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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21612 - Fonaments Clínics i Procediments Diagnòstics i Terapèutics
Crèdits 1.68 presencials (42 hores) 4.32 no presencials (108 hores) 6 totals (150

hores).
Grup Grup 10, 2S, Menorca(Campus Extens Illes)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Francisca Franco March No hi ha sessions definides

Rosa Miró Bonet
rosa.miro@uib.es

No hi ha sessions definides

Sylvia Mónica Amorós Cerdà
sylvia.amoros@uib.es

No hi ha sessions definides

Miguel Ángel Rodríguez Calero No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Infermeria Obligatòria Segon curs Grau

Contextualització

La matèria Fonaments Clínics i Procediments Diagnòstics i Terapèutics és una assignatura de formació
obligatòria, que forma part del conjunt de matèries específiques del estudis d´Infermeria.

Està integrada al Projecte Campus Extens Illes i utilitza la plataforma de teleeducació Moodle, com espai on-
line per compartir materials didàctics amb l´estudiant, com a plataforma de comunicació. Per aquest motiu,
l´estudiant ha d´estar atent a les noticies que es publiquen als foros i la publicació de nou material i, per part
seva, el professorat revisarà el correu intern i foros de forma periòdica.

Les classes d'aquesta assignatura s'impartiràn en ambdós idiomes Català i Castellà, depenent del professorat
que imparteixi la sessió, malgrat la documentació formal es presentarà en català.

La matèria es troba ubicada al mòdul d´intervenció que inclou matèries que es vinculen a coneixements,
capacitats i destreses sobre fonaments teòrics i metodològics, determinants socials de la salut i gestió de
serveis en salut. Concretament avarca el coneixement introductori a la pràctica clínica sobre seguretat i
prevenció, proporciona una visió general dels processos fisiopatològics, d´aguns mètodes complementaris de
diagnòstic i procediments terapèutics. La matèria es vincula amb altres assignatures del Mòdul de Ciències
Bàsiques de la Salud, impartides a primer curs, com Estructura i Funció del Cos Humà I i II, Farmacologia i
Dietoterapia, i Bases Conceptuals i Metodològiques en Ciències de la Salut. També es relaciona amb altres
matèries del Mòdul Ciències de la Infermeria: Intervenció en salut; com l´Infermeria al Llarg del Cicle Vital
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i Infermeria a la persona adulta I. La transferència dels coneixements d´aquesta matèria a la pràctica clínica
es durà a terme al llarg del Mòdul de Pràctiques Externes.

Requisits

No es descriuen requisits essencials per cursar aquesta matèria, malgrat es considera recomanable haver
cursat les assignatures impartides a primer curs i primer semestre de segon curs; Estructura i Funció del Cos
Humà I i II, Bioquímica, Farmacologia i Dietoterpia , Bases Conceptuals i Metodològiques, Comunicació i
Salut, i Bases Històriques, Conceptuals i Metodològiques de les Cures.

Recomanables
Es considera que hi ha requisits acadèmics i personals previs que poden facilitar a l'estudiant la integració
d'aquest continguts i competències. Es considera fonamental una actitut d'interés per la lectura crítica
d'articles científics, per tant a nivell acadèmic es recomana tenir coneixements bàsics que li permetin
comprendre lectures en llengua anglesa; així com manejar les eines informàtiques bàsiques. A nivell
personal, és recomanable desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesis i reflexió de la informació sobre
aspectes relacionats amb la salut i el treball en equip.

Competències

L'assignatura de Fonaments Clínics i procediments diagnòstics i terapèutics té el propòsit de contribuir
a l'adquisició de les competències que s'indiquen a continuació, les quals formen part del conjunt de
competències establertes en els plans d'estudis de Infermeria i Fisioteràpia.

Específiques
1. E1: Capacitat d'aplicar els principis teòrics i metodològics de la infermeria adquirits a la pràctica

professional, atenent a criteris de qualitat en qualsevol etapa del cicle vital i tenint en comte la diversitat
i multiculturalitat..

2. E8: Capacitat per treballar de manera cooperativa amb els propis companys i amb l'equip
multidisciplinari als diferents àmbits d'atenció..

Genèriques
1. G2: Capacitat d'organització i planificació.
2. G7: Capacitat per identificar problemes i prendre decisions fonamentades en els resultats d´investigació

per resoldrer-los de forma autònoma..
3. G10: Raonament crític.
4. G12: Aprenentatge autònom.

