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cardiovascular

3. Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerrequisits

4. Objectius

L'objectiu de l’assignatura de fisiologia és proporcionar als estudiants els coneixement del
funcionament del cos humà. El seu coneixement permet conèixer el funcionament de les
estructures, òrgans i sistemes del cos humà.

5. Crèdits

Aquesta assignatura té 6 crèdits ECTS. 

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l'estudiant a l'assignatura i es reparteixen de la
forma següent:

Presencial 2 ECTS (50 hores) distribuïdes en 12.5 hores de teòric-pràctiques, 12,5 hores en altres
pràctiques i 25h en teoria.

Dirigit 2 ECTS (50 hores) de treball tutelat i

Autònom 2 ECTS (50 hores) de treball per part dels estudiants.

6. Blocs temàtics i organització dels continguts

UNITAT TEMÀTICA 1: INTRODUCCIÓ A LA FISIOLOGIA



Tema 1. Concepte i organització funcional del cos humà

Tema 2. Homeòstasi:  concepte, sistemes de retroalimentació, equilibri àcid-basi

 

UNITAT TEMÀTICA 2: L’APARELL MÚSCUL-ESQUELÈTIC

Tema 3. Funció de l'esquelet

Tema 4: Funció del sistema muscular: El múscul esquelètic
(Tipus, Funcions, Propietats, Innervació i irrigació

Tema 5. E potencial d'acció

Tema 6. La contracció muscular

Tema 7. Tipus d'accions musculars

Tema 8. Sistema muscular i homeòstasi

 

UNITAT TEMÀTICA 3: EL SISTEMA NERVIÓS

Tema 9. Funció i generalitats del sistema nerviós

Tema 10. La neurona: Senyal elèctric, comunicació interneuronal, 

Tema 11. Funcionament de l'encèfal i medul·la espinal

Tema 12. Líquid cefalorraquidi

Tema 13. Funcionament del sistema nerviós autònom: Simpàtic, Parasimpàtic, 

Tema 14. Funcionament de les vies sensitives i motores somàtiques: Receptors, efectors, 

Tema 15. El reflex: Miotático, tendinós, flexor o de retirada, arc reflecteixo

 

UNITAT TEMÀTICA IV: EL SISTEMA CARDIOVASCULAR

Tema 16. Funció i generalitats.



Tema 17. Circulació: Sistèmica, 

Tema 18. Pulmonar

Tema 19. El cor: Sistemes de conducció, potencial d'acció, mecanisme d'excitació-contracció, el
cicle cardíac, sístole i diàstole, volum pressió en el cicle cardíac, energia química per a la
contracció, regulació del bombament, Frank-Starling, el sistema nerviós i el rendiment cardíac

 

UNITAT TEMÀTICA 5: LA SANG

Tema 20. Funcions generals

Tema 21. Components

Tema 22. Les cèl·lules sanguínies: funció dels glòbuls vermells o eritròcits, funció dels glòbuls
blancs o leucòcits i funció de les plaquetes

Tema 23. Els grups sanguinis

 

UNITAT TEMÀTICA 6: EL SISTEMA IMMUNE

Tema 24. Funcions i generalitats

Tema 25. Immunitat: específica i inespecífica

Tema 26. Sistema reticle-endotelial

 

UNITAT TEMÀTICA 7: EL SISTEMA RESPIRATORI

Tema 27. Funció i generalitats: vies aèries superiors i vies aèries inferiors

Tema 28. El procés de respiració: la ventilació pulmonar, volums i capacitats pulmonars, l'intercanvi
d'oxigen i de CO2, el transport d'Oxigen, el transport de CO2, intercanvi gasós i transport en
pulmons i teixits i control de la respiració

 

UNITAT TEMÀTICA 8: EL SISTEMA RENAL



Tema 29. Funció i generalitats

Tema 30. Funcionament del ronyó i les glàndules suprarenals: la unitat funcional del ronyó, la
nefrona, elaboració de l'orina, filtrat glomerular i reabsorció tubular, composició de l'orina, regulació
de l'equilibri hídric i electrolític, regulació de la pressió arterial, el sistema renina-angiotensina,
regulació de l'equilibri àcid-base, funcions de les glàndules suprarenals. Glucocorticoides i
minerocorticoides. Adrenalina i noradrenalina.

