
Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2014-15
Assignatura 21611 - Infermeria al Llarg del Cicle

Vital
Grup Grup 2, 1S
Guia docent D
Idioma Català

1 / 9

Data de publicació: 03/07/2014
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2015 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Identificació de l'assignatura

Assignatura 21611 - Infermeria al Llarg del Cicle Vital
Crèdits 2,64 de presencials (66 hores) 6,36 de no presencials (159 hores) 9 de totals

(225 hores).
Grup Grup 2, 1S (Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

Miguel Bennasar Veny
miquel.bennasar@uib.es

12:00h 14:00h Dilluns 01/09/2014 30/09/2015 Despatx
B23 Edifici

Beatriu Pinòs
Guillermo Artigues Vives Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Susana González Torrente
s.gonzalez@uib.es

13:00h 15:00h Divendres 13/10/2014 30/09/2015 Centre de
Salut Son Pisà

consulta E
María Carmen Herrero Orenga Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

10:30h 11:30h Dimarts 01/09/2014 30/01/2015 Despatx nº33.
Edifici Beatriu

de PinósAntonia Martín Perdiz
antonia.martin@uib.es 16:00h 17:00h Dimarts 02/02/2015 31/07/2015 Despatx nº

33. Edifici
Beatriu de Pinós

Sonia Martínez Andreu
sonia.martinez@uib.es

12:00h 14:00h Dimecres 17/04/2015 31/07/2015 Guillem Cifre.
Despatx C-207

Aina Maria Yañez Juan Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització

Aquesta matèria forma part de la formació obligatòria del pla d’estudis del grau d’infermeria i amb ella s'inicia
el mòdul de la intervenció d'infermeria a cada una de les etapes del cicle vital.

Aporta al currículum acadèmic les bases fonamentals sobre el desenvolupament i característiques de cada
etapa del cicle vital de la persona; així com els coneixements més rellevants sobre els programes de salut
encaminats a la promoció d'hàbits saludables i a la prevenció i a la detecció dels factors de risc i dels problemes
de salut susceptibles a cada etapa del cicle.

La salut és un dret, un bé essencial i necessari per al conjunt de la societat, conseqüència de la influència de
múltiples factors. Es tracta de l’estat de benestar físic, psíquic i social que implica una millora constant de
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les condicions personals i socials en les quals es desenvolupa l’individu, amb la finalitat d’assolir un nivell
de qualitat de vida cada vegada millor.

Quan parlam d’estils de vida ens referim a una sèrie de comportaments que modulen la salut, als quals els
individus s’exposen deliberadament i sobre els quals podria exercir un mecanisme de control, evitant-los o
reforçant-los. Per això, la promoció de la salut és el procés que permet a les persones incrementar el seu control
sobre els determinants de la salut i en conseqüència, millorar-la.

No obstant, els comportaments que tenen a veure amb la salut no es canvien únicament gràcies a la informació
i els consells saludables. La qualitat de l’alimentació o el grau d’activitat física de la població és bàsicament
conseqüència de l’estructura familiar, l’organització del treball, la mobilitat urbana, etc. D’aquí la importància
de coordinar l’actuació del sistema sanitari amb altres intervencions que facilitin l’adopció d’estils de vida
saludables.

Els continguts d’aquesta matèria, també permeten que els estudiants reconeixin a la família como el
medi natural per al desenvolupament i benestar dels seus membres, així com introduir als estudiants en
l'aprenentatge del rol professional com educadors per a la salut al llarg del cicle vital de les persones per poder
així, facilitar el seu creixement, desenvolupament i autonomia.

Els continguts i les competències que es treballen en aquesta assignatura permeten a l'estudiant ampliar els
coneixements i habilitats sobre els temes relacionats amb la promoció d’estils de vida saludables i la prevenció
de malalties en les diferents etapes del cicle vital abordats a altres assignatures del currículum com són:
Conducta, salut i qualitat de vida, Determinants socials de la salut, Bases conceptuals i metodològiques de les
ciències de la salut i Promoció de la salut i participació familiar i comunitària.

Pendent de normalització lingüística

Requisits

Recomanables
És recomanable haver cursat les següents assignatures: Determinants socials de la salut , salut, Bases
conceptuals i metodològiques de les ciències de la salut, Comunicació i salut i Conducta, Salut i Qualitat de
vida de primer de grau.