Continguts

El contingut de la matèria s'estructura en6 Unitats didàctiques o Blocs temàtics diferents, i dins algun d'ells
es fa una subdivisió en temes específics.
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Continguts temàtics
Tema 1. Introducció

Concepte de malaltia i procés fisiopatològic. Terminologia clínica, semiologia. Introducció
als processos fisiopatològics d´adaptació a nivell celular. Reaccions alèrgiques i d
´hipersensibilitat.

Tema 2. Cicatrització de ferides i úlceres
UPP: valoració de risc de les úlceres, prevenció i tractament de les úlceres. Neteja i cura de
ferides i aplicació tractaments tòpics.

Tema 3. Infecció
Cadena epidemiològica. Prevenció d'infeccions en la comunitat. Infecció nosocomial i
prevenció. Aïllaments. Antibioteràpia. Sèpsia i antisèpsia. Esterilització.

Tema 4. Dolor
Concepte. Mecanismes neurofisiològics del dolor. Factors que influeixen en la resposta al
dolor. Tipus de dolor. Escales de valoració. Analgèsia i teràpies alternatives.

Tema 5. Procés oncològic
Biologia del càncer. Terminologia oncològica. Alteració cel•lular. Classificació. Prevenció
i detecció. Complicacions del càncer. Fonaments, efectes i cures associats a la teràpia
oncològica; fàrmacs quimioteràpics.

Tema 6. Mesures de Prevenció
Mesures de prevenció de riscos biològics. Mesures de seguretat en l'àmbit sanitari. Precaucions
estàndard

Tema 7. Mètodes complementaris de diagnòstic
Determinacions analítiques. Diagnòstic per imatge. Anatomia patològica. Procediments de
preparació, recollida de mostres i prevenció de complicacions.

Tema 8. Cirugia i Anestèsia
Preparació preparatòria. Atenció intraoperatòria.. Seguiment i control postoperatori immediat
i tardà. Fàrmacs anestèsics

Metodologia docent

En aquest apartat es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial (o autònom) previstes a
l'assignatura amb l'objecte de poder desenvolupar i avaluar les competències establertes anteriorment.

Amb el propòsit d'afavorir l'autonomia i el treball de l'alumne, l'assignatura forma part del projecte Campus
Extens (Palma), dedicat a l'ensenyament flexible a distància, el qual incorpora l'ús de la telemàtica a
l'ensenyament universitari. Així, mitjançant la plataforma de teleeducació Moodle l'alumne tindrà a la seva
disposició una comunicació en línia i a distància amb el professorat, un calendari amb notícies d'interès,
documents electrònics, propostes de pràctiques de treball, etc.

Activitats de treball presencial
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classe magistral Grup gran (G) El professor utilitzarà el mètode expositiu i exemples relacionats amb la
pràctica clínica per establir els fonaments teòrics de la matèria.

Seminaris i tallers Seminaris Grup mitjà (M) Es realitzaran dos seminaris:
1. Cures de ferides: Una sessió monogràfica de tres hores de durada
Al llarg de la sessió es treballarà amb l´alumne la capacitat d´identificar
signes i símptomes presents a diferents tipus de lesions a través d´imatges.
I es treballaran els diferents tipus de tractament de ferides a través de fitxes
que quedaran a disposició dels alumnes abans del seminari.
L´avaluació del contingut treballat a n´aquest seminari es resoldrà a través
d´un examen tipus test.
2. Seminari clínic: a partir de la descripció d´una situació clínica els
alumnes treballaran en grup la resolució d´un cas.
A l´inici del seminari el professor explicarà la dinàmica de la sessió i es
treballarà en format debat-discussió la resolució de dubtes i relació de
dades de caràcter fisiològic amb l´evolució clínica. També es discutirà com
abordar dades de caràcter psico-social.
Els alumnes s´organitzaràn en grups de 4-5 persones per resoldre el cas
clínic plantejat i entregar-ho, a la data establerta per a cada grup mitjà, com
a tasca avaluativa

Avaluació Examen global
tipus test

Grup gran (G) Aquesta prova pretén valorar si l’estudiant ha adquirit els coneixements
treballats a la matèria, i la relació dels conceptes teòrics i resolució de casos
clílnics.

Avaluació Examen Seminari 1 Grup gran (G) Aquesta prova pretén valorar si l’estudiant ha adquirit els coneixements
relacionats amb valoració i cura de ferides.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Preparació de les unitats
didàctiques

És recomanable que l'estudiant hagi llegit la matèria abans d'acudir a la classe. Això
ajudarà a la comprensió de les exposicions del professor i del treball en seminari.
Després de les exposicions, es recomana aprofundir en la matèria a través de les lectures
recomanades i assentar el coneixement a través de les bateries de preguntes al final de
cada tema. L'alumne disposarà d'un assortiment de recursos associats a cada tema, com
articles, enllaços o bibliografia recomanada.

