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1. PRESENTACIÓ

Benvolguts estudiants,

Un any m�s la presentaci� dÕaquesta Guia mÕofereix lÕoportunitat de donar-vos la benvinguda
m�s cordial a lÕEscola Universit�ria dÕInfermeria Vall dÕHebron en aquest curs 1998-1999.
Espero que aquesta Escola us permeti assolir les expectatives de formaci� i que puguem ser
mereixedors de la vostra confian�a.

LÕEscola Universit�ria dÕInfermeria Vall dÕHebron �s un centre docent en qu� es cursen
els estudis de diplomat en Infermeria dÕacord amb el pla dÕestudis vigent, que capacita els
estudiants per a lÕobtenci� del t�tol corresponent expedit per la Universitat Aut�noma de
Barcelona.

Els nostres objectius s�n els seg�ents:
Ð Formar professionals dÕinfermeria adaptats a les necessitats sanit�ries del pa�s.
Ð Contribuir al millorament de lÕassist�ncia sanit�ria organitzant cursos de formaci�

permanent i diplomatures de postgrau.
Ð Potenciar la investigaci� en les cures dÕinfermeria.
Ð Potenciar el desenvolupament professional de les infermeres en els aspectes cient�fics,

t�cnics i humans des dÕuna visi� integral de la persona i de la societat.

La nostra activitat docent t� un enfocament globalitzador dels coneixements, que integra
la formaci� te�rica amb la pr�ctica en els Hospitals Vall dÕHebron i en els centres dÕassist�ncia
prim�ria.

Crec sincerament que us trobeu en una Escola de qualitat i �s per aquest motiu que us
invito a mantenir una actitud activa, a comunicar-nos qualsevol suggeriment o cr�tica, a
participar en la vida de lÕEscola a trav�s dels vostres representants i dels �rgans de govern,
ja que nom�s aix� assolireu lÕobjectiu dÕuna formaci� integral, cient�fica, professional i
humana; i ser� sens dubte amb la vostra participaci� que podrem garantir el nostre nivell
de qualitat.
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Espero, doncs, que aquesta Guia sigui un instrument �til. Davant de qualsevol dubte,
podeu consultar-lo als professors, els coordinadors, el personal de secretaria o a mi mateixa.
Ens trobareu sempre disposats a ajudar-vos.

Molt cordialment,
Rosa M. Torrens 
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2. RESSENYA HISTÒRICA

LÕEscola Universit�ria dÕInfermeria Vall dÕHebron est� ubicada dintre del recinte dels
Hospitals Vall dÕHebron i va comen�ar la seva tasca docent el curs 1966-1967 impartint els
estudis dÕajudant t�cnic sanitari (ATS); en el curs 1977-1978 els estudis dÕinfermeria van
assolir la categoria dÕestudis universitaris i la denominaci� de la nova titulaci� pass� a ser
diplomat en Infermeria. LÕEscola es va convertir aleshores en una escola universit�ria,
adscrita a la Universitat Aut�noma de Barcelona, segons el nou Pla dÕestudis.

Al llarg de la seva hist�ria, lÕEscola Universit�ria dÕInfermeria  Vall dÕHebron ha tingut
com a punt de refer�ncia, com a caracter�stica de privilegi, realitzar les pr�ctiques cl�niques
dels seus alumnes en el complex Vall dÕHebron, que consta de tres grans hospitals de
refer�ncia terci�ria: Hospital General, Hospital Maternoinfantil i Hospital de Traumatologia
i Rehabilitaci�; tots s�n hospitals universitaris adscrits a la Universitat Aut�noma de
Barcelona. Disposen de m�s de 2.000 llits; s�n els hospitals m�s grans de Catalunya i uns
dels m�s prestigiosos de lÕEstat espanyol.

La Cl�nica Quir�rgica Adri�, encara que ubicada fora del recinte dels Hospitals Vall
dÕHebron, tamb� forma part dÕaquest complex hospitalari i colálabora en la formaci� pr�ctica
dels alumnes de lÕEscola.

Les caracter�stiques espec�fiques de tots aquests hospitals han perm�s a lÕEscola
Universit�ria dÕInfermeria Vall dÕHebron gaudir de la seva riquesa cient�fica i dels millors
recursos sanitaris.

Tamb� es compta, per a lÕaprenentatge pr�ctic dels alumnes, amb diversos centres
dÕatenci� prim�ria de lÕInstitut Catal� de la Salut, els quals garanteixen la formaci� de qualitat
en lÕassist�ncia prim�ria de la poblaci�.

Altres entitats sanit�ries que colálaboren en les pr�ctiques dels alumnes  de lÕEscola s�n:
lÕHospital de Sant Gervasi, lÕHospital de lÕEsperan�a, el Centre M�dic Delfos i el Centre
de Transfusi� i Banc de Teixits. 
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LÕenfocament docent de les diverses assignatures de la disciplina dÕinfermeria �s global
i ampli, i t� com a objectiu prioritari que els alumnes assoleixin uns coneixements complets,
tant te�rics com pr�ctics, tant a nivell professional com hum�, cosa que pertoca  a una
professi� que vol servir la societat amb unes cures de qualitat, dÕefici�ncia i efic�cia,
fonamentades en uns coneixements cient�fics i t�cnics dÕacord amb la demanda actual de
la poblaci�. 



INFERMERIA 98-99  11/7/98 10:36  P�gina 8
SITUACIÓ I MITJANS DE COMUNICACIÓ
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3. ÀREA DE GOVERN

PATRONAT
El Patronat �s lÕ�rgan superior de govern i administraci� de lÕEscola. �s designat pel titular
de lÕEscola i est� format per dotze membres.

Presidència
El director general de lÕInstitut Catal� de la Salut, el qual podr� delegar al gerent de lÕ�rea
de gesti� en abs�ncia seva.

Vocals de dret propi
¥ El director de lÕEscola
¥ El cap dÕestudis de lÕEscola
¥ LÕadministrador de lÕEscola
¥ Un representant del personal dÕinfermeria de lÕËrea de Gesti� 9
¥ Un representant de lÕInstitut Catal� de la Salut
¥ Tres representants de la Universitat Aut�noma de Barcelona, un dels quals actuar� com

a delegat de la Universitat

Vocals electes
¥ Un representant del professorat de lÕEscola, que haur� de ser professional de la infermeria
¥ Un representant dels alumnes de lÕEscola
¥ Un representant del personal dÕadministraci� i serveis de lÕEscola

JUNTA DE L’ESCOLA
�s lÕ�rgan que assisteix el director en lÕexercici de les seves funcions.
Est� composta per:

Presidència
¥ El director de lÕEscola

Vocals de dret propi
¥ El cap dÕestudis de lÕEscola
¥ Els coordinadors dels departaments de lÕEscola
Vocals electes
¥ Tres professors de lÕEscola amb dedicaci� completa
¥ Un professor de lÕEscola amb dedicaci� parcial
¥ Tres alumnes, un de cada curs
¥ Un representant del personal dÕadministraci� i serveis de lÕEscola
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CLAUSTRE
�s el m�xim �rgan representatiu de lÕEscola. Est� compost per:

Presidència
¥ El director de lÕEscola

Vocals de dret propi
¥ Tot el professorat de lÕEscola amb dedicaci� completa
¥ Tot el personal dÕadministraci� i serveis de lÕEscola

Vocals electes
¥ Deu representants del professorat de lÕEscola amb dedicaci� parcial
¥ Cinc alumnes de cada curs

ESTRUCTURA FUNCIONAL DE L’ESCOLA
¥ Directora

Rosa M. Torrens Segal�s

¥ Cap dÕestudis i secret�ria de lÕEscola
Maria C�nsul Giribet

¥ Coordinadors dels departaments 
Manuel Quintanilla Mart�nez
Rosa M. Lainez Royo
Florentina Zapico Y��ez

¥ Coordinadores de 1r, 2n i 3r curs
Rafaela Blanco S�nchez
M. Dolores Juanola Pag�s
M. Pilar Llompart Cardona

Professors 
¥ Dedicaci� completa

M. Dolors Bernabeu Tamayo
Enriqueta Bernaus Poch
Rafaela Blanco S�nchez
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M. Teresa Carulla Musons
Maria C�nsul Giribet
Araceli Fern�ndez Moreda
Josefina Fornos Simon
M. Dolores Juanola Pag�s
Rosa M. Lainez Royo
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M. Pilar Llompart Cardona
Laura Montenegro Marchante
Rosa M. Torrens Segal�s 
Manuel Quintanilla Mart�nez
Florentina Zapico Y��ez

Personal d’administració i serveis 
¥ Secretaria de Direcci� i Coordinaci� Administrativa

Concepci�n Cabezas Bures. Administrativa
M. Cristina Sitj� Torrent. Aux. administrativa

¥ Secretaria Acad�mica
Montserrat Carulla Musons. Administrativa
Bego�a Mart�nez Fern�ndez. Aux. administrativa

Escola Universitària d’Infermeria Vall d’Hebron 11
¥ Bibliotec�ria
Marta Miquel Sasplugas

¥ Zeladors
Josep M. Causadias Domingo (mat�)
Manuel Ortiz Franganillo (tarda)
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PLÀNOL D’ACCÉS A L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA 
D’INFERMERIA
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4. REGLAMENT INTERN

INTRODUCCIÓ
Per garantir la qualitat docent, lÕEscola compta amb un reglament intern, el qual descriu les
relacions acad�miques i econ�miques entre la UAB i lÕICS, els �rgans de govern de lÕEscola
i la participaci� dels alumnes, professors i personal no docent en aquests.

El Reglament regula els recursos, lÕestructura i lÕorganitzaci� dels estudis, amb la finalitat
dÕassolir lÕobjectiu de formar professionals dÕinfermeria, promoure la investigaci� i contribuir
al millorament de lÕassist�ncia sanit�ria organitzant cursos de postgrau i de formaci�
continuada.

REGLAMENT

CAPÍTOL I. Naturalesa i objectius

Article 1
1. LÕEscola Universit�ria dÕInfermeria Vall dÕHebron �s un centre docent en qu� es cursen

els estudis de diplomat en Infermeria, dÕacord amb el pla dÕestudis homologat, que
capacitar� els estudiants per a lÕobtenci� del t�tol corresponent, expedit per la Universitat
Aut�noma de Barcelona.

2. La seu de lÕEscola �s al passeig Vall dÕHebron, 119-129, de Barcelona.

Article 2
LÕEscola Universit�ria dÕInfermeria Vall dÕHebron �s un centre docent adscrit a la Universitat
Aut�noma de Barcelona. El titular de lÕescola �s lÕInstitut Catal� de la Salut, representat pel
seu director general, que nÕassumeix la darrera responsabilitat.

Article 3
Els objectius de lÕEscola Universit�ria dÕInfermeria Vall dÕHebron s�n:
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a) Formar professionals dÕinfermeria adaptats a les necessitats socioecon�miques i sanit�ries
del pa�s.

b) Promocionar la investigaci� en infermeria. 
c) Contribuir al millorament de lÕassist�ncia sanit�ria mitjan�ant lÕorganitzaci� de cursos

de postgrau i de formaci� permanent i lÕorganitzaci� de les especialitats que en el seu
moment cre� lÕAdministraci� educativa.
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CAPÍTOL II. Òrgans de govern

Article 4 
Els �rgans de govern de lÕEscola s�n el Patronat i el director. Tamb� hi haur� una junta
dÕescola, un claustre dÕescola, un cap dÕestudis i un administrador. 

Article 5
El Patronat
1. El Patronat �s lÕ�rgan superior de govern i administraci� de lÕEscola. �s designat pel

titular de lÕEscola i est� format per dotze membres, tres dels quals s�n designats per la
Universitat Aut�noma de Barcelona.

2. Les funcions del Patronat s�n:
a) LÕaprovaci� del pressupost del centre.
b) LÕaprovaci� de les propostes de designaci� del professorat.
c) La supervisi� de lÕactivitat docent.
d) En general, totes les decisions que depassen lÕ�mbit de la gesti� ordin�ria.

3. El Patronat estar� compost per:
a) El director general de lÕInstitut Catal� de la Salut, que nÕocupar� la presid�ncia i el

qual podr� delegar el gerent de lÕ�rea de gesti� en abs�ncia seva.
b) El director de lÕEscola.
c) El cap dÕestudis de lÕEscola.
d) LÕadministrador de lÕEscola.
e) Un representant del professorat de lÕEscola, que haur� de ser professional de la

infermeria.
f) Un representant de lÕInstitut Catal� de la Salut
g) Un representant dels alumnes de lÕEscola.
h) Un representant del personal dÕinfermeria de lÕËrea de Gesti� Vall dÕHebron.
i) Un representant del personal dÕadministraci� i serveis de lÕEscola.
j) Tres  representants de la Universitat Aut�noma de Barcelona, un dels quals actuar�

com a delegat de la Universitat.
4. El Patronat de lÕEscola es reunir�, com a m�nim, un cop lÕany en sessi� ordin�ria. En

sessi� extraordin�ria ho far� quan les circumst�ncies ho aconsellin, dÕacord amb la decisi�
del president o dÕun ter� dels vocals, que nÕhauran de fer la petici� raonada.

Article 6. El director de l’Escola
1. El director de lÕEscola ser� un professor amb dedicaci� completa, designat segons el

sistema dÕelecci� acordat pel Patronat, proposat pel director general  de lÕInstitut Catal�

de la Salut i nomenat pel rector.

2. El seu mandat ser� de tres anys, prorrogable consecutivament una sola vegada.
3. S�n funcions del director les seg�ents:

a) Dirigir la gesti� general en el govern i lÕadministraci� de lÕEscola, assistit pels �rgans
dÕassessorament, que estableix aquest Reglament.

b) Crear i presidir les comissions necess�ries per a la bona marxa de lÕEscola.
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Article 7. La Junta de l’Escola
1. La Junta de lÕEscola �s lÕ�rgan que assisteix el director en lÕexercici de les seves funcions.
2. Est� composta per:

a) El director de lÕEscola, que nÕ�s el president.
b) El cap dÕestudis.
c) Quatre professors de lÕEscola, tres dels quals han de ser professionals de la infermeria

amb dedicaci� completa.
d) Tres alumnes, un de cada curs.
e) Un representant del personal dÕadministraci� i serveis  de lÕEscola.
f) Els tres coordinadors dels departaments que sÕesmenten en lÕarticle 16 dÕaquest

Reglament.
3. Els representants del professorat i del personal dÕadministraci� i serveis es renovaran

cada tres anys, i els representants dels alumnes, cada any.
4. La Junta de lÕEscola es reunir�, com a m�nim, tres cops lÕany, i sempre que la direcci�

ho cregui oport� i ho demani un ter� dels seus membres.
5. Les funcions de la Junta de lÕEscola seran: 

a) Estudiar les necessitats econ�miques corresponents i elevar-les al Patronat.
b) Assessorar la direcci� en lÕelaboraci� del pla docent de lÕEscola i en la proposta de

la plantilla docent administrativa.
c) Fer a la direcci� tota mena de propostes encaminades al bon funcionament de lÕEscola.

Article 8. El Claustre
1. El Claustre �s el m�xim �rgan representatiu de lÕEscola.
2. Est� compost per:

a) El director, que el presideix.
b) Tots els professors amb dedicaci� completa i deu representants dels professors amb

dedicaci� parcial.
c) Cinc alumnes de cada curs.
d) Tot el personal dÕadministraci� i serveis.

3. Es reunir�, com a m�nim, una vegada lÕany i sempre que ho demani per escrit  una cinquena
part dels seus membres, que hauran de pert�nyer a m�s dÕun estament.

4. Les seves funcions s�n:
a) Rebre informaci� sobre lÕactivitat de lÕEscola.
b) Tractar q�estions importants referents a la marxa de lÕEscola.
c) Manifestar lÕopini� dels diversos sectors de lÕEscola.

Article 9. El cap d’estudis
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1. Ser� nomenat pel Patronat a proposta del director, dÕentre els professors dÕinfermeria
amb dedicaci� completa.

2. Far� les funcions de secretari de lÕEscola, colálaborar� amb la direcci� en lÕelaboraci�
del pla docent i es responsabilitzar� de la seva implementaci�, tenint-ne en tot moment
informada la direcci�.
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Article 10. L’administrador de l’Escola
1. LÕadministrador de lÕEscola ser� el director economicoadministratiu de lÕËrea de Gesti�

Vall dÕHebron.
2. Haur� dÕactuar en estreta colálaboraci� amb la direcci�.
3. Les seves funcions m�s importants s�n les seg�ents:

a) Executar les normes dictades per la Direcci� General  de lÕInstitut Catal� de la Salut
pel que fa al control financer i comptable de tota lÕactivitat econ�mica de lÕEscola.

b) Controlar els ingressos i les despeses que, per qualsevol concepte, es produeixin en
el centre.

c) Confeccionar, dÕacord amb la direcci�, lÕavantprojecte de pressupost, el pla de
necessitats i la mem�ria econ�mica de lÕEscola.

CAPÍTOL III. El professorat

Article 11
1. El professorat haur� de tenir la titulaci� exigida per la llei de la reforma universit�ria

(LRU) en els centres universitaris hom�legs.
2. Els professors pertanyen al departament corresponent i comparteixen la responsabilitat

global de la tasca educativa de lÕEscola.
3. Hauran de tenir la venia docendi en la forma prevista en el conveni de colálaboraci�

acad�mica amb la UAB.
4. La seva contractaci� es far� per concurs p�blic, de la forma seg�ent:

a) El director, escoltada la Junta dÕEscola, far� la proposta de convocat�ria  al president
del Patronat.

b) Es donar� difusi� a la convocat�ria.
c) Llevat que el Patronat determini una altra cosa, la comissi� encarregada de resoldre

el concurs estar� composta pel director de lÕEscola, el cap dÕestudis i el coordinador
del departament afectat.

d) La participaci� en el concurs implicar� el comprom�s dels candidats de romandre a
lÕEscola almenys durant un curs acad�mic.

5. El r�gim de retribucions i dedicacions es regir� pel corresponent conveni colálectiu del
sector de lÕensenyament i per les normes legals que siguin dÕaplicaci�.

6. Els professors contractats que prestin serveis en alguna administraci� p�blica hauran
dÕobtenir lÕautoritzaci� de compatibilitat corresponent, dÕacord amb la normativa vigent.

CAPÍTOL IV. L’alumnat
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Article 12
1. Per a lÕingr�s dels alumnes a lÕEscola sÕexigiran els mateixos requisits acad�mics que

els establerts per a lÕingr�s a les escoles universit�ries integrades en una universitat
p�blica.
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2. El nombre de places ser� limitat. Si les solálicituds dÕingr�s excedeixen el nombre de
places autoritzades, sÕha de complir el que disposi la normativa vigent per a lÕacc�s als
centres universitaris de Catalunya i, en particular, de la UAB.

Article 13
Els alumnes es matricularan dÕacord amb les normes que dicti el Rectorat de la UAB.

Article 14
La pres�ncia i participaci� dels alumnes en els �rgans de govern i dÕassessorament de lÕEscola
sÕajustaran a les normes generals i a les que ho regulin en el futur.

