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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: G302-Infermeria Comunitària GRUP: Matí/Tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ:

CATALÀ, CASTELLÀ - classes
CATALÀ, CASTELÀ  – recursos

2. Professorat

Coordinador de l’assignatura:

Dr. Adrià Almazor Sirvent. adria.almazor@sjd.edu.es.  Doctor per la Universitat de Barcelona i
Infermer d’Atenció Primària

3. Prerequisits

Aquesta assignatura no té pre requisits

4. Objectius



Que els estudiants aprenguin a donar resposta en relació al diagnòstic i atenció als principals
problemes de salut, assistència sanitària, serveis de promoció de la salut, d'atenció preventiva,
curativa i, servei d'atenció a domicili, i atenció urgent o continuada.

5. Crèdits

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

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

 

 

Crèdits   Teòrics  Dirigit  Autònom  Crèdits 

Teoria  25%       

Treball dirigit    30%     

Treball autònom      45%   

TOTAL hores        9 

 

 

6. Blocs temàtics i organització dels continguts



UNITAT TEMÀTICA 1. INTRODUCCIÓ

 tema 1. Introducció a l'Atenció Primària 

 

UNITAT TEMÀTICA 2. ATDOM . 

tema 2. Pacient fràgil, PCC 

tema 3. Valoració: primera etapa del procés d’atenció d’infermeria 

tema 4. Diagnòstic: segona etapa del procés 

tema 5. Planificació: tercera etapa del procés 

tema 6.Execució: quarta etapa del procés i Avaluació: cinquena fase del procés 

UNITAT TEMÀTICA 3. PEDIATRIA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA 

tema 7. Programa del nen sa 

tema 8. Vacunació a la Infància i a l'adolescència 

tema 9. Programes comunitaris dirigits a infants i adolescents 

UNITAT TEMÀTICA 4. ATENCIÓ A LES PERSONES AMB MALALTIES CRÒNIQUES .  

tema 10 HTA. Mesura TA. Valoració infermera 

tema 11 HTA. Mesures preventives. 

tema 12 HTA.  Educació als malalts hipertensos 

tema 13. IC. Conceptes bàsics. 

tema 14. IC. Diagnòstic diferencial 

tema 15. IC. Exploracions complementàries. Educació sanitària 

tema 16. Dislipèmies. Conceptes bàsics. Diagnòstic. 

tema 17. Dislipèmies. Risc cardiovascular. Educació sanitària 



tema 18. DM. Conceptes bàsics.  Intervencions sobre estils de vida 

tema 19. DM. Tractament Farmacològic. Educació Diabetològica. 

tema 20. DM. Autocontrol: Compliment Terapèutic. Peu diabètic 

tema 21. MPOC. Símptomes, diagnòstic, tractament 

tema 22. MPOC. 4. Programa d’educació sanitària i seguiment 

UNITAT TEMÀTICA 5. FERIDES DE DIFÍCIL CICATRITZACIÓ  

tema 23. Valoració integral del pacient amb ferida de difícil cicatrització 

tema 24. Concepte TIME 

UNITAT TEMÀTICA 6. LA DEMANDA AGUDA  

tema 25. contracepció d’emergència, cremades, elevació de la pressió arterial 

tema 26. ferida, molèsties urinàries 

tema 27. odinofagia, símptomes respiratoris de vies altes 

7. Enfocament metodològic

TIPOLOGIA  OBJECTIUS  ACTIVITATS  
+ %
temps
previst 

AVALUACIONS  
+ %
de la
nota 



Presencial (a
l’aula).
Seminaris i
treball de
grups 

Explicar els
conceptes més
rellevants de
cada unitat
temàtica.
Realització de
seminaris  

 

Sessions expositives,
explicatives i/o demostratives
de continguts que s’utilitzaran
per explicar els conceptes
bàsics necessaris per a la
comprensió de la matèria
(exposició del professor,
exposició de l’estudiant:
individual i grupal, treball
formatiu i col·laboratiu,
exposició d’invitats. • Debats
(seminaris, grups de
discussió). 

25 

Resolució de
casos  

Exàmens 

Habilitats
integrades 

Simulacions
integrades 

 

100 

 

 

Dirigit (fora
de l’aula) 

 

En general,
com planteges
les aquesta
part 

 

Seguiment de l’estudiant,
presencial i virtual, on es
revisen les diferents activitats
realitzades i se supervisen els
treballs i projectes. • S’avaluen
tant les habilitats apreses com
les actituds que s’han detectat
amb deficiències en les
diferents activitats formatives. •
En el cas de seguir detectant
deficiències s’aporten
recomanacions sobre activitats
complementàries: - Recerques
de dades. - Lectures
orientades. - Treballs
individuals i de grup. 

