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1. Fitxa descriptiva

TITULACIÓ:  Grau en Infermeria

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

TIPUS: Formació Obligatòria SEMESTRE: Quart curs

CODI - ASSIGNATURA: G401-Gestió i lideratge infermer GRUP: Matí/Tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ:

CATALÀ, CASTELLÀ – classes

CATALÀ, CASTELLÀ I ANGLÈS -  recursos

2. Professorat

Coordinadora de l’assignatura:

Profª. Emma Gómez Fernández  emma.gomez@sjd.edu.es  Diplomada d’Infermeria i
especialista en Infermeria Pediàtrica i Geriàtrica. Màster en lideratge i Master en Ciències de
la Infermeria. Postgraduada en Administració i Gestió d’Infermeria. Assesora en
desenvolupament de nous rols professionals en l’Hospital MaternoInfantil de SJD. Llarga
experiència en Gestió hospitalària i Serveis Sanitaris.

 

Professorat :                                                                           

Prof. Ignasi Riera ignasi.riera@sjd.edu.es  Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialista en
Medicina de l’Educació física i l’esport i en Urgències i Emergències. Postgraduat en
Direcció d’Institucions Sanitàries i en Bioètica. Director d’Operacions Assistencials al Parc
Sanitari Sant Joan de Déu.

Prof. Alex Cano alex.cano@sjd.edu.es Diplomat en Infermeria i especialista en Salut
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Mental, Llicenciat en Antropologia Social i Cultural. Postgraduat en Gestió i Lideratge
Infermer i en Relacions Humanes i Tècniques grupals d’Infermeria. Tècnic de la Unitat de
Qualitat i Seguretat del pacient al Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Dra Sònia Llorens Cervera  sonia.llorens@sjd.edu.es Enginyera Industrial i Doctora per la
UPC en el programa de doctorat industrial. Directora de la Càtedra en Economia Circular ,
com a espai per generar coneixements i sinèrgies amb la societat, l’administració i el teixit
empresarial empoderant als agents del canvi.

 

3. Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerrequisits

4. Objectius

L’objectiu de l’assignatura és proporcionar a l’estudiant una base teòrica i pràctica de la política
sanitària i la organització de les institucions de salut, dels tipus de lideratge i de la gestió de la
qualitat i seguretat del pacient.

La situació econòmica, política i social és cada vegada més complexa i planteja nous problemes
que requereixen coneixements tècnics i pràctics que ens ajudin a donar resposta a necessitats
concretes.

5. Crèdits

L’assignatura és de 6 ECTS, el que representa 150 hores de treball de l’estudiant
distribuïdes de la següent manera:

TIPOLOGIA Crèdits Hores
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Presencial (a
l’aula) 25%

1,5 ECTS
37,5 h

 

Dirigit (fora de
l’aula)

30%

1,8 ECTS 45h

Autònom (fora de
l’aula)

45%

2,7 ECTS 67,5h

Totals 6 ECTS 150h

6. Blocs temàtics i organització dels continguts

UNITAT TEMÀTICA 1: POLÑITICA I ORGANITZAICÓ SANITÀRIA

Tema 1. Presentació de l’assignatura. Introducció a la economia de la Salut

Tema 2. Organització Sanitària i Sistemes Sanitaris: Nivells d’atenció i Sistemes sanitaris

Tema 3. Ética en la Gestió i Indicadors de monitoratge

Tema 4. Gestió de l’activitat sanitària i Models de gestió

 

UNITAT TEMÀTICA 2: GESTIÓ I LIDERATGE

Tema 5. Gestió: Concepte i Funcions

Tema 6. Cultura organitzativa: Missió, visió i valors

Tema 7. Eines per la Gestió



Tema 8. Lideratge: Concepte i Estils

Tema 9. Desenvolupament professional:

Tema 10. Carrera Professional i Rols Avançats

 

UNITAT TEMÀTICA 3: GESTIÓ DE LA QUALITAT I SEGURETAT DEL PACIENT

TEma 11. Concepte d’error:

Tema 12. Esdeveniment advers i incident

Tema 13. Gestió de riscos. Elements, fases i metodologia

Tema 14. La cultura de seguretat

Tema 15. Pràctiques segures

Tema 16. Sistemes de comunicació de successos adversos

Tema 17. Segones víctimes

Tema 18. Concepte i Components de la qualitat assistencial

Tema 19. Programa de Q:

Tema 20. Principis generals i desenvolupament

Tema 21. Cicle de millora

Tema 22. Eines de millora

 

UNITAT TEMÀTICA 4: SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA SANITARI

 

Seminaris 

Seminari 1. Gestió i Lideratge



Seminari 2. Sostenibilitat i Sistema Sanitari: Economia circular

Seminari 3. Gestió de la Qualitat i Seguretat del pacient: Segones víctimes

7. Enfocament metodològic

TIPOLOGIA OBJECTIUS ACTIVITATS
+ % temps
previst



Presencial (a
l’aula)

Les sessions
presencials seran
plenàries, seminaris i
simulacions.

 

Plenàries:

Es treballaran
continguts teòrics amb
exercicis pràctics que
ajudin a posar en
pràctica els conceptes
treballats a l’aula.

 

Seminaris:

Es treballaranhabilitats
pràctiques desolucions
en gestió iseguretat
així com
desenvolupament de
propostes de canvis i
de mirada de futur dela
sanitat.

 

Simulacions:

Es treballaran
aspectes que integrin
coneixements de
diferents assignatures.

 

 

 

ABP (Aprenentatge 
Basat en Problemes)

Activitats d’aula:

Anàlisi de continguts
clínics amb suport
audiovisual i/o de
testimonis
professionals/
famílies/ pacients
que ens ajudin a
contextualitzar la
gestió.

 

 

 

 

Seminaris: tasques
individuals i de grup
que impliquin la
posada en pràctica
dels continguts/
conceptes.

 

 

Simulació:
desenvolupament
d’habilitats
interpersonals que
ajudin a
contextualitzar i a
apropar la gestió a la
pràctica assistencial.

 

ABP

 

 

14% del temps
sessions
plenàries

 

11% del temps
seminaris i
simulacions



Dirigit (fora de
l’aula)

 

Activitats
participatives,
preparació prèvia a
algunes classes o
seminaris dirigides pel
professor corresponent

Tasques de lectura
d’articles,
visualització de
material audiovisual,
foros,...

30% del temps
tutories de
grups, foros i
activitats de
preparació de
seminaris.

Autònom (fora
de l’aula)

Temps destinat a
l’estudi de l’estudiant,
a complementar la
informació/continguts
de l’aula i a la
realització del Treball
de l’assignatura.

Propostes de
material
complementari que
ajudi a millorar la
comprensió dels
continguts.

45% del temps
treball autònom

8. Competències

Competències Generals

CG1- Compromís ètic (capacitat ètica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents
amb les concepcions ètiques i deontològiques).

CG2- 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).

CG3- 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.

CG4- Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar projectes /
capacitat de buscar i integrar nous coneixements i actituds).

CG6- 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).

Específiques: 

CE2. Pràctica professional, ètica i legal. Pràctica ètica. Exercir d’acord als codis deontològics



i de conducta de la professió. Exercir amb respecte a la dignitat, cultura, valors, creences i
drets de la persona i grups. Defensar els drets de la persona/grups dins del sistema de salut.

CE4.  Prestació i gestió de cures. Prestació de cures. Organització de les cures. Coordinar,
utilitzar i gestionar de forma eficaç i eficient els recursos materials i humans. Fomentar,
gestionar i avaluar la introducció d’innovacions i canvis en la pràctica infermera i en
l’organització de les cures. Integrar en la pràctica els protocols i pautes organitzatives i els
estàndards professionals.

CG5 - Sostenibilidad (capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de
actuaciones en su ámbito/capacidad de manifestar visiones integradas y sistemáticas.  

CE15. Desenvolupament professional. Contribuir activament al desenvolupament
professional continuat per a millorar la pràctica infermera. Contribuir al desenvolupament
professional d’altres membres de l’equip de salut.