Article 15
LÕavaluaci� dels alumnes de lÕEscola es realitzar� a la mateixa Escola i dÕacord amb el que
estipula el conveni de colálaboraci� acad�mica amb la Universitat, tenint en compte les
directrius seg�ents:
a) Mateix nombre de convocat�ries que als centres integrats a la Universitat.
b) Prioritat de lÕavaluaci� realitzada durant el curs, de manera que les proves finals, si escau,

tinguin un car�cter complementari.
c) Avaluaci� del rendiment de lÕalumne en cada disciplina pel mateix professor, en reuni�

conjunta amb els altres professors del curs.
d) Possibilitat de revisi� dÕexamen, a petici� de lÕalumne, en el termini de quinze dies

despr�s de la comunicaci� del resultat, per una comissi� de tres professors nomenada
pel director i de la qual formar� part el professor de lÕassignatura.

e) Les actes de qualificaci� final en cada assignatura seran signades pel professor
corresponent i tindran el vistiplau del cap dÕestudis i del delegat de la Universitat.

f) Quan el delegat de la Universitat consideri que la qualificaci� dÕalgun alumne �s
inadequada, podr� ordenar que aquest no sigui incl�s en lÕacta i, en aquest cas, ho
comunicar� al rector, el qual podr� nomenar una comissi� de revisi� de les qualificacions
i decidir, en tot cas, all� que estimi procedent.

CAPÍTOL V. De l’ensenyament

Article 16
Organitzaci� dels estudis
1. El pla docent de lÕEscola sÕorganitzar� dÕacord amb el pla dÕestudis homologat pel Consell

dÕUniversitats.
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2. Per tal dÕaconseguir una organitzaci� al m�s operativa possible i obtenir una completa
coordinaci� i integraci� de lÕensenyament te�ric i pr�ctic, les assignatures del Pla dÕestudis
sÕagruparan funcionalment en els departaments seg�ents:
¥ Infermeria Fonamental
¥ Infermeria Medicoquir�rgica
¥ Infermeria Comunit�ria i Salut P�blica
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3. Cada departament tindr� un coordinador nomenat pel director, que haur� de colálaborar
amb el cap dÕestudis i amb la direcci�.

4. Sempre que les possibilitats de professorat ho permetin, lÕEscola establir� un r�gim de
tutories perqu� cada professor tutor sÕocupi dÕun grup limitat dÕalumnes, a fi de tractar
amb aquests el desenvolupament dels seus estudis, dÕajudar-los a superar les dificultats
dÕaprenentatge i de recomanar-los les lectures, experi�ncies i treballs que consideri
necessaris.

5. Per tal de dur a terme una millor coordinaci� entre totes les assignatures de cada curs i
les pr�ctiques corresponents, hi haur� un coordinador de curs, nomenat pel director, que
haur� de ser un professor dÕinfermeria amb dedicaci� completa.

6. Per poder realitzar els seus ensenyaments pr�ctics, lÕEscola subscriur� convenis amb
centres assistencials, hospitalaris o dÕatenci� prim�ria, tant p�blics com privats.

7. El calendari escolar ser� el de la Universitat.
8. El r�gim de disciplina sÕatendr� a all� que disposen els Estatuts de la Universitat i lÕentitat

titular.

CAPÍTOL VI. Personal d’administració i serveis 

Article 17
1. El personal dÕadministraci� i serveis forma part de la comunitat educativa del centre, en

el marc de les responsabilitats que li s�n assignades.
2. El personal dÕadministraci� i serveis de lÕEscola ser� almenys:

a) El cap de Secretaria
b) Un subaltern
c) Dues secret�ries
d) Una bibliotec�ria

3. Dependr� de la direcci� de lÕEscola.

CAPÍTOL VII. Règim econòmic

Article 18         
1. LÕEscola dep�n patrimonialment de lÕInstitut Catal� de la Salut.
2. El Patronat aprovar� anualment el pressupost dÕingressos i despeses.
3. El pressupost preveur� les percepcions econ�miques que lÕEscola hagi de recaptar dels

seus alumnes, les quals seran comunicades al Departament dÕEnsenyament.
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DISPOSICIÓ FINAL

Article 19
Aquest Reglament podr� ser modificat si ho soláliciten lÕEscola, lÕInstitut Catal� de la Salut
o la Universitat.
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5. ÀREA ACADÈMICA

ACTIVITATS ACADÈMIQUES

Primer cicle. Diplomatura d’Infermeria

Cursos de postgrau
Cures dÕinfermeria gerontogeri�trica
Cures dÕinfermeria a nens i adults amb c�ncer
Infermeria comunit�ria
Infermeria de la inf�ncia i lÕadolesc�ncia
Infermeria quir�rgica

Pràctiques
Les pr�ctiques cl�niques es realitzen a:
¥ Els Hospitals Vall dÕHebron: Hospital General, Hospital Maternoinfantil, Hospital de

Traumatologia i Rehabilitaci�, Cl�nica Quir�rgica Adri� i Centre de Transfusi� i Banc
de Teixits.

¥ LÕHospital de Sant Gervasi.
¥ LÕHospital de lÕEsperan�a.
¥ Centro M�dico Delfos.
¥ Els centres dÕatenci� prim�ria de lÕInstitut Catal� de la Salut que corresponen a les

direccions dÕAtenci� Prim�ria de: Sant Mart�, Nou Barris, Gr�cia-Horta-Guinard�.
¥ Altres institucions: Colálegi Casp i Mutuam.

Tutories
Els professors tenen assignat un temps setmanal dedicat a la tutoria dels alumnes.
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Els dies i els horaris de les tutories sÕanuncien als despatxos del professorat.

Taules rodones
Activitats extraacadèmiques
Inauguració i cloenda del curs
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PLA D’ESTUDIS
Publicat al BOE del 23 d’abril de 1997
Primer curs Crèdits anuals
Codi Assignatura Te�rics Pr�ctics
Troncals i obligat�ries¥ Totals P.A. P.L. P.C.

24606 Estructura i funci� del cos hum� 10 8 2 - -
24609 Fonaments dÕinfermeria 15 8 - 1 6
24601 Infermeria comunit�ria I 9 8 - 1 -
24600 Infermeria psicosocial 6 4 1 1 -
24610 Legislaci� i �tica en infermeria 2,5 2,5 - - -
24608 Nutrici� i diet�tica 3 2 1 - -
24611 ¥Bioestad�stica 6 4 2 - -
24613 ¥Hist�ria de lainfermeria 3 3 - - -

TOTALS PRIMER 54,5 39,5 6 3 6

Segon curs Crèdits anuals
Codi Assignatura Te�rics Pr�ctics
Troncals i obligat�ries¥ Totals P.A. P.L. P.C.

24607 Farmacologia 5 4 1 - -
24602 Infermeria comunit�ria II 12 6 - - 6
24640 Inf. medicoquir�rgica de lÕadult I 36 12 4 3 17
24612 ¥Relaci� dÕajut en infermeria 4 3 1 - -
24614 ¥Diet�tica aplicada 3 2 1 - -

TOTALS SEGON 60 27 7 3 23

Tercer curs Crèdits anuals
Codi Assignatura Te�rics Pr�ctics
Troncals i obligat�ries¥ Totals P.A. P.L. P.C.

24639 Administraci� de serveis dÕinfermeria 7 4 2 1 -
24603 Infermeria comunit�ria III 9 3 - - 6
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24641 Inf. medicoquir�rgica de lÕadult II 20 8 1 2 9
24604 Infermeria maternoinfantil 15 5 2 - 8
24642 Infermeria i salut mental 6 2 1 - 3
24643 Infermeria del vell 6 2 1 - 3

TOTALS TERCER 63 24 7 3 29
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Matèries optatives / crèdits de lliure elecció*

Crèdits anuals
Te�rics Pr�ctics

Codi Assignatura Totals P.A. P.L. P.C.

24620 Idioma: angl�s/catal�/franc�s 6 3 3 - -
24621 Inform�tica 4,5 1 3,5 - -
24624 Actuaci� en situaci� dÕemerg�ncia

extrahospital�ria 4 2 2 - -
24626 Antropologia de la salut 5 3 2 - -
24638 Biologia humana 3 2 1 - -
24633 Sexualitat humana 3 2 1 - -
24634 Vellesa i salut 3 2 1 - -
24631 Documentaci� en infermeria 3,5 2 1,5 - -

TOTALS PRIMER 32 17 15 - -

24617 Educaci� per a la salut 4,5 2 2,5 - -
24619 Teories i models dÕinfermeria 4,5 2 2,5 - -
24630 Prevenci� i control de la infecci� 

hospital�ria 3 2 1 - -
24628 T�cniques de comunicaci� 3,5 2 1,5 - -
24632 Pol�tiques sociosanit�ries 3 2 1 - -

TOTALS SEGON 18,5 10 8,5 - -

24615 Elaboraci� de projectes 5,5 3 2,5 - -
24636 Comunicaci� cient�fica 3,5 1 2,5 - -
24616 Intervenci� en grups 6 3 3 - -
24618 Infermeria en cures paláliatives 4,5 2 2,5 - -
24622 Bio�tica 4 2 2 - -
24629 Atenci� dÕinfermeria a les addiccions

i toxicomanies 3 2 1 - -
24623 Atenci� dÕinfermeria en readaptaci� 3 2 1 - -

Escola Universitària d’Infermeria Vall d’Hebron 21
TOTALS TERCER 29,5 15 14,5 - -

Assignatura pendent dÕaprovar (�nicament es podr� cursar com a cr�dits lliures)

25378* Instruments per al desenvolupament
professional 5 3 2 Ð Ð
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Pla d’estudis del BOE de 23 d’abril de 1997

1r 2n 3r Total

Troncals T 45,5 53 63 161,5
Obligat�ries OB 9 7 0 16
Optatives OT 10 10 5 25
De lliure configuraci� LL 10,5 5 7 22,5

INCOMPATIBILITATS (PRE, CO I POSTREQUISITS) ACADéMICS

Assignatures a cursar Assignatura(es) aprovada(es)

Infermeria comunit�ria II Fonaments dÕinfermeria (pre)
Infermeria comunit�ria III Infermeria comunit�ria II (pre)
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Infermeria medicoquir�rgica de lÕadult I Fonaments dÕinfermeria (pre)
Infermeria medicoquir�rgica de lÕadult II Infermeria medicoquir�rgica de lÕadult I (pre)

La doc�ncia te�rica i pr�ctica es dur� a terme en el per�ode del calendari acad�mic
marcat per la Universitat Aut�noma de Barcelona.
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6. ÀREA DE SERVEIS

ASSEGURANÇA ESCOLAR
Com ja sabeu, tots els alumnes menors de 28 anys en el moment dÕabonar la matr�cula feu
efectiva, de manera obligat�ria, la quota dÕasseguran�a escolar. Aix� us d�na dret a unes
prestacions la descripci� de les quals trobareu en els fullets informatius que hi ha a la
Secretaria.

El tr�mit, en cas que nÕhagueu de fer �s, �s el seg�ent:
Demanar lÕimpr�s a la Secretaria i emplenar-lo adequadament amb el seu assessorament.

El mateix impr�s detalla la documentaci� que haureu dÕadjuntar segons la prestaci� que
soláliciteu.

Els alumnes m�s grans de 28 anys poden subscriureÕs a una asseguran�a que ofereix la
Universitat Aut�noma de Barcelona a tots els seus estudiants.

Els alumnes menors de 28 anys es poden subscriure a una asseguran�a  que �s
complement�ria a lÕobligat�ria. 

En cas dÕaccident escolar, hi ha un any des del dia de lÕaccident per presentar la
notificaci�. Si dÕaquest es deriv�s alguna malaltia, lÕasseguran�a escolar es faria c�rrec de
les seq�eles, mentre nÕhi hagu�s, per� nom�s en el cas que sÕhagu�s respectat el termini de
presentaci� dels documents abans esmentats.

Nom�s en el cas de punxada/hepatitis el procediment �s diferent: us haureu de dirigir
al Servei de Medicina Preventiva, situat a la planta baixa de lÕedifici de lÕEscola, on us faran
tot el seguiment.

BIBLIOTECA

Presentació
La Biblioteca Universit�ria de Medicina i dÕInfermeria de la Vall dÕHebron �s la Biblioteca
de Medicina de la Universitat Aut�noma de Barcelona, a la Unitat Docent de la Vall dÕHebron
de la Facultat de Medicina, i de lÕEscola Universit�ria dÕInfermeria Vall dÕHebron, en virtut
de lÕacord signat entre la Universitat Aut�noma de Barcelona i lÕInstitut Catal� de la Salut
per a la remodelaci� de la Unitat Docent, el qual estableix lÕ�s compartit de la Biblioteca.

Espai
Sala de lectura amb 150 llocs de treball. 
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Fons
ÐAl voltant de 6.000 monografies que inclouen la bibliografia de curs, bibliografia
especialitzada i obres de  refer�ncia.
¥ 212 t�tols de revistes, dels quals seÕn reben actualment 160.
¥ 70 videocassets i una colálecci� inicial de 12 documents electr�nics.
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Usuaris
Tenen acc�s a la Biblioteca i als seus serveis els usuaris de ple dret de la Biblioteca de
lÕEscola Universit�ria dÕInfermeria Vall dÕHebron i del Servei de Biblioteques de la UAB.

Serveis
¥ Informaci� sobre el funcionament, els serveis i els recursos propis i externs de la Biblioteca.
¥ Cat�leg informatitzat.
¥ Pr�stec de documents.
¥ Pr�stec interbibliotecari.
¥ Informaci� electr�nica i audiovisual.
¥ Servei de fotoc�pies.

Adreça
Biblioteca Universit�ria de Medicina i dÕInfermeria de la Vall dÕHebron
Hospitals Vall dÕHebron, Pavell� Docent
Passeig Vall dÕHebron, 119-129
08035 BARCELONA
Tel. 934 285 012/ 934 894 085
Fax 934 282 710

E-mail: ikvb0@cc.uab.es
http://www.bib.uab.es/medic/vh.htm.

Horari
Horari durant el curs acad�mic: de 9 a 20 hores (de dilluns a divendres)

SECRETARIA
Els alumnes de lÕEscola Universit�ria dÕInfermeria Vall dÕHebron podeu adre�ar-vos a la
Secretaria per a qualsevol informaci� acad�mica i sobre tr�mits administratius.
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Informaci� academicoadministrativa (tr�mits): lÕEscola Universit�ria dÕInfermeria Vall
dÕHebron �s un centre que pertany a lÕInstitut Catal� de la Salut (ICS), i est� adscrit a la
Universitat Aut�noma de Barcelona (Reglament Intern, art. 2). Aix� vol dir que tant els
serveis que ofereix la UAB (targeta magn�tica, etc.) com els requeriments per escrit que
podeu rebre (terminis de pagament, etc.) s�n susceptibles de canvi en el nostre centre, at�s
que no som un centre propi de la UAB i no estem connectats a la xarxa inform�tica.
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Escola Universitària d’Infermeria Vall d’Hebron 25

CURS 1998/99 REQUISITS PROCEDIMENT TERMINI OBSERVACIONS

MATRêCULA

vegeu calendari 
als expositors

* JULIOL 1r per�ode: alumnes que ho han aprovat tot
2n per�ode: alumnes nous de primer (primera prefer�ncia) i majors de 25 anys 

* SETEMBRE 3r per�ode: alumnes nous de primer (altres prefer�ncies i reclamacions)
4t per�ode: alumnes que s'han examinat a la convocat�ria de setembre 

Canvi de grup motiu justificat comunicar-ho al
coordinador de curs i a
Secretaria

30 setembre 98 es podr� fer si no hi ha
molts alumnes que ho
demanin

Canvi i anulálacions
d'assignatures soltes 

no cal motiu justificat impr�s solálicitud a
Secretaria 

del 19 al 30
d'octubre 98

es podr� fer el canvi si hi ha
places per a l'assignatura

Anulálaci� de la matr�cula
(sencera)

no cal motiu justificat impr�s solálicitud a
Secretaria 

fins el 13 de
novembre 98

en cas d'anulálaci� no es
retorna mai els diners

Pagament de la matr�cula * Ordinari: pagament total en el moment de la matr�cula
* Ajornat: l'altre 50% abans de les vacances de Nadal
* Beques: nom�s taxes en el moment de la matr�cula 
* Beca denegada: passar per Secretaria

en cas de no fer el pagament
en els terminis, s'anulála la
matr�cula

Beques els que demana el MEC impr�s de l'estanc,
adjuntar-hi documents

el dia de la
matr�cula

si se solálicita directament a
la UAB, s'ha de comunicar a
Secretaria

Gratu�tat de la matr�cula * Fam�lia nombrosa: 50% 1a categoria o 100% categoria d'honor
* Matr�cula d'Honor de COU: nom�s el primer curs
* Familiar de funcionari: a l'Escola es paga el 100% (passar per Secretaria)

qualsevol descompte en fer
la matr�cula, amb
documents vigents

Convalidacions * Certificat notes
* prog. assig. segellats
documents originals

lliurar documents a
Secretaria i fer la
solálicitud 

previ la matr�cula,
assig. troncals i
obligat�ries

taula d'adaptacions (cr�dits),
si s�n estudis cursats de
plans antics

Adaptacions (cr�dits lliures) certificat de notes
original

lliurar documents a
Secretaria i fer la
solálicitud 

qualsevol data,
abans matr�cula de
3r curs

taula d'adaptacions (cr�dits),
si s�n estudis cursats de
plans antics

Solálicituds: certificats indispensable 
fer la solálicitud perso-
nalment, amb la presen-
taci� pr�via del DNI

impr�s solálicitud a
Secretaria

es pot recollir al
cap de quinze dies

s'han de pagar taxes en el
moment de la solálicitud

Solálicituds: compulses solálicitud a Secretaria en el moment, si �s un expedient obert, o si es
porta el document original

Solálicituds: t�tols impr�s solálicitud a
Secretaria

acabada la
diplomatura 

s'han de pagar taxes en el
moment de la solálicitud

Trasllats document acreditatiu
d'haver aprovat totes les
assig. matriculades

entregar documents a
Secretaria i fer la
solálicitud 

tot el mes de juliol adjuntar certificat notes al
setembre si queda alguna
assignatura pendent

Avaluacions
Revisi� d'ex�mens

* Les avaluacions es posen als expositors corresponents a cada curs i grup:
 mirar sempre el dia, el lloc i l'hora de les revisions d'ex�mens

R�gim de perman�ncia * Totes les assignatures tenen SIS convocat�ries, el No Presentat no fa c�rrer convocat�ria.

* Les optatives/c.lliures no superades es poden canviar al curs seg�ent, per� es pagar� com una
ÊÊsegona,tercera, etc. matr�cula, sempre que no s'hagin exhaurit cinc convocat�ries.

TRIBUNAL 6a convocat. * Es pot solálicitar quan s'han exhaurit cinc convocat�ries.
Convocat�ria febrer * Nom�s ho poden sollicitar aquells alumnes de tercer repetidors d'assignatures anuals o amb

ÊÊoptatives/c. Lliures del 1r semestre.

Atenci� al p�blic: de dilluns a divendres d'11 a 14 hores, excepte per�odes de matr�cula.
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Hi ha uns expositors informatius per a cada curs on posem les informacions corresponents,
com ara: la programaci� del curs, avaluacions, avisos, etc.; un expositor dÕinformaci� de
les assignatures optatives i un dÕinformaci� general: calendari dÕex�mens, calendari de la
UAB, beques, etc. 

VESTIDORS
A  la planta baixa de lÕedifici de lÕEUI hi ha els vestidors dels alumnes. Cada alumne disposar�
dÕun armariet per guardar la roba durant el curs acad�mic.