Competències

Específiques
* Estudiar el funcionament, desenvolupament i les interaccions de la persona, grup o comunitat en el contexte

social i sanitari (CE2 IFM).
* Capacitat per conduïr amb habilitats les activitats d'educació, promoció de la salut i prevenció de malalties

en totes les etapes del cicle vital; amb la finalitat de dur a terme mesures pel foment d'estils de vida
saludables (CE6 IFM).

* Capacitat per comunicar-se de manera eficaç amb els usuaris, familiars, grups socials i membres de l'equip
(CE7 IFM).
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Genèriques
* Capacitat d'anàlisi i síntesis, mitjançant el desenvolupament de treballs en equip (CG1 IFM).
* Capacitat per identificar problemes i prendre decisions fonamentades en els resultats d'investigació per

resoldrer-los de forma autònoma (CG7 INF).
* Raonament crític (CG10 IFM).
* Capacitat d’organització i planificació (CG 9 IFM).

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
BLOC I. CICLE VITAL I SALUT: Epidemiologia i salut pública.

Tema 1. Epidemiologia i Salut Pública: Conceptes introductoris. Causalitat epidemiològica.
Factors de risc. Activitats preventives i promoció de la salut. Cribatges, vacunes i consell
preventiu en la pràctica clínica. La medicalització de l’etapa preventiva.

Tema 2. Prevenció i intervenció sobre els estils de vida. Nivells de prevenció: primària,
secundària i terciària. Prevenció primordial. Estratègies generals de prevenció en salut pública:
Estratègies poblacionals i d’alt risc i estratègia multifactorial.

BLOC II. ESTILS DE VIDA I SALUT: Factors personals i socials que afecten la salut.
Tema 3. Activitat física i salut: Importància i bases epidemiològiques. Recomanacions i
educació per a la salut.

Tema 4. Alimentació i salut: Bases epidemiològiques. Recomanacions nutricionals. Educació
per a la salut i mesures preventives. Estratègia de prevenció de l’obesitat.

Tema 5. Tabac i salut: Epidemiologia del tabaquisme. Impacte sobre la salut. Intervenció
preventiva.

Tema 6. Consum d’alcohol i salut: Epidemiologia. Problemàtica social i sanitària. Mesures
preventives.

Tema 7. Drogodependències: Conceptes bàsics. Epidemiologia del consum de drogues.
Programes de prevenció de drogodependències. Consideracions del tractament d’addiccions.
Aspectes legals.

Tema 8. Accidents de tràfic: Magnitud del problema, detecció i eficàcia de la intervenció.

Tema 9. Sexualitat i salut. Concepte de sexualitat. Desenvolupament sexual al llarg de la
vida. Sexualitat, cultura i societat. Identitat sexual. Programes de salut sexual i reproductiva.
Anticoncepció. Embaràs en adolescents. Malalties de Transmissió Sexual (MTS). L’anàlisi de
gènere en la salut sexual i reproductiva.

BLOC III. ESTAT DE SALUT DE LA POBLACIÓ.
Tema 10. Salut Internacional: Els objectius europeus de l'OMS. Principals problemes de salut
en el món. Informes de la situació de salut en el món: OMS, Consell Europeu, Ministeri de
Sanitat, Política Social i Igualtat. Les enquestes de salut: ENS i ESIB.

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Tema 11. Planificació Sanitària: Prioritats sanitàries a la nostra comunitat. Pla de Salut de les
Illes Balears.

Tema 12. Prevenció i control de les malalties transmissibles. Concepte d'epidèmia, pandèmia
i endèmia. Les epidèmies: tipus, característiques i causes. Actuació davant un brot epidèmic.
Estratègies de prevenció i control. Les malalties de declaració obligatòria (MDO).

Tema 13. Les vacunes. Immunitat col·lectiva. Immunoglobulines i vacunes. Eficàcia vacunal.
Consell a viatgers.

BLOC IV. SALUT MATERNO-INFANTIL.
Tema 14. Fecundació, embaràs, part i puerperi. Atenció a la dona i al nadó. Morbiditat i
mortalitat materna-infantil.

Tema 15. Ser pares i mares. La maternitat i la paternitat a les diferents cultures.

Tema 16. Educació maternal. La Lactància materna.

BLOC V. SALUT EN LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA.
Tema 17. La infància: Concepte i etapes de la infància. Creixement i desenvolupament
psicomotor i neurològic. La infància en diferents cultures.

