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3. Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerrequisits

4. Objectius

L'objectiu de l'assignatura és que els estudiants d'infermeria siguin capaços de valorar les
necessitats de cura relacionades amb la salut mental de la població i el desenvolupament
d'intervencions específiques, adequant el procés a les diferents etapes vitals (infant juvenil, adult i
persona gran). Per això, s' estudiaran els models d' atenció actuals i els problemes de salut mental
més prevalents i es facilitaran eines teoricopràctiques per poder donar una cura infermera integral
a l' atenció a la salut mental de la persona a nivell hospitalari i comunitari.

5. Crèdits

L’assignatura té un total de 6 crèdits ECTS, que correspon a 150 hores de treball de l’estudiant,
repartides de la manera següent: 

Presencials (plenàries i seminaris) 25% del temps

Dirigides (fòra de l'aula) 30% del temps

Autònomes (fòra de l'aula), i un 45% del temps

6. Blocs temàtics i organització dels continguts

UNITAT TEMÀTICA 1. ASPECTES INTRODUCTORIS. INFERMERIA SALUT MENTAL. 
GENERALITATS  

Tema 1.  Conceptes generals i evolució històrica de l' assistència en psiquiatria i salut mental



Tema 2.  Teories i models conceptuals en Salut Mental. La relació terapèutica com a eix de les
cures infermeres en salut mental.

Tema 3. El model assistencial comunitari i la xarxa de salut mental de Catalunya

Tema 4.  Valoració d' Infermeria de Salut Mental. Bases conceptuals de les manifestacions
clíniques

Tema 5.  Sistemes de classificació en Salut Mental i Addicions

 

UNITAT TEMÀTICA 2: LA SALUT MENTAL DE L'ADULT I DE LA PERSONA GRAN. 
DETECCIÓ, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN ELS PROBLEMES MÉS FREQÜENTS 

Tema 6.  Trastorns per ansietat

Tema 7.  Trastorn obsessivo compulsiu

Tema 8.  Trastorn de l' estat d' ànim

Tema 9.  Trastorns somatomorfs i dissociatius

Tema 10.  Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics

Tema 11.  Síndromes mentals orgàniques i trastorns orgànics cerebrals

 

UNITAT TEMÀTICA 3: LA SALUT MENTAL DELS JOVES. DETECCIÓ, PREVENCIÓ I 
INTERVENCIÓ EN ELS PROBLEMES MÉS FREQÜENTS EN LA INFÀNCIA I 
L'ADOLESCÈNCIA 

Tema 12.  Trastorns del desenvolupament.

Tema 13. Trastorns de la conducta alimentària

Tema 14.  Trastorns de la personalitat

 

* En els diversos continguts es treballa amb perspectiva de gènere, és a dir, es dóna rellevància a
aspectes diferencials de la professió i del cuidar, segons el gènere.



 

7. Enfocament metodològic

Tipologia Objectius Activitats temps previst

Presencial (a l'aula)

Empoderar l' estudiant
per a l' adquisició de
coneixements per
donar una atenció
integral de salut mental
a la persona a nivell
hospitalari i comunitari.

Classes plenàries i
seminaris

 

37.5h

Dirigit (fora de l'aula)

Valorar i detectar
símptomes i necessitats
de problemes de salut
mental en les diferents
etapes vitals

Elaborar plans de cures
mitjançant casos clínics.

45h

Autònom (fora de l'aula)

Conèixer intervencions
específiques per al
maneig de la salut
mental de la població

Recerca d' informació
bibliogràfica

67,5h

 

Dins de l'experiència hi ha diferents metodologies d'aprenentatge on s'inclouen: Simulacions d'alta
fidelitat, seminaris i Aprenentatge Basat en Problemes (ABP). S' informarà dels grups durant l' inici
del semestre.

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
cercar, 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:

1. Pràctica professional, ètica i legal. 1.3. Pràctica legal. 1.3.1. Exercir d'acord amb la legislació
pertinent i amb les lleis comunes. 1.3.2. Reconèixer i respondre de forma apropiada a pràctiques
que poden posar en perill la seguretat, privacitat o dignitat de la persona. 1.3.3. Integrar els
coneixements, habilitats i actituds per proporcionar cures infermeres segures i efectives.