30  -   



Autònom(fora
del’aula) 

En general,
com planteges
aquesta part 

 

Preparació de seminaris,
lectures, recerques
documentals, consulta de
bases de dades i anàlisis de
publicacions científiques. •
Elaboració d’informes sobre
avaluació crítica d’un article
original. • Elaboració de mapes
conceptuals 

45  -   

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:  

• 2. Prestació i gestió de les 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
socioculturals de la persona i grup. 2.1.1.2. Analitzar, interpretar i documentar les dades
obtingudes.  

• 2. Prestació i gestió de les 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 grup. 2.1.2.2. Identificar els resultats
previstos i el temps per aconseguir-los en col·laboració amb la persona i grup. 2.1.2.3. Revisar i
documentar el pla de cures en col·laboració amb la persona i grup. 2.1.2.4. Assegurar la continuïtat
de les cures per aconseguir els objectius. 

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

• 2. Prestació i gestió de les 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 amb la persona i
grup. 2.1.4.2. Documentar i utilitzar resultats de l’avaluació per modificar el pla de cures.  

• 2. Prestació i gestió de les cures. 2.2. 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 les cures. 2.2. Gestió de cures. 2.2.2. Pràctica Interdisciplinària. 2.2.2.1.
Col·laborar amb l’equip interdisciplinari 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 les cures. 2.2. 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
estàndards professionals. 

 • 3.1. Identificar la importància de la investigació per a l’assoliment dels objectius de salut de la
persona i grups. 3.2. Utilitzar les millors evidències científiques disponibles, l’experiència infermera
i el respecte pels valors i creences de la persona i grup, al proporcionar i avaluar les cures
infermeres. 3.3. Donar suport i contribuir a la investigació en les cures infermeres i de salut en
general. 

 • 3. Desenvolupament professional. 3.4. Prendre part en les activitats de millora de la qualitat. • 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. • 3. Desenvolupament professional. 3.7. Utilitzar la pràctica
reflexiva per identificar les pròpies capacitats i limitacions professionals i buscar el suport apropiat.



3.8. Aprofitar les oportunitats d’aprendre amb altres persones que contribueixen a l’atenció de
salut. 

9. Resultats aprenentatge

•  Comprendre la importància de la participació de les persones, famílies i grups en el seu procés
de salut–malaltia, elaborant un treball on es posi de manifest i s’analitzin la participació del grups
comunitaris en situacions reals.  

• Aplicar els mètodes i procediments necessaris per identificar el problemes de salut més rellevants
d’una comunitat.  

• Adquirir capacitats per dissenyar una intervenció educativa i establir criteris i instruments per a la
seva avaluació a través de la planificació d’un programa d’educació per a la salut. 

• Adquirir habilitat per aplicar tècniques didàctiques individuals i grupals per a dissenyar el material
educatiu adaptat a la població subjecte d’intervenció.  

• Analitzar les dades estadístiques referides a estudis de població, identificant les possibles causes
de problemes de salut. 

 • Comprendre els conceptes relacionats amb l’epidemiologia i els mecanismes de prevenció i
control dels processos infecciosos i crònicsmés freqüents en la comunitat.  

• Demostrar habilitats en l’aplicació de mesures bàsiques de vigilància icontrol de la infecció i
mesures preventives adequades (autoprotecció). 

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.

 

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.  



Distribució de la qualificació de l’assignatura d’Infermeria Comunitària. 

5è semestre 1r Bloc 

Prova de coneixements   50% 
 

 

35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Cas de pediatria  25% 

Seminari 1  25% 

 

 

5è semestre 2n Bloc 

Seminari integrat 1  50% 

 

 

 

15% 

Seminari integrat 2  25% 

Seminari integrat 3  25% 

Habilitat integrada  25% 

6è semestre 3r Bloc 

Prova de coneixements   60% 
 

 

35% 

Seminari 2  20% 

Seminari 3  20% 

6è semestre 4t Bloc 

Seminari integrat 4  33,3%   

 

 

15% 

Seminari integrat 5  33,3% 



Simulació integrada  33,3% 

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  
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