La clau de lÕarmariet sÕentrega als alumnes nous quan formalitzen la matr�cula.
En cas de p�rdua o oblit de la clau, seÕn pot demanar una c�pia al zelador de lÕEUI, que
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es quedar� amb el carnet dÕestudiant de qui lÕhagi perdut fins que la retorni.
En acabar el curs, es procedir� a tancar els vestidors. Tamb� estaran tancats els dissabtes

i diumenges.
Els alumnes de tercer curs hauran de tornar la clau de lÕarmariet a la Secretaria en el

moment de recollir el certificat acad�mic personal i solálicitar el t�tol, amb la finalitat
dÕassignar armariets als alumnes nous.
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7. INFORMACIÓ GENERAL

BANCS I CAIXES DEL VOLTANT DELS HOSPITALS VALL D’HEBRON
¥ Caixa dÕEstalvis i Pensions de Barcelona Òla CaixaÓ

Adre�a: carrer Judea, n�m. 3,  Sant Gen�s
¥ Banco Bilbao Vizcaya, BBV

Adre�a: carrer Judea, n�m. 15, Sant Gen�s
¥ Banco Santander

Adre�a: carrer Ëngel Marqu�s, n�m. 1, Montbau
¥ Caixa Catalunya

Adre�a: carrer Ëngel Marqu�s, n�m. 14, Montbau
¥ Banc Central

Adre�a: pla�a Zurbar�n, s/n, Montbau
¥ Caixa dÕEstalvis i Pensions de Barcelona Òla CaixaÓ

Adre�a: pla�a Montbau, s/n,  Montbau
¥ Caixers autom�tics. Caixa dÕEstalvis i Pensions de Barcelona 

Òla CaixaÓ. Vest�buls dels Hospitals Vall dÕHebron

BORSA DE TREBALL
Un cop els alumnes assoleixen la diplomatura, tenen, mitjan�ant la informaci� arribada a
lÕEscola, oportunitats de trobar lloc de treball. Les ofertes dels Hospitals Vall dÕHebron i
dels centres dÕatenci� prim�ria de lÕICS s�n les m�s acceptades pels exalumnes, ja que els
permeten continuar la seva tasca professional dins dÕun medi conegut.

Els Hospitals Vall dÕHebron compten amb una borsa de treball. Els i les alumnes de
primer i segon curs de la diplomatura que tinguin el t�tol dÕFP1 o FP2 de la branca sanit�ria
poden accedir-hi per treballar com a auxiliars o t�cnics dÕinfermeria. Un cop obtinguda la
diplomatura, tamb� cal inscriureÕs a la borsa de treball, per poder exercir com a infermeres/rs
titulades/ts dÕaquests Hospitals.
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MENJADOR
Els alumnes que vulguin menjar a lÕEUI poden comprar els tiquets al bar del Pavell� Docent.
El preu ser� el marcat per lÕempresa que ofereix el servei. El menjador es troba a la planta
baixa de lÕEUI i lÕhorari �s de 13 a 14.30 hores i de 15.15 a 15.35 hores.
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TELÈFONS D’INTERÈS DE L’EUI

CENTRALETA 934 893 000
932 746 000

¥ Directora 934 894 086
¥ Cap dÕestudis i secret�ria dÕEscola 934 894 080

Coordinadors de curs
¥ Primer curs 934 894 084
¥ Segon curs 934 894 084
¥ Tercer curs 934 894 079

Secretaria
¥ Secret�ria de direcci� 934 894 076
¥ Secret�ria acad�mica 934 894 081
¥ Zelador 934 894 078
¥ Biblioteca 934 894 085
¥ Fax 934 894 087

TELÈFONS D’INTERÈS DE LA UAB

CENTRALETA 935 811 000
¥ Oficina dÕinformaci� 935 811 111

935 812 074
¥ Servei Assistencial de Salut 935 811 800
¥ Servei dÕActivitat F�sica 935 811 935
¥ Servei dÕIdiomes Moderns 935 811 325
¥ Servei de Biblioteques 935 811 015
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Ërea dÕAlumnes
¥ Acc�s 935 811 283
¥ Beques 935 811 148
¥ Matr�cules 935 812 134
¥ T�tols 935 812 714
¥ Borsa de treball 935 811 472
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8. PROGRAMA SÒCRATES / ERASMUS
Els programes dÕintercanvi S�crates/Erasmus ofereixen a lÕestudiant la possibilitat de realitzar
part dels seus estudis o de participar en activitats acad�miques en una altra universitat de la
Uni� Europea.

Els estudis realitzats a la universitat escollida es convaliden autom�ticament i  no
representen un allargament a la finalitzaci� dels estudis que lÕalumne  est� cursant.

Aquests programes ofereixen a lÕestudiant la possibilitat dÕacollirse a una beca durant
la seva estada a la universitat receptora.

Les beques cobreixen �nicament aquelles despeses addicionals que li suposen a lÕalumne
viure fora del seu pa�s.

En el nostre cas, per poder-se acollir als programes dÕintercanvi lÕalumne haur� de
demostrar el seu nivell dÕangl�s.
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La duraci� de lÕestada ser� com a m�nim dÕun trimestre.
LÕEscola dÕInfermeria t� aprovats per al curs 1998-99 dos programes interuniversitaris

que permeten intercanvis de professors i alumnes amb universitats dÕHolanda i Finl�ndia.
Per a qualsevol informaci�, cal dirigir-se a les professores responsables dels programes

dÕintercanvi S�crates/Erasmus: Rosa M. Lainez, professora dÕInfermeria medicoquir�rgica
de lÕadult II, i M. Dolors Bernabeu, professora dÕInfermeria i salut mental.
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9. PROGRAMES DE LA DIPLOMATURA D’INFERMERIA

Estructura i funció del cos humà
Professora responsable: Rosa M. Lainez
Professors: Joan Lima

Ramon Mart�
Francisco Rodr�guez
Xavier Jim�nez

Introducció
Aquesta assignatura pret�n que lÕestudiant adquireixi coneixements sobre els aspectes
org�nics, fisiol�gics, biol�gics, f�sics i qu�mics del cos hum�, per obtenir-ne un concepte
unitari i funcional.
SÕimparteix al llarg del curs acad�mic i t� un valor de 8 cr�dits te�rics i 2 cr�dits de pr�ctica
dÕaula.

Continguts
Unitat I Programa te�ric

1.1 Elements de biof�sica 
1.2 Bioqu�mica descriptiva
1.3 Fonaments de metabolisme i estructura celálular
1.4 Anatomia i fisiologia de lÕaparell digestiu
1.5 Anatomia i fisiologia del sistema cardiovascular o circulatori
1.6 Fisiologia de la sang
1.7 Anatomia i fisiologia de lÕaparell respiratori 
1.8 Anatomia i fisiologia del sistema excretor
1.9 Anatomia i fisiologia de lÕaparell reproductor
1.10 Sistema muscular i esquel�tic
1.11 Anatomia i fisiologia dels sistemes de regulaci�: el sistema endocr� i el

sistema nervi�s

Unitat II Pr�ctica dÕaula

Metodologia d’ensenyament
¥ Classes magistrals
¥ Pr�ctiques dÕaula
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Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa que es concreta en una prova escrita. Dita prova
es realitza en les convocat�ries de juny i setembre, sense detriment dÕun proc�s parcial
eliminatori, segons la normativa de la UAB en  les  assignatures anuals.
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Bibliografia
THIBODEAU, Gary A.; PATTON, Kevin. Anatom�a y fisiolog�a. Madrid: Mosby/Doyma,

1995
ORTS LLORCA, Francisco. Anatom�a humana. (6a edici�) Madrid: Ed. Cient�fico-M�dica,

1986.
SOBOTTA, Johannes. Atlas de anatom�a/Sobotta. (19a edici�) Madrid: Ed. M�dica

Panamericana, 1988.
GUYTON, Arthur C. Tratado de fisiolog�a m�dica. (2a edici�) Madrid: Ed. Interamericana,

1992.
MACARULLA, Jos� M. Bioqu�mica humana. Curso b�sico. Barcelona: Ed. Reverter, 1990.
NETTER, Frank H., MD. Atlas de anatom�a humana. Ed. Masson, Barcelona 1966
GODALL, M. Biologia humana. Fonaments biol�gics per a diplomatures en ci�ncies de la

salut. Ed. Proa, Barcelona, 1996

Fonaments d’infermeria
Professora responsable: Florentina Zapico 

Introducció
La mat�ria de Fonaments dÕinfermeria est� considerada com a troncal dins de les  directrius
generals del pla dÕestudis per a lÕobtenci� del t�tol de diplomat en Infermeria. Els descriptors
que abasten aquestes directrius s�n: el marc conceptual de la infermeria; teories i models;
metodologia en infermeria (proc�s dÕatenci� en infermeria); cures b�siques en infermeria.
El seu significat estaria emmarcat en la consideraci� dels fonaments dÕinfermeria com a
mat�ria que abasta la base disciplinar, epistemol�gica, ontol�gica, metodol�gica i sem�ntica
de les cures dÕinfermeria. Per raons disciplin�ries, la totalitat de lÕassignatura es distribueix
al llarg del curs acad�mic i t� un valor de 8 cr�dits te�rics i 7 cr�dits cl�nics.

Objectius
Ð Constituir, com a mat�ria b�sica, un espai de reflexi� intelálectual que permeti la construcci�

dÕestructures cient�fiques dÕatencions en infermeria.
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Ð Identificar la funci� de la infermeria, establir un cos de coneixements propis per al
desenvolupament disciplinari que gui� i doni sentit a les intervencions dÕinfermeria.

Ð Proporcionar cures b�siques fonamentades en el coneixement global de la persona i en
els factors que incideixen en les seves respostes en situacions de salut.

Ð Proporcionar els elements necessaris que permetin organitzar lÕadministraci� de cures de
manera sistem�tica, objectiva i fonamentada.
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Continguts
1. Temari te�ric:

1.1 Fonaments te�rics: 
La infermeria com a disciplina professional: la ci�ncia infermera, origen
i desenvolupament. Paradigmes en infermeria. Tend�ncies i escoles de
pensament en infermeria.
La infermeria com a professi�: caracter�stiques dÕidentitat professional.
Ërees de compet�ncia.
Aprofundir en un model: V. Henderson.

1.2 Cures b�siques:
Model de Virginia Henderson.
Definici� de necessitat. Import�ncia de la satisfacci� per a la conservaci�
i el desenvolupament de la persona. Factors que influeixen en la satisfacci�
de la necessitat. Comportaments de la persona que indiquen nivells de
satisfacci� de la necessitat.
Accions fonamentades: cures b�siques dÕinfermeria que afavoreixin,
augmentin i mantinguin la satisfacci� de les necessitats.

1.3 Fonaments metodol�gics: 
Introducci� al m�tode cient�fic.
Proc�s dÕatenci� en infermeria, emmarcat en el model de V. Henderson.

2. Temari pr�ctic:
2.1 Pr�ctiques de laboratori:

Mesurament, enregistrament i lectures en gr�fics de les constants vitals,
el pes i lÕal�ada.
Higiene personal, bany i agen�ament de lÕenllitat.
Higiene postural: mobilitzacions, transfer�ncies i embenatges de protecci�
i compressi�.
énema de neteja.

2.2. Pr�ctiques cl�niques. 
Les pr�ctiques cl�niques consten dÕun programa dÕactivitats que treballar�
les unitats dÕinfermeria corresponents.

Metodologia d’ensenyament

Es pret�n que lÕestudiant apliqui els coneixements te�rics a la pr�ctica cl�nica amb les
habilitats i actituds que garanteixin el compliment de la funci� que posteriorment haur� de
desenvolupar en la societat. Aix� requereix que lÕaprenentatge es realitzi amb una s�rie
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dÕactivitats segons la naturalesa dels continguts, ja siguin te�rics, teoricopr�ctics o cl�nics.
Les activitats que sÕutilitzen en les unitats de coneixements te�rics i pr�ctics que cal impartir
en lÕaula i en les unitats cl�niques s�n:
¥ Classes expositives, magistrals i de simulaci�.
¥ Sessions sobre documentaci� i bibliografia, revisi� i an�lisi.
¥ Exercicis, treballs de grup (estudi de casos), tutories.
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Metodologia d’avaluació
Unitats avaluatives
LÕassignatura de Fonaments dÕinfermeria consta dÕuna unitat avaluativa que correspon a:
Ð Temari te�ric
Ð Temari pr�ctic
Les proves avaluatives es realitzaran en els mesos de juny i setembre, sense detriment de
processos eliminatoris, segons la normativa de la UAB en les assignatures anuals.

Bibliografia
MARRINER-TOMEY, A. Teor�as y modelos en enfermer�a (3a ed.) Madrid/Barcelona:

Mosby/Doyma, 1994.
RIOPELLE, Lise; GRONDIN, Louise; PHANEUF, Margot. Cuidados de enfermer�a. Un

proceso centrado en las necesidades de la persona. Madrid: Interamericana /
McGraw-Hill, 1993, 1a ed. de la 1a en franc�s (1984).

PHANEUF, M. Cuidados de enfermer�a. El proceso de atenci�n de enfermer�a. Madrid:
Ed. Interamericana/McGraw-Hill, 1993.

HENDERSON, V. Principios b�sicos de los cuidados de enfermer�a. Ginebra: Ed. Consell
Internacional dÕInfermeria (CIE), CIE, 1971.

HENDERSON, V.; NITE, G. Enfermer�a te�rica y pr�ctica. M�xic: La Prensa M�dica
Mexicana, 1987, 3a ed., 4 vol.

Infermeria comunitària I
Professora responsable: Rafaela Blanco

Introducció
Descriptor del BOE: ecologia humana. Demografia. Microbiologia. Socioantropologia.
Aquesta assignatura �s anual i t� un valor de 8 cr�dits te�rics i 1 cr�dit de pr�ctica de
laboratori.

Objectius generals
Ð Identificar els problemes de salut en la seva totalitat i desenvolupar habilitats en la recollida,

elaboraci� i presentaci� de les dades relatives als problemes esmentats, i posteriorment
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utilitzar-los i resoldreÕls en els �mbits individual, familiar i comunitari.
Ð Promoure la participaci� i la responsabilitat dels individus i grups de la comunitat en les

atencions per a la salut.
Ð Descriure la biologia dels microorganismes. Con�ixer les caracter�stiques fonamentals

dels microorganismes des dÕuna perspectiva microbiol�gica, cl�nica i aplicada.
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Continguts
Unitat I Programa te�ric

1.1 Instruments de la infermeria comunit�ria. Microbiologia. Demografia.
Socioantropologia. 

1.2 Marcs de treball en la infermeria comunit�ria. Ecologia humana i salut.

Unitat II Pr�ctiques de laboratori

Metodologia d’ensenyament
Els temes han estat agrupats en �rees de coneixements afins, que seguiran un ordre l�gic a
lÕhora de lÕexposici�. Classes magistrals, treball de grup, estudi de casos, revisi� i an�lisi
de textos bibliogr�fics, treball de camp i tutories.

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa que correspon a totes les unitats did�ctiques.
Per a lÕavaluaci� es realitzaran dos tipus de proves:
¥ Una avaluaci� te�rica impartida a classe.
¥ Una avaluaci� pr�ctica impartida al laboratori i a les unitats de camp de la comunitat

triada.
La docencia te�rica i pr�ctica sÕimpartir� dins del calendari acad�mic. Les convocat�ries
seran al juny i al setembre.

Bibliografia
A. d. La infermeria a lÕatenci� prim�ria de salut. Barcelona: Generalitat de Catalunya,

Departament de Sanitat i Seguretat Social, Institut dÕEstudis de la Salut, 1993.
A. d. El medi ambient i la salut: informe GAPS. Barcelona: Colálegi de metges: Laia, 1981.
AFONSO, M. T. Enfermer�a Comunitaria I, Ed. Salvat, 1993.
DE MIGUEL, J. M. Sociologia de la medicina, Barcelona: Ed. Vicens Vives SA, 1978.
SAN MARTêN, H. Ecolog�a humana y salud: El hombre y su ambiente. (2a. ed.) M�xic:

La Prensa M�dica Mexicana, 1983.
SAN MARTêN, H. Salud comunitaria, teor�a y practica. Editorial D�az de Santos, SA,

Madrid, 1984.
PUMAROLA. Microbiolog�a. (2a ed.) Barcelona: Salvat, 1987.
LIVI-BACCI, M. Historia m�nima de la poblaci�n mundial. Barcelona: Ariel SA, 1990.
DOMêNGUEZ-ALCîN, C. Sociolog�a y enfermer�a. Madrid: Ed. Pir�mide, 1983.
GONZçLEZ, A.; SAN ROMçN, T.; VALD�S, R. Tres escritos introductorios al estudio

del parentesco. Bellaterra-Cerdanyola: (3a. ed.) Servei de Publicacions de la UAB,
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1984.
SAN ROMçN, T.; GONZçLEZ, A. Las relaciones del parentesco. Bellaterra- Cerdanyola:

Servei de Publicacions de la UAB, 1994.
PRESSAT, Roland. Introducci�n a la demograf�a. (2a. ed.) Barcelona: Ariel, SA, 1989.
SAEIGH, Ricardo. Qu� es el medio ambiente y la contaminaci�n. (4a. ed.) Barcelona: La

Gaya Ciencia, 1977.
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Infermeria psicosocial
Professora responsable: Josefina Fornos

Introducció
Aspectes psicol�gics i socials de les cures dÕinfermeria.
La distribuci� dÕaquesta assignatura �s semestral i t� un valor de 4 cr�dits te�rics, 1 cr�dit
de pr�ctica dÕaula i 1 cr�dit de pr�ctica de laboratori.

Objectius generals
Comprendre els factors b�sics que es donen en la comunicaci� humana per millorar les cures
dÕinfermeria.

Continguts
Unitat I: Programa te�ric

1.1 La relaci� interpersonal. La seva import�ncia en les cures dÕinfermeria.
1.2 LÕatenci� dÕinfermeria a les necessitats psicosocials de la persona sana o

malalta i de la seva fam�lia.
1.3 La persona i el seu desenvolupament evolutiu en el cicle vital.

Unitat II: Pr�ctica dÕaula i pr�ctica de laboratori.

Metodologia d’ensenyament
¥ Classes te�riques amb utilitzaci� de material audiovisual.
¥ Classes actives, que es realitzaran mitjan�ant el treball en grup, amb la finalitat de treballar

un document te�ric i aconseguir una implicaci� activa en el desenvolupament de
lÕaprenentatge de lÕalumnat.

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa, que correspon al programa teoricopr�ctic de
lÕassignatura. 
LÕavaluaci� de lÕassignatura es realitzar� a partir de la presentaci� dÕun treball. En aquest
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treball sÕhan dÕincloure els continguts teoricopr�ctics de lÕassignatura.

Bibliografia
NOVEL, G. i altres. Enfermer�a psicosocial II. Salvat, 1991.
LONGO, D. C. La pr�ctica cl�nica en enfermer�a psicosocial. Alhambra, 1982.
PEPLAU, H. E. Relaciones interpersonales en enfermer�a. Barcelona: Salvat, 1990.
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Legislació i ètica en infermeria
Professora dÕ�tica en infermeria: Isabel Pera
Professora de legislaci�: Montserrat Jim�nez

Introducció
LÕassignatura troncal de legislaci� i �tica professional inclou lÕestudi i an�lisi de les normes
legals dÕ�mbit professional, els codis deontol�gics professionals i altres recomanacions
�tiques, com tamb� lÕan�lisi dels drets dels malalts i el secret professional.
La seva distribuci� �s semestral i t� un valor de 2,5 cr�dits te�rics.

