias cardiovasculares para enfermería. 3a ed. Jaén:
Formación Alcalá; 2016. 
Enfermería médico-quirúrgica (5 volúmenes). Madrid: Paradigma; 2015 (ebook) Substituido
por las cinco referencias siguientes: 
De la Fuente M. [coord.]. Enfermería médico-quirúrgica I. Madrid: DAE Grupo Paradigma;
2015. (ebook) https://www-enferteca-com.ezproxy-hsjd.greendata.es/?infolibro=5285 
De la Fuente M. [coord.]. Enfermería médico-quirúrgica II. Madrid: DAE Grupo Paradigma;
2015 (ebook) https://www-enferteca-com.ezproxy-hsjd.greendata.es/?infolibro=5287 
De la Fuente M. [coord.]. Enfermería médico-quirúrgica III. Madrid: DAE Grupo Paradigma;
2015 (ebook) https://www-enferteca-com.ezproxy-hsjd.greendata.es/?infolibro=5320 
De la Fuente M. [coord.]. Enfermería médico-quirúrgica IV. Madrid: DAE Grupo Paradigma;
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