Estudi i treball
autònom individual

Preparació Seminari 1 Seminari 1: És necessari que l'estudiant faci feina prèvia al seminari amb el contingut
relacionat amb la "cicatrització i cura de ferides". L´ajudarà a la comprensió de les
exposicions del professor i al treball en grup que es durà a terme durant el seminari.
Quan tots els grups mitjans hagin realitzat el seminari 1 es farà una avaluació en grup
gran a través d´un examen tipus test.

Estudi i treball
autònom individual

Preparació Seminari 2 Seminari 2: Es treballarà en grups petits de 4-5 persones a través d´un cas clínic que
respon a una situació clínica associada al contingut teòric treballat a la matèria.
Aquesta activitat té tres finalitats;
3. Adquirir coneixement dels diferents processos fisiopatològics de relevància per a la
seva futura pràctica clínica.
4. Iniciar a l´estudiant en el treball en equip i metodologia de treball cooperatiu
5. Potenciar la capacitat reflexiva i crítica dels alumnes front a situacions clíniques reals.
La resolució del cas clínic en forma de treball s´haurà d´entregar a través de la plataforma
moodle a la data que s´indiqui a l´inici del curs
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

A la següent taula es presenta la distribució d'hores segons les diferents activitats de treball presencial i de
treball no presencial (o autònom) planificat i la seva equivalència en crèdits europeus o ECTS.

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 42 1.68 28
Classes teòriques Classe magistral 32 1.28 21.33
Seminaris i tallers Seminaris 6 0.24 4
Avaluació Examen global tipus test 2 0.08 1.33
Avaluació Examen Seminari 1 2 0.08 1.33

Activitats de treball no presencial 108 4.32 72
Estudi i treball autònom individual Preparació de les unitats didàctiques 70 2.8 46.67
Estudi i treball autònom individual Preparació Seminari 1 8 0.32 5.33
Estudi i treball autònom individual Preparació Seminari 2 30 1.2 20

Total 150 6 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències establertes a l'assignatura seran valorades mitjançant l'aplicació d'una sèrie de
procediments d'avaluació. A la taula del present apartat es descriu per a cada procediment d'avaluació, la
tipologia (recuperable: R, no recuperable: NR), els criteris d'avaluació i el seu pes en la qualificació de
l'assignatura. L'alumne obtindrà una qualificació numèrica entre 0 i 10 per a cada activitat avaluativa, la qual
serà ponderada segons el seu pes, a fi d'obtenir la qualificació global de l'assignatura.

Per el període extraordinari de setembre, es guardaran les notes de les activitats avaluatives no recuperables
i l'alumne haurà de superar els mínims exigits a les activitats recuperables.
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Examen global tipus test

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (Recuperable)
Descripció Aquesta prova pretén valorar si l’estudiant ha adquirit els coneixements treballats a la matèria, i la relació

dels conceptes teòrics i resolució de casos clílnics.
Criteris d'avaluació - Identificació de la resposta més correcta d'entre les alternatives.

- Format de la prova: la convocatòria oficial d'examen d'aquesta matèria constarà de dues proves. La primera
part estarà conformada per preguntes tipus test de resposta múltiple amb 4 opcions de resposta i la segona seran
preguntes de resposta curta referents a un cas clínic. El criteri numèric d'avaluació s'adjuntarà a l'enunciat
de la prova.
- Els alumnes que han eliminat matèria amb el primer parcial s’hauran d´examinar dels blocs o unitats
didàctiques 3, 4 i 5.
En cas de no haver eliminat matèria, i en cas d´haver de resoldre la nota final en període de recuperació, l
´alumne haurà de fer un examen global, corresponent a tot el contingut vist al llarg del curs a l´assignatura.
- Consideracions sobre la prova: l'estudiant ha d'obtenir una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 per
poder aprovar l´assignatura, o fer mitja amb el primer parcial en cas d´haver eliminat matèria. Llavors es
considera que l'estudiant té els coneixements mínims necessaris.
Si la nota és inferior a 5 es guardaran la resta d´avaluacions parcials, excepte la del primer parcial en cas
d´haver-ne eliminat matèria, i l´alumne haurà de realitzar l’examen final a la convocatòria en període de
recuperació.

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A

Examen Seminari 1

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (No recuperable)
Descripció Aquesta prova pretén valorar si l’estudiant ha adquirit els coneixements relacionats amb valoració i cura de

ferides.
Criteris d'avaluació - Identificació de la resposta més correcta d'entre les alternatives.