Tema 18. La adolescència: Concepte i fases de l'adolescència. Canvis biològics i psicosocials.
L'adolescència en diferents cultures.

Tema 19. Morbiditat i mortalitat en la infància. Programes de promoció de la salut i prevenció
de la malaltia en la infància: Infant sa. Salut escolar. Vacunacions i calendari vacunal. Accidents
infantils. Assetjament escolar (o bullying). Maltractament infantil.

Tema 20.- Morbiditat i mortalitat en l'adolescència. Programes de promoció de la salut i
prevenció de la malaltia i comportaments de risc en l'adolescència: Consulta jove, prevenció de
drogodependències i educació afectivo-sexual. Violència juvenil.

BLOC VI. L’ADULTESA I LA VELLESA.
Tema 21. Concepte de adultesa. Etapes de la fase adulta. Canvis biològics i psicosocials en el
desenvolupament de la persona adulta jove i madura. Salut de la dona. La dona a la maduresa:
El climateri. La menopausa. Violència de gènere.

Tema 22. Envelliment i salut. El procés d’envelliment: teories, canvis biològics i psicosocials.
Envelliment actiu i saludable.

Tema 23. Morbiditat i mortalitat en la etapa adulta i la vellesa. Programes de promoció de la
salut i prevenció de la malaltia en l'adultesa i vellesa. Malalties cardiovasculars. Prevenció del
càncer. Salut Mental.

Tema 24. Salut en el lloc de treball. Treball i salut. Epidemiologia, problemàtica social i
sanitària. Precarietat laboral i incapacitat permanent. Lesions per accidents de treball. Malalties
professionals. Incapacitat laboral.

BLOC VII. LA FAMÍLIA EN EL CICLE VITAL.
Tema 25. Cicle vital familiar. Teories sobre la família. Canvis sociològics i estructurals en la
família. Relacions familiars. La família cuidadora de la salut. La família en les diferents cultures.

Metodologia docent
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Amb el propòsit d'afavorir l'autonomia i el treball personal de l'estudiant, l'assignatura forma part del projecte
Campus Extens, el qual incorpora l'ús de la telemàtica a l'ensenyament universitari dins el marc de l'Espai
Europeu d'Educació Superior. Així, mitjançant la plataforma Moodle, l'estudiant tindrà a la seva disposició una
comunicació en xarxa i a distància amb el professor, documents electrònics i enllaços d'internet, i propostes
d'activitats pràctiques de treball autònon.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Lliçó magistral Grup gran (G) Mitjançant el mètode expositiu, el/la professor/a establirà els
fonaments teòrics, així com el mètode de treball aconsellable
i el material didàctic que l'estudiant haurà d'utilitzar per
preparar de forma autònoma els continguts. En el transcurs
de les classes, el professor/a farà preguntes obertes, amb
la finalitat de motivar el procés de reflexió i raonament de
l'alumnat.

45

Seminaris i tallers Discussió de
lectures, resolució
de casos i/o
exposicions orals

Grup mitjà 2 (X) Consistiran en 4 sessions monogràfiques de 3 hores cada una
sobre:

- Lectura crítica d'articles epidemiològics.

- Promoció de la lactància materna.

- Salut i sexualitat. Prevenció de MTS.

- Programa del nin sa.

De forma prèvia a la realització de cada seminari, es facilitarà
als estudiants el material didàctic que ha de treballar-ne a
l'aula en grup. L'assistència als seminaris es aconsellable per
assolir de forma òptima els coneixements necessaris per la
realització de les activitats. L'avaluació es realitzarà a través
d'un qüestionari on-line a moodle.

12

Classes de
laboratori

Procediments
i tècniques
d'infermeria

Grup petit (P) Sessió de 4 hores per entrenar habilitats en els procediments
i tècniques d'infermeria de:

- Mesura de la pressió arterial, temperatura corporal,
freqüència respiratòria i cardíaca.

- Vacunes.

Pel desenvolupament de les activitats pràctiques esmentades
s'emprarà material de simulació. L'avaluació es realitzarà a
través d'un qüestionari on-line a moodle, juntament amb els
seminaris. L'assistència per aquesta activitat serà obligatòria.

4

Avaluació Examen Parcial 1 Grup gran (G) Prova escrita teòrica amb preguntes tipus test per valorar
si s'han adquirit els conceptes bàsics. Amb l'avaluació
per parcials es pretén fer una avaluació continuada dels
progressos de l'alumnat. Aquest primer parcial, constarà de la
primera meitat dels continguts treballats a l'aula.