Objectius
En finalitzar lÕassignatura lÕestudiant ser� capa�, a partir del coneixement de les principals
normatives dÕ�mbit professional, drets de lÕusuari, principis �tics i deontol�gics, dÕanalitzar
situacions concretes i elaborar propostes argumentades dÕactuaci� en relaci� amb les atencions
dÕinfermeria.

Continguts
Unitat I Programa te�ric

1.1 Drets humans i atencions dÕinfermeria. Conceptes dÕ�tica, moral i llei.
Valors humans. Principis �tics i bio�tics en les atencions dÕinfermeria. 
Codis deontol�gics.

1.2 Introducci� al dret. Norma suprema: la Constituci�. Branques del dret.
Dret civil: persona f�sica. Persona jur�dica. Capacitat/incapacitat.
Dret penal: imprud�ncia professional.

1.3 Principals normatives sanit�ries. Regulaci� dels procediments assistencials.
Normatives laborals. Exercici de la professi�. Normativa com a treballador.
Normativa com a professional. Intrusisme.

1.4 Comit�s �tics. Responsabilitat professional.

Metodologia d’ensenyament
Exposicions te�riques. Estudi i an�lisi de casos. Treball de bibliografia.

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa que es concreta en una avaluaci� final en les
convocat�ries de  juny i setembre, segons la normativa de la UAB per a les assignatures que
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sÕimparteixen en el segon semestre.

Bibliografia
ANTON, P. Enfermer�a, �tica y legislaci�n. Barcelona: Masson-Salvat, 1994.
JIM�NEZ, M. Legislaci�n/derecho sanitario: introducci�n al derecho. Barcelona: JIMS,

1993.
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Nutrició i dietètica
Professora responsable: M. Dolores Juanola 

Introducció
Els h�bits alimentaris de la poblaci� constitueixen un factor determinant del seu estat de
salut. Per tant, cal que les infermeres tinguin els coneixements del que �s una alimentaci�
completa i equilibrada per contribuir a la prevenci� de les malalties dÕorigen alimentari.
Aquesta assignatura t� com a finalitat impartir coneixements sobre subst�ncies nutritives i
no nutritives, dieta i equilibri alimentari, necessitats nutricionals i aliment�ries en les diferents
etapes de la vida, i manipulaci� i reglamentaci� sobre els aliments, per poder-los aplicar a
lÕoferta dels serveis dÕinfermeria.
La distribuci� dÕaquesta assignatura �s semestral i t� un valor de 2 cr�dits te�rics i 1 de
pr�ctica dÕaula.

Objectiu
Que lÕestudiant sigui capa� de:
Ð Identificar si lÕalimentaci� dÕuna persona �s equilibrada o no.
Ð Davant dÕuna alimentaci� desequilibrada, valorar si �s per manca de for�a, voluntat o

coneixements.
Ð Ajudar les persones sanes a elaborar una alimentaci� equilibrada, segons lÕetapa evolutiva

de la seva vida. 
Ð A partir dels coneixements necessaris sobre la conservaci� dels aliments i dÕuna visi�

anal�tica i objectiva dels additius alimentaris, aplicar-los a les atencions dÕinfermeria.

Continguts
Unitat I Programa te�ric

1.1 Energia i nutrients
1.2 Els aliments
1.3 Alimentaci� equilibrada
1.4 Higiene aliment�ria

Unitat II Pr�ctica dÕaula

Metodologia d’ensenyament
¥ Programa te�ric: classes magistrals participatives.
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¥ Pr�ctiques dÕaula: estudi de casos.
¥ T�cnica de lÕentrevista per recollir informaci� dÕuna alimentaci� de 24 hores.

Metodologia d’avaluació
Consta dÕuna unitat avaluativa, que inclou una prova te�rica i un treball.
Les convocat�ries de lÕassignatura s�n dues: una al mes de juny i lÕaltra al m�s de setembre. 
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Bibliografia
CERVERA, P.; CLAP�S, J.; RIGOLFAS, R. Alimentaci�n y dietoterapia. (2a ed.) Barcelona:

Interamericana, 1988.
ANDERSON, L. Nutrici�n humana. Principios y aplicaciones. Barcelona: Ediciones

Bellaterra, 1977.
CHEFTEL, JC. Introducci�n a la bioqu�mica y tecnolog�a de los alimentos. Zaragoza:

Acribia, 1980. 2v. 

Bioestadística
Professora responsable: M. Teresa Carulla

Introducció
El contingut de lÕassignatura �s la introducci� a dos m�todes: el cient�fic i lÕestad�stic. Del
m�tode estad�stic se nÕestudiar� lÕaplicaci� en les ci�ncies de la salut en les vessants
descriptiva i inferencial.
LÕaprofundiment en el proc�s dÕinvestigaci� �s lÕobjectiu de lÕassignatura optativa. Elaboraci�
de projectes.
La distribuci� dÕaquesta assignatura �s semestral i t� un valor de 4 cr�dits te�rics i 2 cr�dits
de pr�ctica dÕaula.

Objectius
Adquirir bases metodol�giques que permetin lÕenfocament cient�fic en el proc�s de decidir
i actuar a lÕhora de resoldre problemes dÕinfermeria.
Aplicar el m�tode estad�stic per mesurar i ponderar la variabilitat  dels problemes relacionats
amb la salut humana.

Continguts
Unitat I Programa te�ric

1.1 Introducci� a la metodologia cient�fica. El m�tode cient�fic. M�todes per
recollir dades. Principis de la mesura.

1.2 Bioestad�stica: estad�stica descriptiva i estad�stica inferencial.

Unitat II Pr�ctica dÕaula
2.1 Problemes.
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2.2 Recollir i analitzar dades; respondre a una pregunta dÕinvestigaci�.

Metodologia d’ensenyament
La metodologia que utilitzar� lÕassignatura ser�:
¥ Classes magistrals
¥ Realitzaci� de problemes
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¥ Treball en grup
¥ Tutories

Metodologia d’avaluació
Consta dÕuna unitat avalualiva, que correspon a totes les unitats did�ctiques. Per a la seva
avaluaci� es realitzaran dos tipus de proves: una dÕavaluaci� te�rica i lÕaltra dÕavaluaci�
pr�ctica.
Es realitzar� un examen final al febrer i un altre al juny. 

Bibliografia
Bioestad�stica
SENTêS, J.; PARDELL, H.; COBO, E.; CANELA, J. Manual de Bioestad�stica. Barcelona:

Masson, 2a ed. 1995.
COLTON, Th. Estad�stica en Medicina. Barcelona: Salvat, 1981.
SENTêS, J.; ASCASO, C.; VALLéS, A.; CANELA, J. Licenciatura Bioestad�stica.

Barcelona: Masson Salvat Medicina, 1992. Ediciones cient�ficas y t�cnicas SA.
Metodologia cient�fica 
CANALES, F.; ALVARADO, E.L.; PINEDA, E.B. Metodolog�a de la investigaci�n. Manual

para el desarrollo de personal de salud. M�xico: Editorial Limusa SA. Noriega Editores
Novena reimpresi�n, 1996.

POLIT, D.; HUNGLER, B. Investigaci�n cient�fica en Ciencias de la Salud (5a ed.). M�xico:
Interamericana, 1997.

RUSSELL, B. La perspectiva cient�fica. (primera reimpresi�n 2a ed.). Barcelona: Ariel SA,
1989.

Història de la infermeria
Professora responsable: Florentina Zapico

Introducció
LÕassignatura Hist�ria de la infermeria est� considerada com a obligat�ria a la universitat
dins les directrius generals del Pla dÕestudis per a lÕobtenci� del t�tol de diplomat en
Infermeria. Els descriptors que abasten aquestes directrius s�n:

Ð Evoluci� social i hist�rica de les cures en infermeria.

40 La guia de l'estudiant 1998-1999
LÕassignatura consta de 3 cr�dits te�rics impartits en un semestre i es configura com una
unitat tem�tica.

Objectiu
Explicar i analitzar lÕevoluci� de lÕactivitat de tenir cura dins dels par�metres que han
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configurat el contingut de les cures, utilitzant una concepci� hist�rica estructurada i a trav�s
de refer�ncies, per a lÕobtenci� del coneixement hist�ric infermer i dels elements de la
metodologia hist�rica.

Contingut 
Unitat I Programa te�ric

1.1 Plantejament general i conceptual de lÕactivitat de tenir cura al llarg de la
hist�ria.

1.2 Origen de les pr�ctiques de les cures.
1.3 Les cures infermeres i la seva relaci� amb els corrents filantr�pics.
1.4 La concepci� Nightingale.
1.5 La infermeria a la universitat i les concepcions te�riques en la infermeria

del segle XX.
1.6 Elements de la metodologia hist�rica: lÕobtenci� del coneixement hist�ric

infermer.

Metodologia d’ensenyament
Es pret�n que lÕestudiant utilitzi la metodologia hist�rica per a lÕobtenci� del coneixement
hist�ric infermer mitjan�ant lÕestudi de les hip�tesis te�riques sobre lÕactivitat de tenir cura.
¥ Classes expositives, magistrals i participatives.
¥ Sessions sobre documentaci� i bibliografia, revisi� i an�lisi de dades.
¥ Exercicis, treballs de grup, tutories.

Metodologia d’avaluació
Unitats avaluatives
LÕassignatura Hist�ria de la infermeria consta dÕuna unitat avaluativa, que est� formada pel
contingut te�ric impartit a la classe, fins a la data de lÕexamen final.

Bibliografia
DONAHUE, P.M. Historia de la enfermer�a. Barcelona: Doyma, 1993.
MOLINA, M.T. Historia de la enfermer�a. Buenos Aires: Interamericana.
COLLIERE, M.F. Promover la vida. Madrid: Ed. Interamericana 1982.

Farmacologia
Professor responsable: Manuel Quintanilla
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Introducció
LÕaplicaci� de tractaments farmacol�gics, feta pel personal dÕinfermeria, �s una tasca molt
freq�ent al llarg dÕuna jornada laboral.
Cada cop m�s sovint, en els tractaments amb f�rmacs es fan servir diversos medicaments,
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la qual cosa sÕha de tenir present, ja que entre aquests poden existir interaccions.
Generalment, qualsevol medicament t� uns efectes adversos que hem de tenir presents, per
tal de poder anticipar-nos als fets que poden generar.
Segons el que sÕha descrit, un medicament, tot i administrar-se amb la intenci� de guarir,
pot generar alteracions de les necessitats del pacient.
Per tot aix�, cal tenir un coneixement molt profund, per part del personal dÕinfermeria, de
lÕ�s dels f�rmacs que sÕutilitzen amb una major freq��ncia en el tractament de les malalties,
tenint en compte: lÕacci�, lÕefecte, les interaccions, la prescripci�, el c�lcul de la dosi, les
caducitats, les vies dÕadministraci� i la conservaci�.
�s una assignatura semestral i t� un valor de 4 cr�dits te�rics i 1 de pr�ctica dÕaula.

Objectius 
Aconseguir que lÕalumnat adquireixi els coneixements b�sics dÕ�s i aplicaci� dels diferents
f�rmacs i, dÕaquesta manera, satisfer les necessitats alterades de la persona, segons el model
de Virginia Henderson.

Continguts
Unitat I Programa te�ric

1.1 Generalitats: conceptes i activitats de la farmacologia cl�nica. 
1.2 Farmacocin�tica i farmacodin�mica. Est. experimentals.

Farmacovigil�ncia.
1.3 Sistema nervi�s aut�nom. Sistema nervi�s central. 
1.4 Antiinfecciosos. 
1.5 Tractament del dolor. 
1.6 Endocrinologia. Digestiu. Respiratori. Cardiovascular. 
1.7 Interaccions medicamentoses. 
1.8 òs de f�rmacs en la dona gestant, en la lact�ncia i en pediatria.
1.9 òs de f�rmacs en geriatria i en situacions especials. 
1.10 Antis�ptics i desinfectants. 
1.11 F�rmacs antineopl�sics.

Unitat II Pr�ctica dÕaula
2.1 Seroter�pia. 
2.2 Interpretaci� de la prescripci� m�dica i aplicaci� de lÕesquema terap�utic.
2.3 Guia pr�ctica per informar el malalt dels f�rmacs que se li prescriuen en

donar-li lÕalta. 
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2.4 Recerca bibliogr�fica dÕinformaci� sobre f�rmacs. Farmacoepidemiologia.

Metodologia d’ensenyament
Classes te�riques magistrals.
Classes teoricopr�ctiques amb participaci� activa.
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Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa. Per a la seva avaluaci� es realitzar� un tipus
de prova te�rica.

Les convocat�ries de lÕassignatura s�n dues: una al mes de febrer i lÕaltra, al mes de juny.

Bibliografia
LAPORTE, J.R.; COSTA, J.; ARNAU, J.M. êndex farmacol�gic. Barcelona: Acad�mia de

Ci�ncies M�diques, 1992.
GOODMAN, G.; GOODMAN, L. i col. Las bases farmacol�gicas de la terap�utica
(8a ed.). Madrid: Ed. Panamericana, 1991.
MOSQUERA, J.M.; GALDîS, P. Farmacolog�a para enfermer�a. Ed. Interamerica-

na-McGraw-Hill, 1995.

Infermeria comunitària II
Professora responsable: M. Dolores Juanola

Introducció
Aquesta assignatura pret�n que lÕestudiant adquireixi els coneixements sobre el m�tode
epidemiol�gic, els elements per a lÕan�lisi de salut de la comunitat i el pla de salut, les seves
etapes i la seva utilitat, aix� com sobre els sistemes de vigil�ncia epidemiol�gica, de prevenci�
i control del problemes de salut m�s freq�ents, per poder oferir els serveis dÕatenci�
dÕinfermeria comunit�ria. Aporta els elements conceptuals dÕeducaci� per a la salut i la
metodologia per elaborar un programa.
La distribuci� dÕaquesta assignatura �s anual i compr�n 6 cr�dits te�rics i 6 de pr�ctiques
cl�niques.

Objectius generals 
Aportar els conceptes b�sics sobre la metodologia de la investigaci� epidemiol�gica i la
seva aplicaci� en lÕan�lisi i el coneixement dels problemes de salut en la comunitat.
Donar els elements per identificar, definir i prioritzar els problemes de salut de la comunitat.
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Con�ixer el pla de salut com a marc de refer�ncia per a les actuacions p�bliques en lÕ�mbit
de la salut.
Aplicar els principis b�sics de lÕeducaci� sanit�ria per a la planificaci� dÕun programa
dÕeducaci� sanit�ria, dÕacord amb les necessitats de salut i de la comunitat. 
Con�ixer els �mbits dÕactuaci� de la infermeria comunit�ria, les seves funcions i les seves
activitats en els problemes de salut m�s freq�ents.
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Continguts
Unitat I Programa te�ric

1.1 Instruments de la infermeria comunit�ria.
1.2 Epidemiologia.
1.3 An�lisi de la situaci� de salut i pla de salut.
1.4 Educaci� per a la salut.
1.5 Marcs de treball de la infermeria comunit�ria.
1.6 LÕatenci� prim�ria de salut.
1.7 Vigil�ncia epidemiol�gica, control i prevenci� de les malalties i problemes

de salut m�s freq�ents.
1.8 Bases per a la integraci� de la prevenci� a la pr�ctica assistencial.
1.9 Atencions dÕinfermeria.

Unitat II Pr�ctica cl�nica
2.1 LÕan�lisi de la salut de la comunitat.
2.2 Educaci� per a la salut.
2.3 El proc�s dÕatencions dÕinfermeria.
2.4 Els problemes de salut m�s freq�ents. Integraci� de la prevenci� a la

pr�ctica assistencial.

Metodologia d’ensenyament
¥ Classes magistrals i treballs en grup (programa te�ric).
¥ Treballs pr�ctics en els centres assignats amb la tutela del/de la professor/a de pr�ctiques

i del/de la infermer/a assignat/ada (programa de pr�ctiques cl�niques).

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa, que inclou una prova te�rica, un treball i un
informe de pr�ctiques cl�niques.

Les convocat�ries de lÕassignatura s�n dues: una al mes de juny i lÕaltra al m�s de setembre.

Bibliografia 
REY CALERO. M�todo epidemiol�gico y salud de la comunidad. Madrid: Interamericana,

1989.
JENICEK, M.; CL�ROUX, R. Epidemiolog�a. Principios. T�cnicas. Aplicaciones. Barcelona:

Masson-Salvat, 1993.
SALLERAS, Ll. Educaci�n sanitaria. M�todos y aplicaciones. Barcelona: D�az de Santos,

1988.
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ROCHON, A. Educaci�n para la salud. Gu�a pr�ctica para realizar un proyecto. Barcelona:
Masson, 1991.

Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social. La hist�ria cl�nica per
a lÕassist�ncia prim�ria. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1984. 

CAJA LîPEZ, C.; LîPEZ PISA, R.M., Enfermer�a. Enfermer�a comunitaria III. Barcelona:
Masson Salvat Enfermer�a, 1993.
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Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social. Llibre blanc. Bases
per a la integraci� de la prevenci� a la pr�ctica assistencial. Barcelona: Generalitat de
Catalunya, 1993.

MARTêN ZURRO, A.; CANO P�REZ, J. F. Atenci�n primaria. Conceptos, organizaci�n
y pr�ctica cl�nica. (3a ed.) Barcelona: Doyma, 1989.

REESE, R.; GORDON, R. Un planteamiento pr�ctico de las enfermedades infecciosas.
Barcelona: D�az de Santos, 1987.

Organizaci�n Mundial de la Salud. El control de las enfermedades infecciosas en el hombre.
Washington: OMS, 1992.

Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social. Pla de Salut de
Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1997

MARTêNEZ, F.; ANTî, J.M.; CASTELLANOS, P.C.; GILI, M.; MARCET, P.; NAVA-
RRO, V. Salud P�blica. Madrid: Interamericana, 1998.

Infermeria medicoquirúrgica de l’adult I 
Professora responsable: Maria C�nsul

Introducció
LÕassignatura dÕInfermeria medicoquir�rgica de lÕadult abasta lÕestudi de les alteracions
dels processos patol�gics m�s freq�ents en el nostre medi i les atencions dÕinfermeria que
cal prestar en les diverses situacions.
Inclou un cos de coneixements din�mic distribu�t al llarg dÕun curs acad�mic.
Aquesta assignatura consta de 12 cr�dits te�rics, 4 de pr�ctica dÕaula, 3 de pr�ctica de
laboratori i 17 de pr�ctica cl�nica.

Objectius generals
En finalitzar lÕestudi de les diferents unitats tem�tiques, lÕalumne haur� de ser capa� de:
con�ixer els processos m�s importants que desencadenen les diferents patologies
medicoquir�rgiques en lÕadult; identificar i valorar el canvi en les necessitats individuals,
prioritzant els problemes derivats de la malaltia; relacionar els coneixements te�rics, posant
en pr�ctica un pla dÕatencions; planificar atencions dÕinfermeria adequades a les necessitats
alterades, i ajudar el pacient i la fam�lia a conservar la salut, indicant-los activitats per
fomentar-la.