 

UNITAT TEMÀTICA 9 : L’APARELL DIGESTIU

Tema 31. Funcions i generalitats

Tema 32. La cavitat nasal i buco-faríngia: masticació, deglució i olfacte, formació, funcions i
regulació de la saliva, mecanismes i fases de la deglució

Tema 33. La cavitat abdominal i el peritoneu: funció del diafragma i de la musculatura abdominal,
zones febles de la paret abdominal, funcionament del sòl pelvià, funcions del peritoneu (absorció i
secreció)

Tema 34. L'Esòfag, estómac i melsa: funció de l'esòfag, la unió esòfag-gàstrica, funcions de
l'estómac, secreció gàstrica i digestió gàstrica, digestió mecànica i química, fases de la digestió i
funcions de la melsa

Tema 35. L'intestí prim i el gruix: funcions de l'intestí prim i gruix, secreció, transport, digestió i
absorció a l'intestí prim, els microvellositats intestinals, funcions del còlon, transport i elaboració de
la bitlla fecal, el mecanisme i control de la defecació.

Tema 36. El fetge i les vies biliars: funcions del fetge, els lòbuls hepàtics, la secreció biliar,
funcions, regulació, metabolisme dels hidrats de carboni, lípids i proteïnes, altres funcions del fetge,
coagulació, immunitat.

Tema 37. El pàncrees: regulació del flux biliar i pancreàtic, el butllofa de Vater i l'esfínter de Oddi,
funció del pàncrees, pàncrees exocrí, els enzims pancreàtics, el suc pancreàtic, pàncrees endocrí,
els illots pancreàtics i les hormones pancreàtiques, mecanismes de regulació de la secreció
pancreàtica, el control de la glucèmia

 

UNITAT TEMÀTICA 10: ELS SENTITS

Tema 38. Funció i generalitats



Tema 39. Funció de la vista

Tema 40. Funció de l'oïda

Tema 41. Funció del gust

Tema 42. Funció de l'olfacte

Tema 43. Funció del tacte

 

UNITAT TEMÀTICA 11: EL SISTEMA REPRODUCTOR

Tema 44. Funció i generalitats: continguts II. Funció de l'aparell genital masculí i funcions del
testicle i de la pròstata, espermatogènesi, Funció endocrina del testicle, secreció i accions de la
testosterona, funcions de les vesícules seminals i constitució del semen.

Tema 45. Funció de l'aparell genital femení: producció d'òvuls i funció hormonal de l'ovari, cicle
genital, cicle ovàric i cicle endometrial, l'ovulació i la menstruació.i la regulació hormonal del cicle
genital

 

UNITAT TEMÀTICA 12: EL SISTEMA ENDOCRÍ

Tema 46. Funcions i generalitats

Tema 47. Funcionament de les glàndules del sistema endocrí: hipòfisi, tiroides, paratiroides,
suprarenals, gònades

Tema 48. Funció Hormonal

7. Enfocament metodològic

TIPOLOGIA  OBJECTIUS  ACTIVITATS  
+ % temps
previst 



Presencial (a
l’aula) 

Desenvolupar la teoria i la pràctica dels
continguts, reflexionar i interpretar-los
per relacionar els sistemes i aparells  

 

Seminaris, exposicions,
treballs 

35% 

Dirigit (fora de
l’aula) 

 

Complementar els continguts treballats
a l’aula per analitzar i relacionar els
sistemes i aparells 

 

Treballs individuals i/o
grupals 

40% 

Autònom (fora de
l’aula) 

Estudi i treball autònom per relacionar
els sistemes i aparells 

 

Lectures, vídeos,
presentacions, cerques 

25% 

8. Competències

Generals:  

CG1. Compromís ètic (capacitat crítica 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).  

CG5. Sostenibilitat (capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu
àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques) 



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).  

 

Bàsiques:  

CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea
d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si
bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen
coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi. 

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació 
d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de
l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi. 

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants
(normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre
temes rellevants d'índole social, científica o ètica. 

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un 
públic tant especialitzat com no especialitzat. 

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per
a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. 

 

Específiques:  

CE1 - 1. Pràctica professional, ètica i legal, 1.1. Responsabilitat, (1.1.1.Acceptar el deure de
rendir comptes i la responsabilitat dels propis judicis i actes professionals; 1.1.2.Reconèixer i
diferenciar la pròpia responsabilitat de la d'altres membres de l'equip 

de salut, professionals i no professionals 

CE4 - 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 a recollir dades sobre la salut física, mental i aspectes 
soci culturals de la persona i grup; 2.1.1.2 Analitzar, interpretar i documentar les dades 
obtingudes) 

CE5 - 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 a aconseguir-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 a aconseguir els objectius 

CE6 - Prestació i gestió de cures (2.1 Prestació de cures: 2.1.3 Execució; 2.1.3.1 Aplicar de
manera efectiva, d'acord amb el pla previst, els cuidats infermers a la persona i grup; 2.1.3.2
Respondre amb efectivitat a situacions imprevistes o ràpidament canviants; 2.1.3.3 Educar a
la persona i grup per a promoure l'autonomia i el control sobre la seva salut; 2.1.3.4 Utilitzar els
recursos de manera efectiva i eficient per a promoure cuidats infermers de excel·lència) 