- Format de la prova; a una sessió programada prèviament, un cop realitzat el primer seminari per tots els grups
mitjans, es durà a terme un examen tipus test que constarà de preguntes fetes sobre imatges dels diferents
tipus de ferides; valoració, tractament, cura, evolució...
- Consideracions sobre la prova: perquè faci mitja s´haurà de treure una nota mínima de 5. En el cas de no
arribar a la nota mínima al còmput global de la matèria hi apareixerà un 0.

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Preparació Seminari 2

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Seminari 2: Es treballarà en grups petits de 4-5 persones a través d´un cas clínic que respon a una situació

clínica associada al contingut teòric treballat a la matèria. Aquesta activitat té tres finalitats; 3. Adquirir
coneixement dels diferents processos fisiopatològics de relevància per a la seva futura pràctica clínica.
4. Iniciar a l´estudiant en el treball en equip i metodologia de treball cooperatiu 5. Potenciar la capacitat
reflexiva i crítica dels alumnes front a situacions clíniques reals. La resolució del cas clínic en forma de
treball s´haurà d´entregar a través de la plataforma moodle a la data que s´indiqui a l´inici del curs

Criteris d'avaluació -Entrega de la resolució d´un cas clínic plantejat a la sessió presencial.
-Format de la prova; es presentarà per escrit seguint els criteris de presentació que s´exposaràn al seminari.
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- Consideracions sobre la prova: perquè faci mitja s´haurà de treure una nota mínima de 6. En cas de no arribar
a la nota mínima al còmput global de la matèria hi apareixerà un 0 a la nota d´aquest parcial

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Mitjançant la plataforma de teleeducació Moodle, l'alumne tindrà a la seva disposició una sèrie de recursos
d'interès per a la seva formació, com documents electrònics sobre la matèria elaborats pel professorat
responsable de l'assignatura i altres documents i enllaços a internet.

Bibliografia bàsica

1. Swearingen, PL. Rossa, DG. Manual de Enfermería Medico quirúrgica. Intervenciones Enfermeras y
Tratamientos Interdisciplinarios. 6ª Ed. Editorial Elsevier. Madrid; 2008 2. Rayón, E. Manual de Enfermería
Médico-Quirúrgica.Vol I y III. Editorial Síntesis. Madrid; 2001. 3. Beare, PG. Myers, JL. Enfermería
Médico-quirúrgica. 3a ed. Madrid: Mosby/Doyma Libros. 1999. 4. Potter, PA. Perry, AG. Enfermería
Clínica: Técnicas y procedimientos. 4a ed. Madrid: Harcourt Brace, 1999. 5. McFerry, M. Beebe, A. Dolor:
Manual clínico para la práctica de enfermería. Editorial Salvat. Barcelona; 1992.

Bibliografia complementària

1. Harding, K. World Union of Wound Healing Societies. Principios de las mejores prácticas. Exudado en
las heridas y utilidad de los apósitos. Documento de consenso. Medical Education Partnership Ltd 2007.
2. Tomàs Vidal, MA. Trinidad Baena Panadero, MT. Úlceres per pressió : informació per al pacient i per
al cuidador. Govern de les Illes Balears Conselleria de Salut i Consum. Alcalá La Real (Jaén) :2007. 3.
Berry & Kohn. Técnicas de quirófano. 10ª Edición. Ed Elsevier. Barcelona; 2004. 4. Fischbach. Manual de
pruebas diagnósticas. 5º ed. Ed. McGraw-Hill Interamericana. Mexico; 1999. 5. EWMA. European Wound
Management Association. Documento de posicionamiento. El dolor durante los cambios de apósito. Medical
Education Partnership LTD. 1998. 6. Stoelting, RK. Miller, RD. Bases de la anestesia. 3ª Ed. McGraw-Hill
Interamericana. Mexico,DF; 1997. 7. Martínez E, Paz J. Manejo pre, intra y postoperatorio del enfermo
quirúrgico. Oviedo: Universidad de Oviedo. Servicio de Publicaciones, 1994. 8. Bennet J.V, Brachman P.S.
Hospital Infections. 2 ed. Boston: Litte Brow, 1986

Altres recursos

1. González Garcia, FJ. Atlas sobre cicatrización de úlceras y heridas. 2a ed. Ed. Laboratorios Knoll.
Madrid; 1998. 2. Terapias biológicas en el cáncer. Manual educativo para enfermería. Producido con el
soporte de F. Hoffman-La Roche Ltd. 3. Definiciones de CDC de infección nosocomial. American Journal of
Infection control 1988; 16:128-140. 4. García I, Morales S, Jímenez JF. Enfermería e información al paciente
quirúrgico. Enfermería Científica 1991; 110:25-27.