Continguts
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Unitat I Programa te�ric 
1.1 Generalitats.
1.2 Procediments.
1.3 Proc�s dÕatenci� dÕinfermeria al pacient amb alteracions de la ingesti� i

lÕeliminaci�.
1.4 Proc�s dÕatenci� dÕinfermeria al pacient amb alteracions de la motilitat. 
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1. 5 Proc�s dÕatenci� dÕinfermeria al pacient amb alteracions de lÕoxigenaci�
i la ventilaci�.

Unitat II Pr�ctiques dÕaula i de laboratori 
2.1 Pr�ctica dÕaula: estudi de casos.
2.2 Pr�ctica de laboratori: procediments dÕinfermeria en malalts simulats.

Unitat III Pr�ctiques cl�niques

Metodologia d’ensenyament
¥ Classes te�riques
¥ Pr�ctiques dÕaula
¥ Pr�ctiques de laboratori
¥ Pr�ctiques cl�niques
¥ Tutories

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa, composta de diferents processos avaluatius,
segons corresponguin al programa te�ric o pr�ctic.
Les proves avaluatives es realitzaran els mesos de juny i setembre, sense detriment de
processos parcials eliminatoris, segons la normativa de la UAB per a les assignatures anuals.

Bibliografia
BEARE, B.; MYERES, J. Principios y pr�ctica de la enfermer�a m�dico-quir�rgica. (2a

ed.) Mosby/Doyma, 1995.
FARRERAS/ROZMAN, Medicina interna, vol I y II. Barcelona: Ed. Doyma, 1995.
BRUNENER Y SUDDARTH, Enfermer�a Medicoquir�rgica. Ed. Interamericana, 1998.

Serie Mosby de enfermer�a cl�nica:
CANOBBIO, M. Trastornos cardiovasculares. Barcelona, 1993.
DOUGHTY, D. Trastornos gastrointestinales. Barcelona, 1995.
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WILSON, S.; THOMPSON, J. Trastornos respiratorios. Barcelona, 1993.
MOURAD, L. Ortopedia. Barcelona, 1994.
GRAY, M. Trastornos genitourinarios. Barcelona, 1995.
EDGE, V.; MILLER, M. Cuidados de salud de la mujer. Barcelona, 1995.
BELCHER, A. Enfermer�a y c�ncer. Barcelona, 1995.
GRIMES, D. Enfermedades infecciosas. Barcelona, 1994.



INFERMERIA 98-99  11/7/98 10:36  P�gina 47
Relació d’ajuda en infermeria
Professora responsable: M. Pilar Llompart 

Introducció
La relaci� dÕajuda en infermeria que desenvolupa aquest programa es fonamenta en la relaci�
de supl�ncia i ajuda del model dÕinfermeria de Virgina Henderson. Es basa en la comprensi�
i lÕaplicaci� de les relacions interpersonals i en la comunicaci� amb el pacient, considerant
la persona com un �sser individual, amb valors, reaccions i sentiments individualitzats, per�
que, a la vegada, est� en constant interacci� amb el seu entorn. 
LÕatenci� dÕinfermeria anir� enfocada a considerar els aspectes psicol�gics i socials de
lÕindividu, la fam�lia o el grup receptor de les cures.
Assignatura obligat�ria. Es distribueix al llarg dÕun semestre del curs acad�mic i consta de
4 cr�dits: 3 corresponen a classes te�riques i 1 a pr�ctiques/cl�niques.
Els descriptors s�n: la relaci� dÕajuda en infermeria. Relacions interpersonals. Aspectes
psicol�gics i socials de lÕatenci� dÕinfermeria.

Objectius
Establir i fomentar la relaci� dÕajuda a trav�s de la comunicaci� i les relacions interpersonals
amb el pacient, la fam�lia o el grup, promoureÕn el benestar i assolir conjuntament els objectius
terap�utics.

Continguts
Unitat I Programa te�ric

1.1 Aspectes psicosocials de les atencions dÕinfermeria.
1.2 El proc�s dÕemmalaltir i el seu impacte en la persona/fam�lia.
1.3 Respostes de la persona davant del fet dÕemmalaltir. Impacte de lÕhos-

pitalitzaci�. Proc�s de p�rdua i dol.
1.4 LÕansietat i lÕestr�s com a components b�sics de la malaltia.
1.5 La relaci� dÕajuda com a instrument terap�utic.
1.6 Relaci� dÕajuda en infermeria en situacions espec�fiques.

Unitat II Pr�ctiques dÕaula

Es treballaran les diferents t�cniques de comunicaci� que permetin millorar les relacions
interpersonals i dur a terme una relaci� dÕajuda en infermeria, afavorir el treball en equip i
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humanitzar les relacions professionals en lÕ�mbit assistencial.

Metodologia d’ensenyament
Unitat I. Programa te�ric: classes te�riques de metodologia activa, implicant lÕalumne, a
trav�s de la interrelaci� amb el professor, en el contingut de lÕassignatura.
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Unitat II. Pr�ctiques dÕaula: treballs pr�ctics en grups redu�ts, m�tode de lÕestudi de casos,
per analitzar els aspectes psicosocials i la seva aplicaci� en el proc�s dÕatenci� dÕinfermeria,
role-playing, t�cniques de comunicaci�.

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa, que inclou:
Unitat I: Programa te�ric
Unitat II: Pr�ctiques dÕaula
Les convocat�ries  de les proves avaluatives es realitzaran als mesos de febrer i juny.

Bibliografia
B�sica
CHALIFOUR, J. La relaci�n de ayuda en cuidados de enfermer�a. Una perspectiva hol�stica

y humanista. Barcelona: SG Editores, 1994.
Consulta
PEPLAU, H. Relaciones interpersonales en enfermer�a. Barcelona: Salvat, 1990.
BERMEJO, J.C. Relaci�n de ayuda en el ministerio del dolor. Madrid: Edit. San Pablo,

1996.

Dietètica aplicada
Professora responsable: M. Dolores Juanola 

Introducció
Els professionals de la infermeria han de con�ixer el comportament alimentari, les raons
que el determinen i les implicacions en la salut. Per tant, aquesta assignatura pret�n aportar
coneixements sobre dietes terap�utiques per resoldre que puguin ajudar les persones amb
problemes de salut i les persones amb qui conviuen a elaborar les dietes terap�utiques dÕuna
manera personalitzada, dÕacord amb els seus gustos, possibilitats i cultura.
La distribuci� dÕaquesta assignatura �s semestral i t� un valor de 2 cr�dits te�rics i 1 de
pr�ctica dÕaula.

Objectiu
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LÕestudiant ha de ser capa� de:
Ð Recollir la informaci� sobre els h�bits alimentaris del pacient i identificar els factors

biol�gics, psicol�gics i socials que influeixen en la dieta.
Ð Detectar si lÕincompliment de la dieta �s per manca de for�a, voluntat o coneixements.
Ð Donar informaci� al pacient sobre la dieta terap�utica prescrita i ajudar-lo a elaborar la

dieta terap�utica dÕacord amb els seus gustos, costums i possibilitats.
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Continguts
Unitat I Programa te�ric

1.1 Dietoter�pia. Dietes progressives
1.2 Atencions dÕinfermeria. Educaci� al pacient i/o la fam�lia
1.3 La dieta en lÕobesitat, lÕanor�xia i la bul�mia
1.4 Dieta en la diabetis mellitus
1.5 Dieta en les hiperlipoprote�n�mies
1.6 Dietes hipos�diques
1.7 Dieta en la insufici�ncia renal. Dieta en la litiasi de les vies urin�ries
1.8 Dieta en la hiperuric�mia
1.9 Dieta en els problemes de lÕaparell digestiu. Les dietes en les cirurgies
1.10 Nutrici� enteral i per sonda. Nutrici� parenteral

Unitat II Pr�ctiques dÕaula
2.1 Les dietes terap�utiques relacionades amb els problemes de salut m�s

freq�ents.
2.2 Aplicaci� del proc�s dÕatenci� dÕinfermeria.

Metodologia d’ensenyament
Ð Classes magistrals participatives.
Ð Pr�ctiques dÕaula: estudi de casos.

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa, que t� una prova te�rica i un treball.
Les convocat�ries de lÕassignatura s�n dues: una al mes de febrer i lÕaltra al mes de juny.

Bibliografia
COOPER, L. Nutrici�n y dieta. (17a ed.) M�xic: Interamericana, 1984.
CERVERA, CLAP�S, RIGOLFAS. Alimentaci�n y dietoterapia (2a. ed.) Madrid:

Interamericana, 1988.
FAO-OMS-ONU. Necesidades de energ�a y prote�nas: informe t�cnico n�m. 724. Ginebra:

1985.

Administració de serveis d’infermeria
Professora responsable: Laura Montenegro 
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Introducció
El contingut de lÕassignatura �s la introducci� a dos m�todes: el m�tode administratiu i el
de resoluci� de problemes. Tots dos m�todes sÕestudiaran des dÕuna perspectiva clinico-
assistencial, relacionada directament amb lÕactivitat que els infermers i les infermeres realitzen
en el context del sistema de salut.
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La distribucci� dÕaquesta assignatura �s anual i compr�n 4 cr�dits te�rics, 2 cr�dits de pr�ctica
dÕaula i 1 cr�dit de pr�ctica de laboratori.

Objectiu
Aquesta assignatura vol aconseguir, en finalitzar el programa, dotar lÕestudiant dÕelements
conceptuals i metodol�gics que li permetin:
¥ Fer una an�lisi i una reflexi� del treball dÕinfermeria en el context de les organitzacions

que presten serveis de salut a la societat.
¥ Ser competents en el disseny, el maneig i lÕaplicaci� de m�todes i t�cniques de gesti� que

facin el treball clinicoassistencial m�s efica�, eficient, de qualitat i creatiu.

Continguts
Unitat I Programa te�ric

1.1 El model catal� de salut. LÕhospital: una organitzaci� de serveis. El centre
dÕatenci� prim�ria: una organitzaci� de serveis.

1.2 La gesti� dels serveis dÕinfermeria: conceptes fonamentals. Planificaci�
estrat�gica i operativa. Organitzaci�. Direcci� i lideratge. Avaluaci� i
control.

1.3 Aptituds de gesti�: el treball en equip, la comunicaci�, la negociaci�, les
reunions de treball, la gesti� del temps, la gesti� del canvi i la gesti� de
la qualitat.

Metodologia d’ensenyament
Ð Classes magistrals
Ð Treball de grup
Ð Tutories

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa. Per a la seva avalucaci� es realitzaran dos tipus
de proves: una avaluaci� te�rica i una avaluaci� pr�ctica.
Les proves finals seran, una el mes de juny, i lÕaltra el mes de setembre.

Bibliografia
MARRINER, A. Modelos y teor�as de enfermer�a. Barcelona: Ed. Rol SA, 1989.
CARPENITO, L. J. Planes de cuidados y documentaci�n en enfermer�a. M�xic: Mc Graw-

Hill Interamericana, 1994.

MARRINER-TONEY, A. Administraci�n y liderazgo en enfermer�a. (5a ed.) Barcelona:

Mosby, 1996.
VARO, J. Gesti�n estrat�gica de la calidad en los servicios sanitarios. Un modelo de gesti�n

hospitalaria. Madrid: Ed. D�az de Santos, 1994.
VUORI, H. V. El control  de calidad en los servicios sanitarios. Conceptos y metodolog�a.

Barcelona: Masson-SG, 1991.
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Infermeria comunitària III
Professora responsable: Araceli Fern�ndez

Introducció
El prop�sit de lÕassignatura �s donar a con�ixer a lÕestudiant instruments metodol�gics que
lÕajudin a afrontar satisfact�riament lÕatenci� dÕinfermeria a lÕindividu, la fam�lia i la
comunitat a qualsevol edat i situaci� de salut.
LÕevid�ncia de la magnitud i gravetat de les alteracions de salut m�s freq�ents i la complexitat
que presenta el seu abordatge, ens indiquen la necessitat dÕintervenci� mitjan�ant accions
coordinades basades en programes per contribuir a reduir morts prematures i augmentar
lÕexpectativa de vida de la poblaci� amb la major qualitat possible.

Objectiu general
Que lÕalumne adquireixi coneixements te�rics i destresa, i adopti actituds amb capacitat per
valorar lÕestat de salut de la poblaci� i proporcionar una atenci� integrada i programada,
participant amb lÕequip de salut en lÕelaboraci� i lÕexecuci� de programes i adequant les
necessitats de la poblaci� amb els recursos disponibles.

Continguts
Unitat I Programa te�ric

1.1 Instruments de la infermeria comunit�ria: programaci� i protocolálitzaci�
dÕactivitats.

1.2 Marcs de treball de la infermeria comunit�ria: atenci� dÕinfermeria a grups
familiars. An�lisi i aplicaci� de diferents programes de salut.

Unitat II Pr�ctiques cl�niques
2.1 Aplicaci� progressiva dels coneixements adquirits en situacions reals.

Metodologia d’ensenyament
Ð Classes expositives i participatives
Ð Treball de grup
Ð An�lisi de textos
Ð Tutories

Metodologia d’avaluació
Consta dÕuna unitat avaluativa, que correspon a totes les unitats did�ctiques. Per a la seva
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avaluaci� es realitzaran dos tipus de proves: una dÕavaluaci� te�rica i lÕaltra dÕavaluaci�
pr�ctica.

Bibliografia
JIM�NEZ VILLA, J. Programaci�n y protocolizaci�n de actividades. Barcelona: Doyma,

1990.
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REVILLA, L. de la. Conceptos e instrumentos de la atenci�n familiar. Doyma, 1994.
CALVO BRUZOS, S. Educaci�n para la salud en la escuela. D�az de Santos, 1992. 
HAWE, P. et al. Evaluaci�n en promoci�n de la salud. Barcelona: Ed. Masson. 1993.
JAFFE, M.S.; SKIDMORE-ROTH, L. Enfermer�a en atenci�n domiciliaria. Valoraci�n y

planes de cuidados. (3a ed.) Ed. Harcourt. Barcelona, 1998.

Infermeria medicoquirúrgica de l’adult II
Professora responsable: Rosa M. La�nez

Introducció
LÕassignatura dÕInfermeria medicoquir�rgica de lÕadult abasta lÕestudi de les alteracions
dels processos patol�gics m�s freq�ents en el nostre medi i les atencions dÕinfermeria que
cal prestar en les diferents situacions.
Inclou un cos de coneixements din�mic distribu�t al llarg dÕun curs acad�mic.
Consta de 8 cr�dits te�rics, 1 de pr�ctica dÕaula, 2 de pr�ctica de laboratori i 9 de pr�ctica
cl�nica.

Objectius generals
En finalitzar lÕestudi de les diferents unitats tem�tiques, lÕalumne haur� de ser capa� de:
con�ixer els processos m�s importants que desencadenen les diferents patologies
medicoquir�rgiques en lÕadult; identificar i valorar el canvi en les necessitats individuals,
prioritzant els problemes derivats de la malaltia; relacionar els coneixements te�rics, posant
en pr�ctica un pla dÕatencions; planificar atencions dÕinfermeria adequades a les necessitats
alterades, i ajudar el pacient i la fam�lia a conservar la salut, indicant-los activitats per
fomentar-la.

Continguts
Unitat I Programa te�ric

1.1 Proc�s dÕatenci� dÕinfermeria al pacient amb alteracions de lÕoxigenaci�
i la ventilaci� (continuaci� de segon curs).

1.2 Proc�s dÕatenci� dÕinfermeria al pacient amb alteracions en la seguretat.
1.3 Proc�s dÕatenci� dÕinfermeria al pacient amb alteracions de la comunicaci�. 
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Unitat II Pr�ctiques dÕaula i de laboratori 
2.1 Pr�ctica dÕaula (estudi de casos).
2.2 Pr�ctica de laboratori (procediments dÕinfermeria en els serveis especials).

Unitat III Pr�ctiques cl�niques
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Metodologia d’ensenyament
¥ Classes te�riques
¥ Pr�ctiques dÕaula
¥ Pr�ctiques de laboratori
¥ Pr�ctiques cl�niques
¥ Tutories

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa, on consten diferents processos avaluatius,
segon corresponguin al programa te�ric o pr�ctic.
Les proves avaluatives es realitzaran els mesos de juny i setembre, sense detriment de
processos parcials eliminatoris, segons la normativa de la UAB per a les assignatures anuals.

Bibliografia
BEARE, B.; MYERES, J. Principios y pr�ctica de la enfermer�a m�dico-quir�rgica (2a

ed.) Mosby/Doyma, 1995.
FARRERAS/ROZMAN. Medicina interna, vol. I y II. Barcelona: Ed. Doyma, 1995.
BRUNNER Y SUDDARTH. Enfermer�a medicoquir�rgica. Ed. Interamericana, 1998.

Serie Mosby de enfermer�a cl�nica:
CANOBBIO, M. Trastornos cardiovasculares. Barcelona, 1993.
DOUGHTY, D. Trastornos gastrointestinales. Barcelona, 1995.
WILSON, S.; THOMPSON, J. Trastornos respiratorios. Barcelona, 1993.
MOURAD, L. Ortopedia. Barcelona, 1994.
GRAY, M. Trastornos genitourinarios. Barcelona, 1995.
EDGE, V.; MILLER, M. Cuidados de salud de la mujer. Barcelona, 1995.
BELCHER, A. Enfermer�a y c�ncer. Barcelona, 1995.
GRIMES, D. Enfermedades infecciosas. Barcelona, 1994.

Infermeria maternoinfantil
Professora responsable: Enriqueta Bernaus i Poch
Professores: Enriqueta Bernaus i Poch

Fermina Casas i Navarro
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Introducció
LÕassignatura Infermeria maternoinfantil aporta coneixements i experi�ncia pr�ctica sobre
la reproducci� humana, el manteniment de la salut de la dona i els seus principals problemes,
el desenvolupament normal de la gestaci�, el part, el postpart i les principals alteracions;
les caracter�stiques generals del nad�, el creixement i desenvolupament de lÕinfant sa fins
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a lÕadolesc�ncia, les alteracions m�s freq�ents i les atencions dÕinfermeria.
Aquesta assignatura est� composta de dos subprogrames que aporten coneixements i
experi�ncies sobre la salut materna i la salut de lÕinfant. La seva distribuci� �s anual i t� un
valor de 5 cr�dits te�rics, 3cr�dits de pr�ctica dÕaula i 7 cr�dits de pr�ctiques cl�niques.

Objectius
Fent-nos ress� del Pla de salut de Catalunya i dels seus programes dÕatenci� a la dona i de
seguiment del nen sa, aquesta assignatura orienta els seus objectius a la formaci� de
professionals amb capacitat de:
Ð Colálaborar amb la dona i la seva parella durant el cicle reproductiu, per tal de donar-los

un protagonisme actiu en el coneixement del seu cos, la seva salut i la del seu infant,
valorar el nivell de satisfacci� de les necessitats b�siques, identificar problemes i proposar
plans dÕatenci� dÕinfermeria.

Ð Comprendre el desenvolupament harm�nic infantil des dels aspectes biopsicosocials,
identificar el nivell de satisfacci� de les necessitats b�siques de lÕinfant, con�ixer les
malalties m�s freq�ents i els problemes que seÕn deriven, aix� com les habilitats, per donar
una atenci� integral als diferents nivells de salut afavorint al m�xim la participaci� i
lÕautonomia de lÕinfant i la seva fam�lia.

