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Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

Adquirir les habilitats, coneixements i actituds necessàries per a proporcionar cures d'infermeria òptimes a
persones amb malalties importades i/o de transmissió sexual amb un enfocament de salut comunitària.

Consolidar la humanització del tenir cura de les persones i les seves famílies.

Identificar conductes discriminatòries i dissenyar intervencions per reduir-les.

Competències

Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d'informació.
Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per
escrit.
Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adequada per donar resposta als problemes de
l'àmbit professional, de manera eficient i eficaç.
Oferir una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones
ateses, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb
els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen a les normes legals i deontològiques aplicables.
Planificar i dur a terme cures infermeres dirigides a persones, famílies o a grups, orientades als
resultats en salut, i avaluar-ne l'impacte a través de guies de pràctica clínica i assistencial que
descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut.

Resultats d'aprenentatge

Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
Aplicar diverses estratègies educatives orientades al malalt i al cuidador.

Aplicar una estratègia educativa centrada en les persones, seguint els objectius establerts en el pla de
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Aplicar una estratègia educativa centrada en les persones, seguint els objectius establerts en el pla de
salut.
Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d'informació.
Citar els indicadors d'avaluació per valorar els resultats de les estratègies implementades.
Determinar les recomanacions preventives per mantenir la salut i justificar-les mitjançant evidències
demostrades.
Elaborar un pla d'educació per a la salut d'una família o d'un grup.
Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per
escrit.
Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adequada per donar resposta als problemes de
l'àmbit professional, de manera eficient i eficaç.
Planificar els programes basant-se en un marc teòric.
Planificar un procés d'atenció d'infermeria.
Presentar una anàlisi dels indicadors relacionats amb la salut del centre en el qual es realitzin les
pràctiques, extreure'n les dades més rellevants i plantejar sistemes d'intervenció.

Continguts

Evolució clínica i epidemiològica de les malalties importades i de transmissió sexual.
Cures d'infermeria a persones amb malalties importades i/o de transmissió sexual.
Migració i salut.
Diversitat sexual i de gènere.
Pràctiques sexuals i risc d'infecció
Estigma i discriminació

Metodologia

Es faran servir diverses metodologies docents, fonamentalment, classes magistrals, seminaris de discussió de
casos/lectures, treballs de grup i projecció d'audiovisuals amb debat.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

PRÀCTIQUES D'AULA (PAUL) 25 1

TEORIA (TE) 27 1,08

Tipus: Autònomes

ELABORACIÓ DE TREBALLS / ESTUDI PERSONAL / LECTURA
D'ARTICLES/INFORMES D'INTERÈS

94,5 3,78 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12

Avaluació

Criteris d'avaluació:

La qualificació final de l'assignatura correspon a la mitjana aritmètica de totes les proves avaluatives:
examen, treball escrit i presentació oral (estudiants Erasmus: examen i entrega de treball/s)
Es imprescindible obtenir una nota superior o igual a 4 per poder realitzar la mitjana de les diferents
qualificacions.

En aquelles situacions en les que l'assistència del/la estudiant a activitats avaluatives sigui inferior al
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En aquelles situacions en les que l'assistència del/la estudiant a activitats avaluatives sigui inferior al
50% aquestes es consideraran com a NO AVALUABLE (NA).
Els treballs no presentats o fora de les dates establertes es puntuaran amb un zero.

Criteris d'avaluació pels estudiants d'Erasmus:

Els/les estudiants Erasmus realitzaran l'assignatura mitjançant el Campus Virtual o Moodle.
Realització de tasques setmanals (nombre a determinar pel docent) i entregar-les dins el termini
establert (15% de la nota). Aquestes tasques han d'estar aprovades per poder presentar-se a l'examen
(85% de la nota).
Els/les estudiants d'Erasmus que no lliurin totes les proves a temps o tinguin alguna suspesa, podran
presentar-se a l'examen, però en cap cas la nota final no serà superior a l'aprovat.

Els estudiants que no hagin superat l'assignatura/mòdul per mitjà de l'avaluació continuada es podran
presentar a un examen final o una prova final de síntesi

Revisió de proves:

Tutoria individual on es farà el  amb el/la estudiant sobre el seu procés d'aprenentatge i avaluació.feed-back

Tenen dret a revisió tots/es els/les estudiants prèvia cita amb el professor.

El tractament eventual de casos particulars:

Es realitzarà a partir d'un comitè docent (format pel coordinador de l'assignatura, i 2 professors del
departament experts en la matèria) on s'avaluarà la situació particular de l'estudiant i es prendran les
decisions més adients.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Avaluació escrita mitjançant proves objectives 60% 3 0,12 4, 5, 6, 9

Defensa oral de treballs 15% 0,5 0,02 1, 4, 5, 8, 11, 12

Entrega de treballs escrits 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

La bibliografia serà especifica per a cada mòdul i es facilitarà als estudiants en finalitzar cada sessió.
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