2

Avaluació Examen Parcial 2 Grup gran (G) Prova escrita teòrica amb preguntes tipus test per valorar
si s'han adquirit els conceptes bàsics. Amb l'avaluació
per parcials es pretén fer una avaluació continuada dels
progressos de l'alumnat. Aquest segon parcial, constarà de la
segona meitat dels continguts treballats a l'aula.

2
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Altres Tutoria en grup
gran

Grup gran (G) Presentació el primer dia de clase de les competències a assolir
pels estudiants i la metodologia de treball i d'avaluació que es
desenvoluparà.

1

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.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Preparació de les unitats
didàctiques, lectures i
activitats dels seminaris

L'alumne aprofundirà en la matèria de cada unitat mitjançant la bibliografia,
articles i material indicat a classe i penjat a la plataforma Moodle.
Per facilitar aquesta tasca, s'indicarà, per a cada unitat didàctica, la
documentació relacionada que es recomana consultar.

S'hi inclou, a més a més, l'estudi personal per la preparació d'exàmens i les
lectures complementàries.

149

Estudi i treball
autònom individual

Qüestionari on-line sobre
els seminaris i tallers

El professor/a penjarà un qüestionari al moodle referent als seminaris i
tallers que hauran de ser contestats per l'alumnat durant un temps limitat.

10

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Com podeu veure a continuació, l'avaluació d'aquest assignatura consistirà en: 40% Examen parcial de la
primera meitat dels continguts de l'assignatura; 40% Examen parcial de la segona meitat dels continguts de
l'assignatura; i 20% Qüestionari a moodle sobre els continguts treballats als seminaris i als procediments i
tècniques (classes de laboratori).

És imprescindible aprovar cada un dels examens (un mínim de 5 sobre 10) per fer mitjana amb la resta de
notes. A la convocatòria extraordinària de setembre es podrà recuperar tant l'examen parcial 1 com l'examen
parcial 2, però en cap cas es podran recuperar ambdós.

Discussió de lectures, resolució de casos i/o exposicions orals

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves objectives (no recuperable)
Descripció Consistiran en 4 sessions monogràfiques de 3 hores cada una sobre: - Lectura crítica d'articles

epidemiològics. - Promoció de la lactància materna. - Salut i sexualitat. Prevenció de MTS. - Programa del
nin sa. De forma prèvia a la realització de cada seminari, es facilitarà als estudiants el material didàctic que
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ha de treballar-ne a l'aula en grup. L'assistència als seminaris es aconsellable per assolir de forma òptima els
coneixements necessaris per la realització de les activitats. L'avaluació es realitzarà a través d'un qüestionari
on-line a moodle.

Criteris d'avaluació Consistirà en una prova objectiva (qüestionari) a moodle sobre el contingut treballat als seminaris.

Percentatge de la qualificació final: 0%

Procediments i tècniques d'infermeria

Modalitat Classes de laboratori
Tècnica Proves objectives (no recuperable)
Descripció Sessió de 4 hores per entrenar habilitats en els procediments i tècniques d'infermeria de: - Mesura de la

pressió arterial, temperatura corporal, freqüència respiratòria i cardíaca. - Vacunes. Pel desenvolupament de
les activitats pràctiques esmentades s'emprarà material de simulació. L'avaluació es realitzarà a través d'un
qüestionari on-line a moodle, juntament amb els seminaris. L'assistència per aquesta activitat serà obligatòria.

Criteris d'avaluació Consistirà en una prova objectiva (qüestionari) a moodle sobre el contingut treballat a les classes de laboratori.
Serà requisit indispensable per obtenir puntuació en aquesta part haver assistit a les classes.

Percentatge de la qualificació final: 0%

Examen Parcial 1

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Prova escrita teòrica amb preguntes tipus test per valorar si s'han adquirit els conceptes bàsics. Amb

l'avaluació per parcials es pretén fer una avaluació continuada dels progressos de l'alumnat. Aquest primer
parcial, constarà de la primera meitat dels continguts treballats a l'aula.

Criteris d'avaluació Preguntes tipus test: identificació de la resposta correcta d'entre les diferents alternatives (sèrie de 4 respostes
possibles: a,b, c i d). La penalització per resposta incorrecta serà de 0,25 punts.