Continguts
Unitat I Programa te�ric

1.1 Infermeria materna: atenci� dÕinfermeria en el control i seguiment de la
dona gestant. Atenci� dÕinfermeria de la dona durant el part. Atenci�
dÕinfermeria al nad�. Atenci� dÕinfermeria a la dona durant el puerperi.
Atenci� dÕinfermeria a la salut reproductiva.

1.2 Infermeria infantil: creixement i desenvolupament infantil. Valoraci� del
nivell de satisfacci� de les necessitats b�siques. Promoci� i prevenci� de
la salut infantil. Hospitalitzaci� infantil. Atenci� dÕinfermeria a lÕinfant
malalt.

Unitat II Programa pr�ctic
2.1 Infermeria materna: pr�ctica dÕaula. 
2.2 Infermeria infantil: pr�ctiques dÕaula i pr�ctiques cl�niques. 

Metodologia d’ensenyament
Programa te�ric: Classes expositives.
Programa pr�ctic: Pr�ctica dÕaula: treball a lÕaula.

Pr�ctiques cl�niques: treball de camp.
Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa, que inclou diferents processos avaluatius,
segons corresponguin al programa te�ric o pr�ctic.
Les proves avaluatives es realitzaran els mesos de juny i setembre, sense detriment de
processos parcials eliminatoris, segons la normativa de la UAB per a les assignatures anuals.
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Bibliografia
SEGURANYES, G. Enfermer�a materna. Barcelona: Salvat, 1993.
BURROUGHS A. Enfermer�a maternoinfantil de Bleier. M�xico: Interamericana, 1994.
DIKANSON E.; SILVERMAN. B.; SCHULT, M. Enfermer�a maternoinfantil. Barcelona:

Mosby-Doyma, 1995.
WONG, D. L. Enfermer�a pedi�trica (4a ed.) Madrid: Ed. Mosby/Doyma, 1995.
Generalitat de Catalunya. Protocols de medicina preventiva a lÕedat pedi�trica: programa

de seguiment del nen sa. Barcelona, 1995.
PALOMO DEL BLANCO, M. P. El ni�o hospitalizado. Madrid: Ed. Pir�mide, 1995.

Infermeria i salut mental
Professora responsable: M. Dolors Bernabeu

Introducció
Salut mental i estil de vida. Atenci� dÕinfermeria de salut mental a lÕindividu, la fam�lia i
la comunitat. Aspectes psiqui�trics de les atencions dÕinfermeria.
Assignatura anual que t� un valor de 2 cr�dits te�rics, 1 cr�dit de pr�ctica dÕaula i 3 de
pr�ctica cl�nica.

Objectius
Ð Identificar individus, fam�lies i poblacions vulnerables a patir malalties mentals.
Ð Prevenir i corregir els trastorns mentals i les seves seq�eles i fomentar la salut mental en

la societat, la comunitat i els individus que hi viuen. 
Ð Descriure com sÕutilitza el proc�s dÕinfermeria en la malaltia mental i la forma m�s adient

de relacionar-se amb malalts mentals.

Continguts
Unitat I Generalitats:

Infermeria en salut mental. Salut mental i trastorn mental. Difer�ncies en les
funcions de la infermeria psiqui�trica i de salut mental. Normes de qualitat de
la compet�ncia de les infermeres en salut mental. Ëmbit de la pr�ctica de la
infermeria en salut mental: nivell hospitalari i nivell comunitari. Eines
dÕinfermeria en salut mental.
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Unitat II El proc�s dÕinfermeria en infermeria psiqui�trica: 
Valoraci�. Entrevista psiqui�trica. Examen de lÕestat mental. Examen f�sic.
Diagn�stic dÕinfermeria. Planificaci�. Execuci�. Avaluaci�.
Classificaci� de les malalties mentals.
Trastorns per ansietat. Valoraci�. Diagn�stics dÕinfermeria. Intervencions.
Trastorns del car�cter. Valoraci�. Diagn�stics dÕinfermeria. Intervencions.
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Conducta autodestructiva. Valoraci�. Diagn�stic dÕinfermeria. Intervencions.
Trastorns alimentaris. Valoraci�. Diagn�stics dÕinfermeria. Intervencions.

Metodologia d’ensenyament
Ð Classes te�riques.
Ð Treball en grup: estudi de casos.

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura Infermeria i salut mental consta dÕuna unitat avaluativa. Per a la seva avaluaci�
es realitzaran dos tipus de proves: una dÕavaluaci� te�rica i lÕaltra dÕavaluaci� pr�ctica.
Les convocat�ries de lÕassignatura s�n dues: una al mes de juny i lÕaltra al mes de setembre.

Bibliografia
STUART, G.; SUNDEEN, S. Enfermer�a psiqui�trica. Madrid: Interamericana, 1992.
RIGOL, A.; UGALDE, M. Enfermer�a de la salud mental y psiqui�trica. Barcelona: Ed.

Salvat, 1991.
COOK, J. S.; FONTAINE, K. L. Enfermer�a psiqui�trica. Madrid: Interamericana, 1993.

Infermeria del vell
Professor responsable: Manuel Quintanilla

Introducció
El contingut de lÕassignatura inclou les teories de lÕenvelliment, els aspectes demogr�fics,
sociol�gics i psicol�gics de lÕenvelliment i les atencions dÕinfermeria al vell sa i malalt.
Des de fa d�cades la societat pateix un proc�s dÕenvelliment progressiu, que t� una
caracter�stica important: cada vegada �s m�s gran el nombre de gent gran. Aquest grup de
gent gran sol estar afectat per m�s dÕuna patologia. Aquesta situaci� condueix a un major
�s de la xarxa dÕassist�ncia. Aquesta pluripatologia no �s una causa directa de lÕenvelliment,
sin� una complicaci� de processos previs iniciats a lÕedat adulta jove. El que s� �s cert �s
que aquesta situaci�, juntament amb els canvis fisiol�gics que implica el proc�s dÕenvelliment,
normalment genera un grau de depend�ncia m�s gran. Aquesta depend�ncia desencadena
una s�rie de necessitats no cobertes, que han de ser satisfetes. Nosaltres, com a colálectiu
dÕinfermeria, seguint el model de Virginia Henderson, hem de cobrir-les mitjan�ant les
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atencions pertinents. Aquestes atencions dirigides als vells, per�, han de tenir unes
caracter�stiques biopsicosocials adequades per a ells.
Tot el que hem esmentat anteriorment �s un motiu per se per aprofundir en el proc�s global
de lÕenvelliment, per tal de poder assistir els vells de forma integral, integradora i
interdisciplin�ria.
La distribuci� dÕaquesta assignatura �s anual i t� un valor de 6 cr�dits, distribu�ts en 3 unitats.
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Objectiu general
Aconseguir que lÕalumne adquireixi els coneixements b�sics per assistir les persones grans,
tant en lÕ�mbit institucional com en el comunitari. �s per aix� que sÕutilitza el model
dÕatencions de Virginia Henderson, en el qual es pot aprendre a aplicar, en els dos medis,
les tend�ncies integradores i interdisciplin�ries.

Objectiu específic
Aconseguir que lÕalumne apliqui els coneixements te�rics de lÕassignatura a la pr�ctica
dÕaula i a la pr�ctica cl�nica.

Continguts
Unitat I Generalitats del proc�s de lÕenvelliment. El malalt geri�tric. Organitzaci� de

lÕatenci� gerontogeri�trica i problemes de la gent gran a Catalunya.

Unitat II Pr�ctica dÕaula:
An�lisi de casos pr�ctics i treball de camp.

Unitat III Pr�ctica cl�nica:
Aplicaci� pr�ctica dels continguts te�rics.

Metodologia d’ensenyament
¥ Classes magistrals
¥ Classes participatives amb exposici� de temes i treballs

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa. Per a la seva avaluaci� es realitzaran dos tipus
de proves: una dÕavaluaci� te�rica i lÕaltra dÕavaluaci� pr�ctica.
Les convocat�ries  de lÕassignatura s�n dues: una al mes de juny, i lÕaltra al mes de setembre.
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Bibliografia
NURSING PHOTOBOOK. Cuidados geri�tricos en enfermer�a. Ed. Doyma, 1985.
CARROLL, M./BUE, L. J. Cuidados de enfermer�a individualizados en el anciano. Ed.

Doyma, 1989.
GARCêA HERNçNDEZ, M. Enfermer�a geri�trica. Ed. Salvat Enfermer�a, 1993.
CARNEVALLI, D. Tratado de enfermer�a geri�trica. Ed Interamericana, 1996.
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Anglès
Prof. responsable: M. Dolors Bernabeu

Introducció
Aquesta mat�ria es distribueix al llarg dÕun semestre i compr�n 3 cr�dits te�rics i 3 cr�dits
de pr�ctica dÕaula.

Objectius
Comprendre a un nivell b�sic lÕangl�s escrit i parlat:
Ð Comunicar-se en llengua anglesa, a nivell b�sic, quan sigui necessari.
Ð Llegir material bibliogr�fic, publicat en llengua anglesa, de temes relacionats amb lÕactivitat

professional. 

Continguts
Unitat I Programa te�ric

1.1. Revisi� gramatical. Comprensi� dels aspectes gramaticals dÕarticles
t�cnics.

1.2 Vocabulari. Relacionat amb temes dÕinter�s per a la infermeria.

Unitat II Pr�ctiques dÕaula
2.1. Selecci� i comprensi� de textos.
2.2. Discussi� dÕarticles dÕinfermeria.

Metodologia d’ensenyament
La metodologia que sÕutilitzar� en lÕensenyament de lÕassignatura dÕangl�s ser�:
¥ classes te�riques
¥ coláloquis
¥ exercicis pr�ctics

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa, que correspon a:
Unitat I: programa te�ric
Unitat II: pr�ctica dÕaula
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Hi haur� dues convocat�ries segons la programaci�.

Bibliografia
MURPHY, R. Essential Grammar in use. Cambrigde University Press, 1992.
AUSTIN, D.; DALLAS, D. English for nurses. Ed. Longman, 1994.
RADLEY, P.; BURKE, K. Workove Advanced. Ed. Nelson, 1994.
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Català tècnic
Professora responsable: M. Dolors Bernabeu
Professores: Pilar de Cruz

Berta Ferran

Introducció
Tenint en compte el nivell dels alumnes, lÕassignatura de llengua catalana sÕestructura en
dos grups:
Catal� 1: coneixements elementals de la llengua.
Catal� 2: coneixements mitjans de la llengua i introducci� a la terminologia m�dica.

El curs Catal� 1 sÕadre�a a tots els alumnes que no tinguin assolits els continguts b�sics del
sistema ling��stic catal�.
El curs Catal� 2 sÕadre�a a tots els alumnes que ja tenen uns coneixements b�sics de la
llengua per tal dÕaprofundir-los. LÕestudi de la terminologia m�dica parteix dÕuna perspectiva
textual en la qual el text ser� lÕobjecte dÕan�lisi. Aquesta perspectiva afavorir� que els
alumnes siguin capa�os de produir textos m�dics en llengua catalana. La gram�tica, per�,
cal con�ixer-la com a element necessari i indispensable per construir correctament el discurs.

Objectius
LÕobjectiu general del curs Catal� 1 �s assolir un domini elemental de lÕ�s de la llengua i
un domini pr�ctic del sistema ling��stic en el marc de les regles generals de la normativa.
LÕobjectiu general del curs Catal� 2 �s assolir un domini suficient de lÕ�s de la llengua i un
domini pr�ctic del sistema ling��stic (ortografia, morfologia, sintaxi i l�xic), tant de les
regles generals com de les excepcions, a fi de poder escriure textos en varietat est�ndard en
els registres dÕ�s general i espec�fic.

Continguts
Catal� 1 i Catal� 2

Unitat I Habilitats ling��stiques
1.1 Comprensi� oral 
1.2 Comprensi� lectora
1.3 Expressi� oral
1.4 Expressi� lectora

Unitat II Coneixements gramaticals
2.1 Fon�tica i ortografia
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Vocalisme. Consonantisme. Morfologia i sintaxi. L�xic.

Metodologia d’ensenyament
La metodologia que sÕutilitzar� en lÕensenyament de lÕassignatura de catal� ser�:
¥ classes te�riques
¥ exercicis pr�ctics
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Metodologia d’avaluació
LÕassignatura de catal� consta dÕuna unitat avaluativa, que inclou:
Prova dÕassoliment
Exercicis dÕexpressi� escrita

La convocat�ria de lÕassignatura ser� els mesos de juny i setembre.

Bibliografia
Catal� 1
BADIA, J.; BRUGAROLAS, N; GRIFOLL, J. Curs de llengua catalana. Nivell B. 
Barcelona: Castellnou Edicions, 1995.
XURIGUERA, J. B. Els verbs catalans conjugats. Barcelona: Editorial Claret (28a ed.),

1992 (Col. Pompeu Fabra; 6).
Catal� 2
BADIA, J.; BRUGAROLAS, N.; GRIFOLL, J. Curs de llengua catalana. Nivell C.

Barcelona: Castellnou Edicions, 1994.
XURIGUERA, J. B. Els verbs catalans conjugats. Barcelona: Editorial Claret (28a ed.),

1992 (Col. Pompeu Fabra; 6).

Actuació en situacions d’emergència extrahospitalària
Professora responsable: M. Dolores Bernabeu

Introducció
Intervenci� dÕinfermeria en situacions dÕemerg�ncia fora del medi hospitalari.
La distribuci� dÕaquesta assignatura �s semestral i t� un valor de 2 cr�dits te�rics i 1 de
pr�ctica dÕaula.

Objectius
Aconseguir que lÕestudiant adquireixi els coneixements b�sics per actuar davant dÕuna
situaci� dÕemerg�ncia extrahospital�ria i satisfer dÕaquesta manera les necessitats alterades,
segons la tend�ncia dÕinfermeria de Virginia Henderson.

Continguts
Unitat I Programa te�ric
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1.1. Introducci� a la gesti� de recursos dels sistemes dÕatenci� extrahospital�ria.
1.2. Activitat assistencial. Concepte dÕassist�ncia prehospital�ria. Recursos

materials.
1.3. Valoraci� del pacient en lÕentorn extrahospitalari.
1.4. Reanimaci� cardiopulmonar.
1.5. Hemorr�gies.
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1.6. Traumatismes I.
1.7. Traumatismes II.
1.8. Urg�ncies m�diques.
1.9. Les drogues.
1.10. Trastorns de la conducta.
1.11. Accidents amb m�ltiples v�ctimes I.
1.12. Accidents amb m�ltiples v�ctimes II.
1.13. Especificitats en les emerg�ncies extrahospital�ries de la inf�ncia.

Unitat II Pr�ctiques dÕaula

Metodologia d’ensenyament
¥ Classes magistrals i participatives
¥ Discussi� en grups
¥ Demostracions pr�ctiques

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa, que correspon a:
Unitat I: programa te�ric
Unitat II: pr�ctica dÕaula

Hi haur� dues convocat�ries segons la programaci�.

Bibliografia
POTTER, D. O. Urgencias en enfermer�a. Ed. Interamericana.
Hospital de Valdecillas. Manual de urgencias para enfermer�a. Ed. Aran.
HUDDLESTON. Enfermer�a de cuidados cr�ticos y urgencias.

Antropologia de la salut 
Professora responsable: Rafaela Blanco
Professor: Joan Muela

Introducció
Segons els descriptors del BOE, aquesta assignatura compr�n lÕestudi dels factors socials i
culturals que influeixen en la salut i en la malaltia. La distribuci� �s semestral i t� un valor
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de 3 cr�dits te�rics i 2 de pr�ctica dÕaula.

Objectius generals i específics
Formaci� complement�ria en antropologia de la salut per a estudiants dÕinfermeria interessats
en aquest camp, per millorar la comprensi� de lÕexperi�ncia personal, social, cultural i
espiritual de la salut/malaltia.
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Continguts
Unitat I Contingut te�ric

1.1. La hist�ria de les relacions entre lÕantropologia social i la medicina.
1.2. Salut i malaltia: aproximacions antropol�giques.
1.3. Les relacions socials en la salut.
1.4. Els sistemes m�dics plurals i els processos dÕelecci� assistencial.
1.5. Models m�dics i narratives populars de la malaltia.
1.6. La integraci� de la medicina tradicional en els programes de salut

comunit�ria.
1.7. Les relacions socials durant la malaltia.
1.8. Les classes socials i la salut. Salut i marginaci� social.

Unitat II Pr�ctica dÕaula

Metodologia d’ensenyament
Els temes han estat agrupats en �rees de coneixements afins, que seguiran un ordre l�gic a
lÕhora de lÕexposici�. Classes magistrals, treballs de grup, estudi de casos, revisi� i an�lisi
de textos bibliogr�fics, treball de camp, tutories.

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa. Per a lÕavaluaci� es realitzaran dos tipus de
proves:
¥ Una part te�rica impartida a classe
¥ Una part pr�ctica impartida a la comunitat o en la persona triada
Les convocat�ries seran al mes de  juny i al mes de setembre.

Bibliografia
AUG�, M.; HERZLICH, C. Le sens du mal, Ed. EAC, 1984.

62 La guia de l'estudiant 1998-1999
COE, R. M. Sociolog�a de la medicina. Ed. Alianza, 1973.
COMELLES, JM.; MARTêNEZ, A. Enfermedad, cultura y sociedad. Barcelona: Ed. Eudema,

1994.
HELMAN, C. Culture, Health and Illness, Butterworth-Heinemann, 1990.
KENNY, M.; DE MIGUEL, J. M. La antropolog�a m�dica en Espa�a. Anagrama, 1980.
SONTAG, S. La enfermedad y sus met�foras. Muchnick ed., 1980.
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Biologia humana
Professora responsable: Rosa M. La�nez
Professors: Francisco Rodr�guez

Ramon Mart�
M. Jes�s Cruz

Introducció
La biologia �s la ci�ncia que estudia els fen�mens de la vida i els organismes vius en general.
El progr�s del coneixement del funcionament dels �ssers vius ha fet que es considerin diverses
branques integrades en la biologia: molecular, celálular, dÕecosistemes, etc.
Si considerem la persona com un �sser biopsicosocial, els professionals de la salut ens hem
de formar en cada una de les seves vessants per tal de poder comprendre i tenir present
aquesta interrelaci�.
LÕassignatura consta de 2 cr�dits te�rics i 1 de pr�ctica dÕaula.

Objectius
LÕobjectiu dÕaquesta assignatura �s ampliar i aprofundir els aspectes biol�gics de lÕ�sser
hum� i el seu desenvolupament biol�gic, per tal de poder comprendre millor les alteracions
que es poden derivar dÕun mal funcionament.

Continguts
Unitat I Programa te�ric 

1.1. C�lálula eucariota
1.2. Metabolisme
1. 3. Conceptes b�sics de gen�tica

Unitat II Pr�ctica dÕaula

Metodologia d’ensenyament
¥ Classes magistrals amb ajuda de mitjans audiovisuals
¥ Pr�ctica dÕaula per treballar en grups lÕan�lisi de dades i la discussi� de casos

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa, que es concreta en una avaluaci� final en les
convocat�ries de febrer i juny, segons la normativa de la UAB per a les assignatures que

sÕimparteixen en el primer trimestre.