CE8. Prestació i gestió de cures. Prestació de cures. Comunicació terapèutica i relacions
interpersonals. Establir, desenvolupar, mantenir i finalitzar apropiadament la relació
terapèutica. Utilitzar estratègies apropiades per a promoure l’autoestima, dignitat i benestar
de la persona i grup. Afavorir i donar suports a la persona i al grup en la presa de decisions.

CE10. Prestació i gestió de cures. Prestació de cures. Pràctica interdisciplinar. Col·labora
amb l’equip interdisciplinar de salut per a proporcionar cures infermeres integrals.

CE16. Desenvolupament professional. Utilitza la pràctica reflexiva per a identificar les
pròpies capacitats i limitacions professionals i buscar el suport apropiat. Aprofita les
oportunitats d’aprendre amb altres persones que contribueixen a l’atenció de la salut.

9. Resultats aprenentatge

L’estudiant en finalitzar l’assignatura serà capaç de:

Identificar els conceptes bàsics de l’Economia aplicada a l’àmbit de la Salut. 
Definir la diferència entre eficàcia, efectivitat i eficiència. 
Resumir els Models sanitaris existents, el seu marc legal i finançament.  
Dissenyar un projecte d’empresa redactant: Missió, visió i valors en un entorn concret.  
Descriure la gestió clínica.  
Analitzar l'aplicació del procés de presa de decisions en un entorn de gestió de cures en
situació de laboratori.  
Explicar el paper de l’experiència del pacient en la gestió. 



Enumerar indicadors de monitoratge de l’activitat hospitalària. 
Detallar els diferents estils de lideratge.  
Detallar les etapes del procés de canvi i les estratègies d’abordatge. 
Indicar el paper de la infermera com agent de canvi. 
·Indicar propostes de millora de la qualitat assistencial al voltant de la seguretat del pacient.  
·Identificar el procés de gestió de conflictes en els equips de salut. Integrar els aspectes de
Gestió en la seva aplicació pràctica en l'assistència.

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.

 

El detall de l'avaluació de l'assignatura és el següent:

Proves d’avaluació Valor %

SEMINARIS i SIMULACIÓ INTEGRADA 33%



Avaluació seminaris (preparació i tasques 
realitzades: 10% cada Seminari)

S’avaluarà la implicació i participació dels i les
estudiants en les tasques, la qualitat dels
resultats i l’actitud i rol dins el grup.

Les tasques prèvies als seminaris i les tutories
ens permetran avaluar el treball dirigit.

Avaluació amb rúbriques i/o criteris prèviament
definits

30%

Avaluació simulació integrada

S’avaluarà la implicació i participació dels i les
estudiants a la simulació independentment del
seu rol (dins o fora de l’escenari). Es
demanarà una tasca de reflexió de l’activitat
que permetrà avaluar la integració dels
coneixements de diferents assignatures.

Avaluació amb rúbriques i/o criteris prèviament
definits

3%

TREBALL ASSIGNATURA 20%

Treball Hospital 2049

S’avaluaran els coneixements adquirits, la
incorporació del feed-back dels tutors i la
coherència final del document.

Avaluació amb rúbriques i/o criteris prèviament
definits

20%

ABP 7%



   

UNITATS TEMÀTIQUES 40%

Prova avaluativa de tots els continguts

Avaluació amb criteris prèviament definits
40%

  Total 100%

 

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.

Els percentatges de l'avaluació única, per avaluar tots els bloc seran:

- examen de coneixements (unitats temàtiques 1, 2, 3 i 4), 40%

- defensa oral del treball de l’assignatura, 20%

- resolució de casos relacionats amb la temàtica dels seminaris 30%



- prova pràctica d'un cas simulat, al centre SAVI, on es treballen habilitats tècniques i
competències transversals 10%

Les diferents proves avaluatives es realitzaran en un mateix dia, segon la data d'avaluació única.

 

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  
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 Unitat didàctica 2: Gestió i Lideratge 
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 Unitat didàctica 4: Sostenibilitat del sistema sanitari 
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