Aquest examen es podrà recuperar a la convocatòria extraordinària de setembre, sempre i quan l'alumne no es
presenti a la recuperació de l'examen parcial 2.

És imprescindible aprovar l'examen (un mínim de 5 sobre 10) per fer mitjana amb la resta de notes.

Percentatge de la qualificació final: 40%

Examen Parcial 2

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Prova escrita teòrica amb preguntes tipus test per valorar si s'han adquirit els conceptes bàsics. Amb

l'avaluació per parcials es pretén fer una avaluació continuada dels progressos de l'alumnat. Aquest segon
parcial, constarà de la segona meitat dels continguts treballats a l'aula.

Criteris d'avaluació Preguntes tipus test: identificació de la resposta correcta d'entre les diferents alternatives (sèrie de 4 respostes
possibles: a,b,c i d). La penalització per resposta incorrecta serà de 0,25 punts.

Aquest examen es podrà recuperar a la convocatòria extraordinària de setembre, sempre i quan l'alumne no es
presenti a la recuperació de l'examen parcial 1.
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És imprescindible aprovar l'examen (un mínim de 5 sobre 10) per fer mitjana amb la resta de notes.

Percentatge de la qualificació final: 40%

Qüestionari on-line sobre els seminaris i tallers

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves objectives (no recuperable)
Descripció El professor/a penjarà un qüestionari al moodle referent als seminaris i tallers que hauran de ser contestats per

l'alumnat durant un temps limitat.
Criteris d'avaluació Prova objectiva, mitjançant un qüestionari, a moodle sobre el contingut treballat als seminaris i a les classes de

laboratori. Aquesta prova estarà disponible a moodle durant un temps limitat.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Martín Zurro A. (2008) Atención Primaria. Conceptos, organización y práctica clínica. Elsevier. Barcelona.
Piédrola Gil (2008). Medicina Preventiva y Salud Pública. Elsevier. Barcelona. Olds S, London M, Ladewig
P. (2006) Enfermería Maternal y del recién nacido. Interamericana McGraw-Hill. Madrid. Millán JC. (2006)
Principios de Geriatría y Gerontología. McGraw Hill-Interamericana. Madrid. Caja C, López R. (2003)
Enfermería Comunitaria. Educación sanitaria. Masson. Barcelona. Del Rey J, Gil de Miguel A, Calvo JR.
(2006) Cuidar la salud. Editorial universitaria. Ramón Areces. Madrid.

Bibliografia complementària

Varios Autores (1996). Salud Pública y Enfermería Comunitaria. McGraaw- Hill-Interamericana. Madrid. de
Irala J. (2008) Epidemiología Aplicada. Ariel. Barcelona. Asociación Española de Pediatría (2008) Manual
de Lactancia Materna. Editorial Médica Panamericana. Madrid. Triadó C, Villar F. (2008) Envejecer en
positivo. Editorial Aresta. Girona. Warner K, Willis S. (2005) Psicología de la edad adulta y la vejez. Pearson.
Prentice-Hall. Madrid. Colomer C, Álvarez-Dardet, C. (2000) Promoción de la Salud y Cambio Social. Mason.
Barcelona. Dirección General de Salud Pública. (2000) La evidencia de la eficacia de la Promoción de la Salud.
Configurando la Salud Pública en una nueva Europa. Parte I y Parte II. Ministerio de Sanidad y Consumo.
Madrid.

Altres recursos

Infermeria Virtual. http://www.infermeravirtual.com Centros de Control de Enfermedades. http://
www.cdc.gov/ Instituto Nacional de Estadística. http://www.ine.es/ Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad. http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/home.htm Organización Mundial
de la Salud. http://www.who.int/es/ Programes de Salut de les Illes Balears. http://portalsalut.caib.es/
psalutfront/ Public Health UE. http://ec.europa.eu/health/index_en.htm IUPHE – Unión Internacional para
la Promoción y Educación para la Salud. http://www.iuhpe.org/ Federación de Asociaciones para la
Sanidad Pública. http://www.nodo50.org/fadsp/ Enquesta de Salut de les Illes Balears. http://www.caib.es/
sacmicrofront/contenido.do?mkey=M10011108173411152056&lang=CA&cont=15844 Euro Health Net.
http://eurohealthnet.eu/eurohealthnet/site/eurohealthnet/welcome_pages/welcome_spanish.html Educación
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para la Salud. http://www.fundadeps.org/ Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria.
http://www.sespas.es/