Bibliografia
GODALL, M. Biologia humana. Fonaments biol�gics per a diplomatures en ci�ncies de la

salut. Barcelona: Ed. Proa, 1996.
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Sexualitat humana
Professora responsable: Enriqueta Bernaus
Professora: Ana Mar�a Guti�rrez

Introducció
La sexualitat �s inherent a lÕ�sser hum� des del naixement. SÕanir� construint al llarg de la
vida i es mostrar� de diferents maneres a cada edat o moment de lÕevoluci�.
Una sexualitat gratificant contribueix positivament a lÕequilibri personal, per� si es viu de
manera negativa o insatisfact�ria afectar� directament la capacitat dÕestimar i de relacionar-se
amb els altres.
Podr�em dir que la finalitat de lÕeducaci� sexual �s la salut sexual de les persones. En
lÕassignatura, la sexualitat humana sÕenfoca des dÕaquesta filosofia, considerant que el treball
en educaci� per a la salut sexual contribuir� en gran manera a la consecuci� dÕestils de vida
saludables.
Aquesta assignatura �s optativa i de duraci� semestral. Compr�n 2 cr�dits te�rics i 1 de
pr�ctica dÕaula.

Objectius
Adquirir coneixements biol�gics, fisiol�gics i psicosocials en relaci� amb la sexualitat
humana.
En finalitzar aquesta assignatura, lÕestudiant haur� dÕhaver adquirit coneixements te�rics
per comprendre el desenvolupament sexual de la persona en tot el proc�s de la vida, des del
naixement fins a la vellesa, aix� com capacitat de reflexi� que li permeti una actitud positiva
davant la sexualitat.

Continguts
Unitat I Programa te�ric

1.1 LÕanatomia sexual. Fisiologia de la resposta sexual humana
1.2 Aspectes biol�gics, f�sics i psicosocials del desenvolupament sexual
1.3 Evoluci� cap a la identitat sexual
1.4 Sexualitat i fertilitat
1.5 Prevenci� de les malalties de transmissi� sexual, VIH i sida
1.6 Sexualitat en les persones amb problem�tiques especials
1.7 LÕatenci� entorn de la sexualitat
Unitat II Programa pr�ctic
2.1 Diferents maneres dÕapropar la prevenci� a la salut afectivosexual
2.2 Mitjans anticonceptius
2.3 Mites
2.4 Embar�s no planificat
2.5 Malalties de transmissi� sexual, VIH i sida
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Metodologia d’ensenyament
Programa te�ric: Classes magistrals participatives
Programa pr�ctic: Treball de grup a lÕaula, amb diferents din�miques de participaci�

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa, que inclou diferents processos avaluatius,
segons correspongui al programa te�ric o pr�ctic.
Les proves avaluatives es realitzaran els mesos de febrer i juny, segons la normativa de la
UAB per a les assignatures que sÕimparteixen en el primer semestre.

Bibliografia
ÇSexologia per a professionals de la salutÈ. Butllet� dÕEducaci� Sexual: Barcelona: Edit.

Diputaci� de Barcelona, 1995.
FONT, P. Pedagogia de la sexualitat. Barcelona: Edit. Gra�, 1990.
KOLODNY, R. C.; MASTERS, W. H.; JOHNSON V.E.; BIGGS, M. A. Manual de

sexualidad humana. Madrid: Edit. Pir�mide, 1982.
MASTERS, W. H.; JOHNSON V. E.; KOLODNY, R. C. Sexualidad humana. Barcelona:

Edit. Grijalbo, 1987.
LABRADOR, F. (director). Gu�a de la sexualidad. Barcelona: Edit. Grijalbo, 1995.

Vellesa i salut
Professor responsable: Manuel Quintanilla

Introducció
El contingut de lÕassignatura informa lÕalumne del desenvolupament dels programes espec�fics
dÕatenci� a les persones grans.
La distribuci� dÕaquesta assignatura �s semestral i t� un valor de 2 cr�dits te�rics i 1 de
pr�ctica dÕaula.

Objectius
Aconseguir que lÕalumne adquireixi els coneixements espec�fics que li permetin incrementar
i promocionar la salut de les persones grans.
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Continguts
Unitat I Programa te�ric

1.1 Situacions annexes a lÕenvelliment. Jubilaci�, preparaci� per a la jubilaci�,
temps lliure, oci i activitats.

1.2 Tecnologia afavoridora de la independ�ncia. Ecologia. Ter�pies. Programes
dÕajut.
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Unitat II Pr�ctica dÕaula
2.1 Treball de camp.

Metodologia d’ensenyament
¥ Classes magistrals
¥ Classes participatives amb exposici� de temes i treballs
¥ Treball de camp

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa. Per a la seva avaluaci� es realitza un tipus de
prova te�rica.
Les convocat�ries de lÕassignatura s�n dues: una al mes de juny i lÕaltra al mes de setembre.

Bibliografia
Departament de Benestar Social. Pla integral de la gent gran.Generalitat de Catalunya (ed.),
1993.

Consejer�a de Sanidad. Vida a los a�os. Junta de Andaluc�a (ed.), 1992.
Instituto Nacional de Servicios Sociales. Plan gerontol�gico. Ministerio de Asuntos Sociales
(ed.), 1993.

Ministerio de Asuntos Sociales. Residencias para personas mayores. 1996.

Documentació d’infermeria

Professora responsable: Teresa Carulla
Professora: N�ria Rif� i Ferrer

Introducció
La documentaci� dÕinfermeria �s el mitj� de comunicaci� entre els diferents professionals
que participen en les activitats preventives i en els processos dÕassist�ncia a lÕusuari. Els
registres s�n un element primordial en lÕaplicaci� de les cures dÕinfermeria i una eina
indispensable en lÕavaluaci� de la qualitat dÕaquestes cures.

Dates
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LÕassignatura sÕimparteix durant el segon semestre i t� un valor de 3,5 cr�dits: 2 cr�dits de
contingut te�ric i 1,5 de pr�ctica dÕaula.

Objectius
Assolir la compet�ncia per utilitzar la documentaci� dÕinfermeria com a eina de treball.
Interpretar els registres propis dÕinfermeria i els de la resta de professionals de la salut.
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Aprendre a utilitzar la informaci� que generen les intervencions preventives i assistencials
en els �mbits hospitalari, sociosanitari i dÕassist�ncia prim�ria de salut.

Continguts
Unitat I Continguts te�rics

1.1 Documentaci� relacionada amb la identificaci� dels usuaris.
1.2 La hist�ria cl�nica i els documents essencials en la pr�ctica cl�nica.
1.3 Documents espec�fics dÕinfermeria.
1.4 Documents dÕinterrelaci� entre diferents serveis o institucions.
1.5 Sistemes de registre inform�tic.
1.6 Documentaci� de contingut biom�dic: laboratori, diagn�stic per la imatge.
1.7 Sistemes dÕinformaci� sanit�ria.
1.8 Les unitats de documentaci� cl�nica.
1.9 Investigaci� en lÕ�mbit sanitari: documents indispensables.
1.10 Control de qualitat: els registres dÕinfermeria i la qualitat de les cures.
1.11 Codificaci� de diagn�stics i tractaments: nocions indispensables.
1.12 Confidencialitat de la documentaci� i la informaci� sanit�ria.
1.13 Aspectes legals de la documentaci� dÕinfermeria.

Unitat II Pr�ctiques dÕaula
2.1 Maneig �gil i correcte de la documentaci� dÕinfermeria.
2.2 Manipulaci� i �s de la hist�ria cl�nica.
2.3 Tractament dels documents dÕinterrelaci�.
2.4 Visites pr�ctiques: unitats dÕinfermeria, arxiu dÕhist�ries cl�niques, unitat

de documentaci� cl�nica, admissi� de malalts.

Metodologia de l’ensenyament
¥ Exposicions te�riques
¥ Treballs de grup
¥ Tutories

Metodologia de l’avaluació
LÕ assignatura consta dÕuna unitat avaluativa, que correspon a les unitat did�ctiques:
¥ Mat�ries te�riques: exercici final als mesos de juny i setembre
¥ Activitats pr�ctiques: avaluaci� cont�nua

Bibliografia
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BESORA TORREDAFLOT, I.; BITRIA IBARS, A. Registres dÕinfermeria basats en el
model conceptual de Virginia Henderson. Barcelona: ICS, 1996.

CHAMPION, M. N.; BOURGEOIS, F.; LAPORTE, M. Le dossier de soins. Realit�s et
prespectives. Par�s: Editions Lamarre, 1991.

Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social. Els registres dÕinfermeria
en lÕatenci� hospital�ria. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1990.
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Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social. Hist�ria cl�nica per a
lÕassistencia prim�ria. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1984.

Institut Catal� de la Salut, Subdivisi� dÕAtenci� Prim�ria de Barcelona Ciutat. Registres
dÕinfermeria basats en el model conceptual de Virginia Henderson. Barcelona: Institut
Catal� de la Salut, 1996.

Educació per a la salut
Professora responsable: Araceli Fern�ndez

Introducció
Actualment sÕha acabat assumint la idea que no hi ha cap acci� terap�utica que sigui efica�
i completa sense educaci� sanit�ria.
El coneixement no serveix de res si no es tradueix en acci� i no �s integrat en la conducta
personal.
Aix� necessita estrat�gies educatives que ajudin a afavorir el proc�s dÕevoluci� i la
participaci� de la persona en el proc�s dÕaprenentatge.
El disseny, lÕexecuci� i lÕavaluaci� de programes dÕeducaci� per a la salut �s indispensable,
ja que lÕeducaci� per a la salut �s un sistema circular dÕinformaci� i renovaci� permanent,
centrada en accions dirigides vers els factors de risc, la multicausalitat i la potenciaci� dels
recursos personals.
La distribuci� dÕaquesta assignatura �s semestral i t� un valor de 2 cr�dits te�rics i 2,5 cr�dits
pr�ctics.

Objectius
Desenvolupar habilitats, aplicant metodologia educativa, en projectes dÕeducaci� per a la
salut i amb lÕusuari, la fam�lia i els grups.

Continguts
Unitat I 1.1. Educaci� i infermeria

1.2. Proc�s dÕaprenentatge
1.3. Integraci� del proc�s dÕaprenentatge en el proc�s dÕinfermeria

Unitat II Disseny dÕun programa dÕeducaci� per a la salut
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Metodologia d’ensenyament
¥ Classes expositives
¥ Activitats participatives a classe
¥ Treballs de grup
¥ Tutories 
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Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa, que correspon al programa te�ric i a les
pr�ctiques dÕaula.
Les hores programades de PA per a la realitzaci� dÕuna activitat s�n dÕassist�ncia obligat�ria
i seran un dels requisits de valoraci� de lÕestudiant/a.
Les convocat�ries de lÕassignatura s�n dues: una al mes de juny i lÕaltra al mes de setembre. 

Bibliografia 
RIOPELLE, L.; GRONDIN, L.; PHANEUF, M. Aplicaci�n del proceso ense�anza/

aprendizaje. Madrid: Interamericana-McGraw-Hill, 1993.
ROCHON, A. Educaci�n para la salud. Barcelona: Masson, 1990.
SALZBERGER-WINTENBERG, I. et al. LÕexperi�ncia emocional dÕensenyar i aprendre.

Estudis Rosa Sensat. Barcelona, 1990
SERRANO GONZçLEZ, M. I., et al. Educaci�n para la salud del siglo XXI: comunicaci�n

y salud. Ed. D�az de Santos, Madrid 1997.
DE BONO, Edward. Seis sombreros para pensar. Ed. Juan Granica, SA 1988.

Teories i models d’infermeria
Professora responsable: Florentina Zapico

Introducció
LÕassignatura optativa de Teories i models dÕinfermeria compr�n lÕestudi i an�lisi dels
diferents models dÕatencions dÕinfermeria.
La seva distribuci� �s semestral i compr�n 2 cr�dits te�rics i 2,5 de pr�ctica dÕaula.

Objectius
En finalitzar lÕassignatura, lÕestudiant, a partir dÕidentificar el rol espec�fic del professio-
nal dÕinfermeria, ha de ser capa� de valorar les diferents aportacions de les teories i els mo-
dels dÕinfermeria i la seva pr�ctica en les atencions dÕinfermeria.

Continguts
Unitat I Programa te�ric
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1.1. La ci�ncia de la infermeria. 
Rol espec�fic del professional dÕinfermeria. Necessitat dÕadoptar un model
dÕinfermeria com a marc dÕactuaci� professional.
Origen i desenvolupament dels models i les teories. Criteris per a lÕan�lisi
i avaluaci� dels models conceptuals.

1.2 Models dÕinfermeria. El model de Callista Roy i altres.



INFERMERIA 98-99  11/7/98 10:36  P�gina 70
70 La guia de l'estudiant 1998-1999

Unitat II Pr�ctica dÕaula
Constar� de lÕestudi i an�lisi dÕun cas a fi dÕaplicar un dels models treballats a classe.

Metodologia d’ensenyament
Classes participatives i treball en grup.

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa, que es concreta en una avaluaci� final en les
convocat�ries de febrer i juny, que correspon a:
Unitat I: programa te�ric
Unitat II: pr�ctica dÕaula

Bibliografia
MARRINER, A. Modelos y teor�as de enfermer�a (3a ed.) Barcelona: Ed. Mosby, 1994.
Enfermer�a fundamental-master de enfermer�a. Barcelona: Ed. Masson, 1995.
KEROUAC, S. et al. El pensamiento enfermero. Barcelona: Ed. Masson, 1995.

Prevenció i control de la infecció hospitalària
Professora responsable: Rafaela Blanco
Professores: Inmaculada Albero

M. Isabel Fern�ndez
Teresa Molina

Introducció
Les infeccions hospital�ries s�n un problema de notable actualitat i import�ncia per la
morbiditat i mortalitat que produeixen. En el nostre pa�s, dÕun 3% a un 14% de les persones
ingressades en un hospital sÕinfecten.
Una part important de les infeccions hospital�ries s�n evitables mitjan�ant lÕaplicaci� de
mesures dÕefic�cia reconeguda.
Pel que fa als brots epid�mics, encara que no sempre s�n evitables, un bon sistema de
vigil�ncia que en permiti la detecci� r�pida pot reduir en gran mesura el seu impacte respecte
al nombre i la gravetat dels pacients infectats.
La prevenci� de les infeccions nosocomials requereix programes dÕactuaci�, desenvolupats
per personal especialitzat, que aconsegueixin sensibilitzar el personal sanitari per tal que

sigui capa� de desenvolupar actituds i aptituds per poder evitar les infeccions.
Assignatura semestral que compr�n 2 cr�dits te�rics i 1 de pr�ctica dÕaula.

Objectius
Ð Establir la relaci� que existeix entre la situaci� cl�nica i la depend�ncia dels malalts i

lÕadquisici� de les infeccions nosocomials.
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Ð Analitzar els diferents factors de risc que afavoreixen la colonitzaci� o infecci� en els
malalts ingressats a lÕhospital.

Ð Descriure les principals recomanacions per a la prevenci� i el control de les infeccions
nosocomials.

Continguts
Unitat I Programa te�ric

1.1 Infeccions nosocomials.
1.2 Vigil�ncia i control de les infeccions nosocomials.
1.3 Higiene hospital�ria.
1.4 Avantatges i inconvenients dels diferents sistemes dÕesterilitzaci�.
1.5 Cadena epidemi�logica.
1.6 A�llaments.
1.7 Prevenci� de les infeccions en el personal sanitari.
1.8 Infecci� quir�rgica.
1.9 Infecci� respirat�ria.
1.10 Bacteri�mia associada a cat�ter.
1.11 Programes per a la prevenci� i el control de les infeccions als centres

sanitaris.

Unitat II Pr�ctica dÕaula
2.1 Estudi de casos.

Metodologia d’ensenyament
¥ Classes magistrals amb el suport de mitjans audiovisuals.
¥ Estudi de casos: els estudiants, repartits per grups, hauran dÕanalitzar unes dades per tal

dÕidentificar els problemes i les seves possibles causes, i amb lÕajuda del professor han
de ser capa�os de dissenyar un programa amb la jerarquitzaci� dels objectius i la
planificaci� de les activitats.

¥ Pr�ctica dÕaula: sÕutilitzaran les pr�ctiques dÕaula per apropar lÕestudiant als materials i
procediments relacionats amb la prevenci� de la infecci�.

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa, que correspon al programa te�ric i a les
pr�ctiques dÕaula.
Les convocat�ries dÕaquesta prova seran al juny i al setembre. 
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Bibliografia
MANDELL, G. L.; DOUGLAS, R. G.; BENNET, J. E. Principles and Practice of Infectious

Diseases (3a ed.) Nova York: Churchill Livingstone, 1990.
Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. Colálecci� de

Recomanacions per a la prevenci� de la infecci� als centres sanitaris (3a ed.).
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Sociedad Espa�ola de Higiene y Medicina Preventiva Hospitalaria. Prevalencia de las
infecciones nosocomiales en los hospitales espa�oles. Barcelona: EPINE 1990-94, 1995.

CASTEL, M. AJEMIAN, E. Hospital infection control, principles and practice. (2a ed.)
USA, 1987.

Centers for disease control isolation guideline. American Journal of infection control. 24
february 1996.

Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. Prevenci� de la
infecci� relacionada emb el cateterisme intravascular. (1a ed.) Barcelona, 1996.

Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. Antis�ptics i
desinfectants. (1a ed.) Barcelona, 1995.

Tècniques de comunicació
Professora responsable: M. Pilar Llompart

Introducció
Aquesta assignatura pret�n posar de manifest la import�ncia i necessitat que t� la infermera
de desenvolupar la capacitat de comunicar-se de manera precisa, efica� i terap�utica. Pret�n,
tamb�, augmentar les habilitats i les t�cniques de comunicaci� dels alumnes per dur a terme
lÕentrevista cl�nica, amb una finalitat concreta i un gran rigor professional.
Dintre del model dÕinfermeria de V. Herdenson es potenciar� el desenvolupament de les
habilitats de comunicaci� dels alumnes, que facilitin garantir una qualitat de les atencions
dÕinfermeria.
Assignatura optativa que sÕimparteix durant un semestre del curs acad�mic i que compr�n
2 cr�dits te�rics i 1,5 de pr�ctica dÕaula.
Descriptors: desenvolupament dÕhabilitats de comunicaci� i entrevista cl�nica.

Objectius
Ð Desenvolupar les habilitats comunicatives dels alumnes mitjan�ant les t�cniques de

comunicaci� que serveixin per millorar i potenciar la seva capacitat de comunicar-se de
manera precisa, efica� i terap�utica, tenint en compte les necessitats de la persona, la
fam�lia o el grup.

Ð Con�ixer i aplicar la metodologia de lÕentrevista cl�nica.

Continguts
Unitat I Programa te�ric
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1.1 La comunicaci�
1.2 Tipus de comunicaci�
1.3 El feed-back/lÕempatia
1.4 Degradaci� i barreres en la comunicaci�
1.5 Lleis per a una comunicaci� efica�
1.6 LÕentrevista cl�nica
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Unitat II Pr�ctica dÕaula

Tenen com a finalitat ajudar lÕalumne a treballar espec�ficament i amb una aplicaci� pr�ctica
els conceptes te�rics.

Metodologia d’ensenyament
Unitat I Programa te�ric: classes te�riques de metodologia activa.
Unitat II Pr�ctica dÕaula: treballs pr�ctics en grups redu�ts.

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa, que inclou diferents processos avaluatius,
segons correspongui al programa te�ric o pr�ctic.
Les proves avaluatives es realitzaran els mesos de juny i setembre.