2. 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 a les cures en col·laboració amb la persona i grup. 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 en 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 previst, les cures infermeres a la persona i grup. 2.1.3.2. Respondre amb
efectivitat a situacions imprevistes 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. 2.1.5. 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
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 donar suport a la persona i grup en la presa de decisions. 2.
Prestació i gestió de 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 cures. 2.2. Gestió de cures. 2.2.2. Pràctica interdisciplinar. 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 a l'assoliment dels resultats de salut esperats.

2. Prestació i gestió de les cures. 2.2. Gestió de les cures. 2.2.3. Delegació i supervisió. 2.2.3.1.
Dirigir, supervisar i avaluar les cures delegades per assegurar-se que s'efectuen de forma segura i
efectiva. 2.2.3.2. Delegar a altres persones aspectes de les cures d'acord amb la seva competència.

3. Desenvolupament professional. 3.1. Identificar la importància de la recerca per a la consecució
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, en
proporcionar i avaluar les cures infermeres. 3.3. Donar suport i contribuir a la recerca en les cures
infermeres i de salut en general.

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

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

Resultats de coneixement

Descriure i comparar l' evolució dels conceptes i idees respecte als problemes de salut
mental, el seu tractament i etiologia en la cultura occidental.
Analitzar la relació existent entre els components biològics, psicològics, socials i culturals
associats a la salut mental.
Identificar els conceptes bàsics sobre els problemes de salut mental en les diferents etapes
del cicle vital.
Descriure els sistemes de classificació actual en salut mental i addiccions que s' utilitzen en
els serveis de salut mental.
Distingir la psicopatologia més freqüent associada als diferents problemes de salut mental i
les manifestacions de dependència relacionades.



Identificar el rol de la infermera de salut mental en els diferents contextos d' intervenció.
Descriure les intervencions de prevenció i psicoeducatives en l' àmbit familiar i comunitari,
observant els programes de salut mental que es duen a terme en els diferents nivells d'
atenció.
Descriure un entorn terapèutic de les cures més rellevants que cal tenir en compte en una
unitat de salut mental.
Conèixer els sistemes de registre informàtics, guies clíniques, per al desenvolupament dels
plans de cures.
Mostrar coneixements sobre els factors de risc de salut mental associats a la diversitat
cultural dels grups de l' entorn i a les intervencions prèvies.
Descriure els enfocaments terapèutics més utilitzats en el nostre context sanitari per al
tractament dels trastorns mentals i la continuïtat de les cures.

Resultats d' habilitat

Desenvolupar habilitats de comunicació i d' intervenció terapèutica en diferents contextos
individuals, socials i familiars, i demostrar l' habilitat adquirida.
Identificar en les necessitats les manifestacions de dependència més freqüents que presentin
els pacients amb problemes de salut mental.
Elaborar els plans de cures.
Identificar i prioritzar problemes d' autonomia, col·laboració i diagnòstics d' infermeria
presents en els malalts amb trastorns mentals i les seves famílies.
Identificar resultats esperats i intervencions prioritàries tenint en compte la utilització de les
taxonomies infermeres.
Identificar i prioritzar intervencions d' infermeria relacionades amb diferents problemes de
salut mental i situacions d' urgència.
Desenvolupar habilitats i actituds que facilitin les intervencions terapèutiques.
Identificar els problemes de salut mental derivats de la violència exercida envers les dones i
els protocols i estratègies de prevenció i intervenció utilitzades en l' assistència.
Desenvolupar valoracions adequades dels problemes de salut mental associats a la vellesa i
planificar cures d' infermeria per aconseguir les necessitats dels malalts i les seves famílies.

 

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.

Pruebas valorativas 
% de calificación sobre el total
de la asignatura 

Prueba objetiva: consiste en preguntas de tipo test de
elección múltiple. Penalizan los errores.  

50% 

Seminarios: evaluación de las actividades llevadas a cabo
en los seminarios. 

30% 

Trabajo de grupo dirigido  10 % 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)  7% 



Simulaciones  3% 

 

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 i 3), 60%

- 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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