CE10 - Prestació i gestió de cures (2.2 Gestió de cures: 2.2.2 Pràctica Interdisciplinària; 2.2.2.1
Col·laborar amb l'equip interdisciplinari de salut per a proporcionar cuidats infermers integrals;
2.2.2.2 Facilitar la coordinació de les cures per a l'assoliment dels resultats de salut esperats) 

CE15 - Desenvolupament professional (3.5 Contribuir activament al desenvolupament
professional continuat per a millorar la pràctica infermera; 3.6 Contribuir al desenvolupament
professional d'altres membres de l'equip de salut) 

9. Resultats aprenentatge

• Comprendre el concepte d’homeostàsia, la seva regulació i la importància del seu desequilibri en
el desenvolupament de la malaltia.  

• Esquematitzar en un dibuix l’organització del sistema nerviós i distingir, mitjançant exemples
concrets, entre les funcions sensitiva, integradora i efectora.  

• Esquematitzar en un dibuix les principals vies sensitives i motores somàtiques, des dels receptors
fins al còrtex i, des del còrtex fins als òrgans efectors, respectivament. Elaborar un mapa
conceptual per a comparar els efectes de l’estimulació adrenèrgica i colinèrgica sobre els sistemes
cardiovascular i digestiu.  

• Descriure el funcionament del sistema endocrí, enumerar les glàndules endocrines i descriure les
funcions de cada hormona. Esquematitzar en un dibuix el sistema de regulació hormonal de
retroalimentació.  

• Reconèixer els diferents components de la sang en una extensió de sang perifèrica i descriure les
seves funcions de transport, regulació del mitjà intern i protecció.  



• Comprendre el concepte d’immunitat i elaborar un mapa conceptual que permeti distingir entre
immunitat innata o inespecífica i immunitat específica.  

• Comprendre la importància del cor i els vasos sanguinis en el transport i distribució de la sang a
través del cos mitjançant la resolució de casos problema.  

• Elaborar un diagrama de flux de tots el mecanismes implicats en la regulació de la pressió
arterial.  

• Esquematitzar en un dibuix les principals artèries i venes del nostre organisme.  

• Conèixer la fisiologia de la respiració i elaborar un diagrama de flux per a explicar els mecanismes
implicats en la seva regulació.  

• Enumerar les etapes de la digestió i esquematitzar en un dibuix la digestió i absorció dels
diferents nutrients.  

• Comprendre els conceptes de filtració glomerular, reabsorció tubular i secreció tubular, elaborant
diagrames de flux de l’homeostàsia hídrica i electrolítica. Elaborar un quadre amb els components
normals de l’orina i el seu origen metabòlic.  

• Elaborar un mapa conceptual de tots els mecanismes implicats en la regulació de l’equilibri hidro-
electrolític, àcid-base i termorregulació.  

• Elaborar un quadre amb les accions dels andrògens en l’home. Esquematitzar en un dibuix el
cicle ovàric i les fases del cicle menstrual femení.  

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.

Ponderació Avaluació continua:  

Examen escrit (40% sobre la nota global de l’assignatura) 

Seminaris (40% sobre la nota global de l’assignatura) 

Treball individual/grupal (20% sobre la nota global de l’assignatura) 

 

Els criteris de l’avaluació continuada són: 

Per poder superar l’assignatura i fer mitja, es obligatori superar amb un mínim de 5 sobre 10 en les
3 parts de l’avaluació continua (examen escrit, seminaris i treball individual/grupal).  

Examen escrit: 

Ha de ser aprovat amb una nota de 5 (sobre 10). L’estudiant que NO supera amb 5
(sobre 10) el examen escrit haurà de reavaluar obligatòriament tots els continguts
teòrics. La nota obtinguda en la reavaluació ponderarà com s'ha descrit en l'examen
escrit. 

La reavaluació serà únicament sempre i quan s’hagi presentat a l’examen final en la 1º
convocatòria, en cas contraria, serà un NP i no tindrà dret a la recuperació. 

Seminaris: 



No son d’assistència obligatòria, però si son tots avaluables. 

Per a aprovar és necessari obtenir un 5 (sobre 10) 

No es podran recuperar, per tant, la no assistència a un seminaris implica 0 en la nota
d’aquell seminari, en aquest sentit,  es recomana assistir a tots els seminaris.  

Treball individual/grupal: 

Per a aprovar és necessari obtenir un 5 (sobre 10) 

És recuperable sempre i quan s’hagi entregat en l’avaluació continua, en cas contaria,
serà un NP i no tindrà dret a la recuperació. 

La ponderació màxima que es podrà optar en la recuperació serà d’un 5 sobre 10.

 

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  
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