Bibliografia
PEITICHINIS, J. A. La comunicaci�n entre el personal sanitario y los pacientes. Ciencias

de la Enfermer�a, Ed. Alhambra, 1982.
PEASE, A. El lenguaje del cuerpo. Barcelona: Ed. Paid�s, 1989.
SERRANO, S. De lÕamor als signes. Ripollet: PPU Promociones Publicaciones

Universitarias, 1984.

Polítiques sociosanitàries
Professora responsable: Rosa M. Torrens
Professora: Mariona Creus

Introducció
LÕassignatura optativa de Pol�tiques sociosanit�ries compr�n lÕestudi dels diferents sectors
sanitaris i sociosanitaris, els canvis que sÕhi estan produint i les tend�ncies de futur.
La seva distribuci� �s semestral i compr�n 2 cr�dits te�rics i 1 de pr�ctica dÕaula.

Objectius
En finalitzar lÕassignatura, lÕestudiant ha de ser capa� de descriure els canvis socials i
econ�mics que sÕestan produint i que tenen repercussi� en les pol�tiques sociosanit�ries en
general i en les dÕinfermeria en particular.
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Continguts
Unitat I Contingut te�ric

1.1 Conceptes de pol�tica sanit�ria i sociosanit�ria .An�lisi i caracter�stiques
dels diferents sistemes de salut i sociosanitaris europeus. Problemes i
objectius comuns.
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1.2 Marc institucional i pol�tiques del sistema sanitari i sociosanitari espanyol
en general i catal� en particular.

1.3 Pol�tiques i organitzaci� dels sectors hospitalari, dÕatenci� prim�ria i
sociosanitari; evoluci� i tend�ncies. Pol�tiques del sector farmac�utic.
Pol�tiques de recursos humans i de qualitat.

Unitat II Pr�ctica dÕaula

Metodologia d’ensenyament
Classes participatives i treball en grup.

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa, que inclou diferents processos avaluatius,
segons correspongui al programa te�ric o pr�ctic.
Les proves avaluatives es realitzaran els mesos de febrer i juny.

Bibliografia
CUERVO, J. I. Gesti�n de hospitales. Nuevos instrumentos y tendencias. Barcelona: Vicens

Vives, 1994.
PENAULT, R. La planificaci�n sanitaria. Conceptos, m�todos y estrategias. Barcelona:

Ed. Masson SA.

Elaboració de projectes
Professora responsable: Laura Montenegro

Introducció
El contingut de lÕassignatura est� relacionat amb els dissenys dÕinvestigaci�, eina fonamental
en el desenvolupament professional, sobretot en aquests tres vessants:
Ð Teoria de la infermeria
Ð Actitud cient�fica en la resoluci� de problemes dÕinfermeria
Ð Canvi, millora i innovaci� de lÕactuaci� professional
La distribuci� dÕaquesta assignatura �s semestral i compr�n 3 cr�dits te�rics i 2,5 de pr�ctica
dÕaula.

Objectiu general
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Preparar futurs professionals dÕinfermeria amb actituds i habilitats en lÕ�mbit de la
investigaci�:
Ð Definir un problema dÕinvestigaci�.
Ð Revisar la bibliografia per caracteritzar el problema, veure els aspectes que sÕhan investigat

i inserir-lo en un marc te�ric. Resumir la bibliografia i organitzar-la.
Ð Dissenyar un projecte dÕinvestigaci�.
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Continguts
Unitat I Programa te�ric

1.1 Fases dÕuna investigaci�
1.2 Elaboraci� dÕun projecte dÕinvestigaci�

Metodologia d’ensenyament
¥ Classes magistrals
¥ Treball en grup
¥ Tutories

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa, que inclou els diferents processos avaluatius,
segons correspongui al programa te�ric o pr�ctic.
Les proves avaluatives es realitzaran els mesos de juny i setembre.

Bibliografia
POLIT, D.; HUNGLER, B. Investigaci�n cient�fica en ciencias de la salud (5a ed.) M�xic:

Mc Graw-Hill Interamericana, 1997.
BUNGE M. La investigaci�n cient�fica (2a ed.) Barcelona: Editorial Ariel SA, 1989.
MARRINER, A. Modelos y teor�as de enfermer�a. Barcelona: Rol SA, 1989.

Comunicació científica
Professora responsable: Laura Montenegro

Introducció
El contingut de lÕassignatura proporciona la formaci� necess�ria per tal de poder fer una
lectura cr�tica dÕarticles originals, com tamb� per elaborar lÕesborrany dÕun article de revisi�
bibliogr�fica.
La distribuci� dÕaquesta assignatura �s semestral i compr�n 1 cr�dit te�ric i 2,5 de pr�ctica
dÕaula.
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Objectiu general
Aquesta assignatura pret�n, en finalitzar el programa, dotar lÕestudiant dels elements
conceptuals i metodol�gics que li permetin:
Ð Fer una an�lisi de lÕestructura i el contingut dels articles originals publicats.
Ð Elaborar un esborrany dÕun article de revisi� bibliogr�fica.
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Continguts
Unitat I 1.1 Article de revisi� bibliogr�fica

1.2 Article original
1.3 La comunicaci� oral en congressos/jornades

Metodologia d’ensenyament
¥ Classes magistrals
¥ Treball en grup
¥ Tutories

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa, que inclou els diferents processos avaluatius,
segons correspongui al programa te�ric o pr�ctic.
Les proves avaluatives es realitzaran  els mesos de febrer i juny. 

Bibliografia
POLIT, D.; HUNGLER, B. Investigaci�n cient�fica en ciencias de la salud, (5a ed.) M�xic:

Mc Graw-Hill Interamericana, 1997.
HUTH, E. J. Como escribir y publicar trabajos en ciencias de la salud. 1992.
CALDEIRO, M. A.; FELIU, E.; FOZ, M. et. al. Manual de estilo. Publicaciones biom�dicas.

Barcelona: Doyma SA, 1993.
MARRINER, A. Modelos y teor�as de enfermer�a. Barcelona: Ed. Rol SA, 1989.

Intervenció en grups
Professora responsable: M. Pilar Llompart

Introducció
Aquesta assignatura pret�n aportar elements te�rics i pr�ctics que facilitin a lÕalumne
lÕaprenentatge de t�cniques i habilitats per a la intervenci� en petits grups, intervenci�
fonamental per tenir cura de lÕestat f�sic i emocional de la persona i/o de la fam�lia.
Assignatura optativa que sÕimparteix durant un semestre i compr�n 3 cr�dits te�rics i 3 de
pr�ctica dÕaula. Descriptors: t�cniques dÕintervenci� en petits grups.
Objectius
Desenvolupar habilitats que permetin, mitjan�ant la din�mica de grup, afrontar les necessitats
del malalt, la fam�lia o el grup, i millorar la relaci� humana i la integraci� positiva en lÕequip
de salut.
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Continguts
Unitat I Programa te�ric

1.1 Les relacions humanes i la seva projecci� social
1.2 La higiene mental com a base de les relacions humanes
1.3 La persona com a integrant dÕun grup
1.4 T�cniques i habilitats de comunicaci�
1.5 Desenvolupament dÕhabilitats en t�cniques dÕintervenci� en grups
1.6 Grups de suport i grups terap�utics

Unitat II Pr�ctica dÕaula
Es treballaran les t�cniques grupals i de comunicaci�, que permeten millorar les
relacions humanes, el treball de grup i el treball en equip.

Metodologia d’ensenyament
Unitat I Programa te�ric:

Classes te�riques de metodologia activa, que impliquen lÕalumne, a trav�s de
la interrelaci� amb el professor, en el contingut de lÕassignatura.

Unitat II Pr�ctica dÕaula:
Treballs pr�ctics en grups redu�ts, m�tode de lÕestudi de casos, role-playing,
t�cniques de comunicaci�, t�cniques de conducci� de grups.

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa, que inclou els diferents processos avaluatius,
segons correspongui al programa te�ric o pr�ctic.
Les proves avaluatives es realitzaran els mesos de juny i setembre. 

Bibliografia
B�sica
PEPLAU, H. Relaciones interpersonales en enfermer�a. Barcelona: Salvat, 1990.
De consulta
VERîN, E. et al. Lenguaje y comunicaci�n social. Buenos Aires: Nueva Visi�n, 1984.
PEITCHINIS, J. A. La comunicaci�n entre el personal sanitario y los pacientes. Madrid:

Ciencias de la Enfermer�a, Ed. Alhambra, 1982.

Infermeria en cures pal·liatives
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Professora responsable: Josefina Fornos

Introducció
Reflexi� sobre la mort, les necessitats del malalt i la seva fam�lia. Intervenci� dÕinfermeria. 
Aquesta assignatura es distribueix al llarg dÕun semestre acad�mic i compr�n 2 cr�dits te�rics
i 2,5 cr�dits de pr�ctica dÕaula.
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Objectius
Millorar tant com es pugui el confort i la qualitat de vida del pacient fins al moment de la
mort; ajudar i orientar la fam�lia.

Continguts
Unitat 1 Programaci� te�rica

1.1 Reflexions al voltant de la mort
1.2 Necessitats f�siques, emocionals i socials del malalt que ha de morir
1.3 Morir a lÕhospital
1.4 Morir a casa
1.5 El personal dÕinfermeria davant la mort

Metodologia d’ensenyament
¥ Classes te�riques, amb utilitzaci� de material audiovisual.
¥ Classes que es faran mitjan�ant un treball en grup per analitzar algun text te�ric.
¥ Presentaci� de temes espec�fics per diversos professionals que estan treballant en el tema.

Metodologia d’avaluació
LÕavaluaci� de lÕassignatura es realitzar� a partir dÕun treball. Aquest treball inclour� els
continguts teoricopr�ctics de lÕassignatura.

Bibliografia
OÕRAVE , M. A. i col. Paciente terminal y muerte. Doyma, 1987.

Bioètica
Professora responsable: Rosa M. Torrens
Professora: Isabel Pera

Introducció
LÕassignatura optativa de bio�tica compr�n lÕestudi i lÕan�lisi dels principals problemes que
ocupen actualment la bio�tica, tenint en compte els seus principis fonamentals i lÕaplicaci�
en la pr�ctica de la infermeria.
La distribuci� dÕaquesta assignatura �s semestral i compr�n 2 cr�dits te�rics i 2 de pr�ctica
dÕaula.
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Objectius
En finalitzar lÕassignatura, lÕalumne ha de ser capa� dÕidentificar els principals dilemes �tics
derivats de situacions assistencials concretes i, a partir dels principis bio�tics i la normativa
legal, analitzar-los per elaborar propostes argumentades dÕactuaci� en relaci� amb les
atencions dÕinfermeria.
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Continguts
Unitat I Programa te�ric

1.1 Necessitat i actualitat de la bio�tica. Bio�tica i infermeria. Principis �tics.
Principis bio�tics. Metodologia de presa de decisions en bio�tica.

1.2 Obligacions �tiques. Codi deontol�gic. Comit� �tic dÕassaigs cl�nics.
Comit� dÕ�tica assistencial. Drets humans. Drets del consumidor. Drets
de lÕusuari del sistema sanitari p�blic.

1.3 An�lisi des de la perspectiva bio�tica de situacions assistencials concretes.
Aplicaci� a la praxi dÕinfermeria.

Unitat II Pr�ctica dÕaula
Comentari de text. Debat de grup. An�lisi dÕuna situaci� de dilema bio�tic.

Metodologia d’ensenyament
¥ Classes magistrals
¥ Classes participatives
¥ Discussi� de grup

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa, que inclou els diferents processos avaluatius,
segons correspongui al programa te�ric o pr�ctic.
Les proves avaluatives es realitzaran els mesos de febrer i juny. 

Bibliografia
ANTON, P. Enfermer�a, �tica y legislaci�n. Barcelona: Ed. Masson-Salvat, 1994.
BEAUCHAMP, T. L. ética m�dica. Barcelona: Ed. Labor, 1987.
CAMPS, V. La imaginaci�n �tica. Barcelona: Ed. Ariel, 1991.
GAFO, J. �tica y legislaci�n en enfermer�a. Madrid: Ed. Universitas, 1994.
GRACIA, D. Fundamentos de bio�tica. Madrid: Ed. Eudema, 1988.
SAVATER, F. �tica para Amador. Barcelona: Ed. Ariel, 1992.

Atenció d’infermeria a les addiccions i toxicomanies
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Professora responsable: M. Dolors Bernabeu

Introducció
Atenci� dÕinfermeria a persones amb addiccions i/o toxicomanies. Programes espec�fics i
recursos multidisciplinaris.
LÕassignatura �s semestral i t� un valor de 2 cr�dits te�rics i 1 de pr�ctica dÕaula.
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Objectius
Adquirir els coneixements necessaris per donar atenci� dÕinfermeria als diferents problemes
relacionats amb les drogodepend�ncies.

Continguts
Unitat I Programa te�ric

1. 1 Conceptes generals en drogodepend�ncies
1. 2 Pla de drogodepend�ncies de la Generalitat de Catalunya
1. 3 Atenci� dÕinfermeria en alcoholisme
1. 4 Atenci� dÕinfermeria en addictes als opiacis i derivats
1. 5 Atenci� dÕinfermeria en addictes a la coca�na i altres estimulants
1. 6 Atenci� dÕinfermeria en addictes a drogues de disseny
1. 7 Pol�tiques de prevenci� en drogodepend�ncies

Unitat II Pr�ctica dÕaula

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta de dues unitats avaluatives:
¥ Unitat avaluativa I: programa te�ric
¥ Unitat avaluativa II: pr�ctica dÕaula

Hi haur� dues convocat�ries segons la programaci�.

Bibliografia
FREIXA, F.; SOLER INSA, P. A. Toxicoman�as. Un enfoque multidisciplinario. Barcelona:

Fontanella, 1981.
KRAMER, J. F.; CAMERON, D. C. Manual sobre dependencia de las drogas. Ginebra:

OMS, 1975.
RIGOL, A.; UGALDE, M. Enfermer�a de salud mental y psiquiatr�a. Barcelona: Salvat,

1991.

Atenció d’infermeria en readaptació
Professora responsable: Araceli Fern�ndez
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Introducció 
Intentar rehabilitar les incapacitats en les persones ha estat sempre un objectiu prioritari en
la cultura de la humanitat. La difer�ncia consisteix que, actualment, lÕobjectiu no va dirigit
a la rehabilitaci� mec�nica dÕuna incapacitat, sin� a desenvolupar al m�xim possible les
potencialitats i capacitats f�siques, mentals i socials de les persones per tal dÕincrementar
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com m�s millor el nivell de salut positiva i aconseguir, aix�, un funcionalisme �ptim.
LÕassignatura t� una distribuci� semestral i compr�n 2 cr�dits te�rics i 1 de pr�ctica dÕaula.

Objectiu
Dotar lÕestudiant dÕelements conceptuals i metodol�gics que li permetin donar atenci�
dÕinfermeria, dins dÕun equip de treball, en els diferents problemes relacionats amb els
processos de readaptaci�.

Continguts
Unitat I Programa te�ric

1.1 Readaptaci� des dÕuna perspectiva de la pr�ctica dÕinfermeria
1.2 Continu�tat dÕatencions en un model dÕinfermeria
1.3 Readaptaci� en i amb la comunitat

Unitat II Pr�ctica dÕaula
2.1 Treball de grup

Metodologia d’ensenyament
Per impartir lÕassignatura es combinar� lÕexposici� de la/del professora/o, la presentaci� de
casos ilálustratius, la realitzaci� de tasques en petits grups i la discussi� general en un grup
gran.

Metodologia d’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa, que correspon a:
¥ Programa te�ric
¥ Pr�ctica dÕaula

Nota final de l’assignatura
La nota final sÕobt� de la prova final escrita.
Hi haur� dues convocat�ries segons la programaci�.

Les hores programades de PA per a la realitzaci� de les activitats s�n dÕassist�ncia obligat�ria
i ser� un dels requisits de valoraci� de lÕestudiant.
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Bibliografia
BAUER, Doreen. Rehabilitaci�n: enfoque integral. Principios pr�cticos. Barcelona: Masson-

Salvat, 1992.
Generalitat de Catalunya. Departament de sanitat. Guia dÕajuts t�cnics per a les activitats

de vida diaria i ocupacional per a la gent gran. Servei Catal� de la Salut, 1996.
Generalitat de Catalunya. Pla de serveis individualitzat. Servei Catal� de la Salut, 1995.
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Instruments per al desenvolupament professional
Professora responsable: Rosa M. Torrens

Introducció
El prop�sit dÕaquesta assignatura �s preparar els alumnes per a la seva incorporaci� al m�n
laboral, prenent com a punt de partida la concepci� del que significa una professi�, una
carrera professional i lÕoferta i la demanda en el mercat laboral.
Aquesta assignatura ha de donar els instruments necessaris per poder elaborar un curr�culum
orientat als propis objectius i amb una coher�ncia professional, aportar coneixements comuns
a totes les professions i eines necess�ries per al creixement i el desenvolupament professional.
LÕassignatura t� una distribucci� semestral i compr�n 3 cr�dits te�rics i 2 cr�dits de pr�ctica
dÕaula.

Objectius generals
¥ Desenvolupar un pla que permeti una carrera professional.
¥ Identificar el camp professional que es desitja desenvolupar.
¥ Sistematitzar lÕactuaci� del coneixement.

Objectius específics
¥ Con�ixer els recursos existents en mat�ria de formaci� continuada.
¥ Elaborar un treball escrit.
¥ Exposar un tema en p�blic.
¥ Relacionar una bibliografia.
¥ Elaborar un curriculum vitae.
¥ Con�ixer el proc�s dÕincorporaci� al m�n del treball.

Continguts
¥ Concepte de professi�
¥ Formaci� en infermeria t�cnica i universit�ria
¥ Necessitat i beneficis de la formaci� continuada
¥ Desenvolupament de la carrera professional: orientaci� o elecci�
¥ La compet�ncia professional
¥ Elaboraci� del curr�culum professional
¥ Elaboraci� i presentaci� de comunicacions i pon�ncies
¥ La incorporaci� al m�n del treball
¥ éxit professional

Metodologia d’ensenyament

Aquesta assignatura es desenvolupar� mitjan�ant:
¥ Exposicions te�riques
¥ Recerca bibliogr�fica
¥ Discussi� de grup i posada en com� de les conclusions
¥ Treballs de grup
¥ Exposici� de comunicacions per part dels alumnes.
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Metodologia de l’avaluació
LÕassignatura consta dÕuna unitat avaluativa, que es concreta en una avaluaci� final a les
convocat�ries de febrer i juny, segons la normativa de la UAB per a les assignatures que
sÕimparteixen en el primer semestre.

Bibliografia
POLIT, D., HUNGLER, B. Investigaci�n cient�fica en ciencias de la salud. Madrid: Ed.

Interamericana, 1985.
Generalitat de Catalunya. Comit� dÕexperts. Formaci� continuada en  infermeria. Barcelona,
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1985.
BENER, P. Pr�ctica progresiva en enfermer�a. Ed.Grijalbo. Barcelona, 1987.
CALDEIRO M. A. et al. Manual de estilo. Barcelona: Ed. Doyma. Cl. Medicina cl�nica,

1993.
P�REZ, S. Como elaborar y presentar un trabajo escrito. Ed. Deusto.
PUCHOL, L. La venta de si mismo. (3a ed. actualizada). Madrid: Ed. Esic, 1993.
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