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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21614 - Infermeria en la Persona Adulta I
Crèdits 2,32 de presencials (58 hores) 3,68 de no presencials (92 hores) 6 de totals

(150 hores).
Grup Grup 11, 2S, Eivissa (Campus Extens Illes)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Castellà

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

12:00h 13:00h Dimarts 10/02/2015 01/04/2015 C209
15:00h 16:00h Dimecres 11/02/2015 01/04/2015 C209
10:00h 11:00h Divendres 17/04/2015 24/07/2015 C209

Jorge Pericás Beltrán
jordi.pericas@uib.es

16:00h 17:00h Divendres 17/04/2015 29/05/2015 C209

Josefa Cardona Roselló
ina.cardona@uib.es

17:00h 18:00h Dimarts 22/09/2014 30/06/2015 Professorat
d'infermeria

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
Miguel Ángel Rodríguez Calero Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització

Aquesta assignatura forma part de la formació obligatòria vinculada al mòdul d'intervenció clínica
relacionada amb els continguts d'infermeria clínica, comunitària i de salut mental. Permet a l'estudiant
conèixer els processos fisiopatològics més freqüents en la persona adulta que són fonamentals per a planificar
les intervencions infermeres que ajudin a la persona i família a afrontar de forma adequada els probleme
de salut.

Aquesta assignatura, tracta sobre la intervenció infermera en les persones afectades pels processos
fisiopatològics relacionats amb la captació i transport de gasos, interrelació orgànica, funció renal i urològica.

També introdueïx a l'estudiant en l'aprenentatge teoricopràctic d'alguns procediments terapéutics infermers
necessaris per a controlar la situació clínica del pacient i l'abordatje interdisciplinar.

A TOTS ELS EFECTES ES CONSIDERARÀ COMUNICADA A TOTS ELS ALUMNES
QUALSEVOL INFORMACIÓ QUE DURANT EL CURS ES PENJI AL TAULER D'ANUNCIS DE
L'ASSIGNATURA A MOODLE.
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Requisits

Recomanables
És aconsellable haver cursat les matèries: Estructura i funció de cos humà I i II. Bioquímica i nutrició.
Fonaments clínics i procediments diagnòstics i terapéutics. Infermeria del cicle vital.

Competències

Específiques
* Capacitat per a valorar, analitzar, planificar i avaluar les situacions de salut susceptibles de cures

d'infermeria en l'individu, família i en la comunitat amb la finalitat de desenvolupar projectes d'educació,
prevenció de la malaltia i promoció de la salut (CE-3).

* Capacitat per a utilitzar i aplicar en la pràctica clínica els coneixements científics, tecnològics i tècnics
que afavoreixin la continuïtat i la complementarietat de les cures infermers (CE-12).

Genèriques
* Capacitat d'anàlisi i síntesi (CG-1).
* Capacitat per a identificar problemes i prendre decisions basades en els resultats d'investigació per a

resoldre'ls de forma autònoma (CG-7).
* Aprenentatge autònom (CG-12).

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 1. Respiratori

Intervenció infermera i farmacologia en els processos fisiopatològics en la captació i transport
de gasos. Semiologia. Insuficiència respiratòria. Problemes ventilatoris obstructius: EPOC.
Problemes restricitius: Peumoconiosi, Trastorns pleurals, Transtorns de la difusió/perfusió
de gasos: Edema Agut de Pulmó, Tromboembolismes, Hipertensió Arterial Pulmonar, Cor
Pulmonale. Càncer de pulmó i laringe. Infeccions respiratòries: Pneumònies, TBC Pulmonar.

Bloc 2. Cardiovascular
Intervenció infermera i farmacologia en els processos fisiopatològics en la interrelació
orgànica. Semiologia. Coronariopaties, Aterosclerosi, Insuficiència Cardiaca, Valvulopaties,
Hipertensió. Arritmies. Insuficiencia circulatòria.

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Bloc 3. Renal i Hematològic
Intervenció infermera i farmacologia en els processos fisiopatològics en la funció renal i
urológica. Semiologia. Alteracions hidroelectrolítiques: hiper/hipoosmolaridad. Infeccions:
Infeccions del tracte urinari,Pielonefritis, Glomerulonefritis, Síndrome nefròtic, Cistitis.
Insuficiència Renal Aguda i Crònica. Hemodiàlisi. Litiasi renal. Transplantament renal.
Càncer de bufeta. Processos hematològics: Anèmies, Talasemia, Policitemia. Patologies
leucocitàries: Linfomes, Mielomes. Coagulopaties: Trombocitopenia, Trombocitosi. Teràpia
transfusional: Reaccions adverses postransfusionals.

Metodologia docent

La metodologia docent que es farà servir s'explica en els següents apartats.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Lliçó magistral Grup gran (G) Mitjançant l'exposició per part del professor s'establiran
els fonaments teòrics dels diferents temes. S'informarà a
l'alumne del mètode de treball i del material necessari per a
preparar de forma autònoma els continguts

45

Seminaris i tallers Fonaments
d'electrocardiografia

Grup mitjà (M) Consistirà en la fonamentació de la tècnica de enregistrament
electrocardiogràfic.

3

Seminaris i tallers Taller
reconeixement
d'arritmies

Grup mitjà (M) Reconeixement pràctic de les principals alteracions
electrocardiogràfiques.

3

Avaluació Parcial 1 Grup gran (G) Amb l'avaluació per parcials es pretén fer una avaluació
continuada dels progressos de l'alumne. Aquest parcial 1,
constarà de la primera meitat dels continguts treballats a
l'aula a més a més dels continguts dels debats als diferents
forums que es puguin desenvolupar durant les classes

1

Avaluació Parcial 2 Grup gran (G) Amb l'avaluació per parcials es pretén fer una avaluació
continuada dels progressos de l'alumne. Aquest Parcial 2,
constarà de la segona meitat dels continguts treballats a l'aula
a més a més dels continguts dels seminaris i els debats
als diferents forums que es puguin desenvolupar durant les
classes.

1

Altres Debates en el foro Grup gran (G) Estimular la participació i retroalimentar la comprensió dels
continguts explicats

Altres Tutoria grupal Grup gran (G) A principi de curs s'exposarà per part del professor
responsable de l'assignatura el desenvolupament, la
metodologia de treball i d'avaluació

5

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.
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Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Preparació i estudi del
continguts de les unitats

L'alumne ha d'aprofondir en la matèria de cada tema mitjançant la
bibliografia, lectures i material assenyalat en les classes teòriques i en les
classes pràctiques.

92

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

Pocs dies després de ser treballades a l'aula les matèries es realitzarà un examen parcial sobre el temari vist,
consistent en una prova objectiva que podrà combinar-se o no amb preguntes de resposta curta. Aquests
examens parcials tindran la condició de no recuperables (NR).
La distribució del continguts del examens parcials serà aquesta:
Examen Parcial 1: Materia treballada a l’aula prèviament: Mòduls 1, 2 i 3.
Examen Parcial 2: Segona part de la materia treballada a l’aula i del contingut dels seminaris: Mòduls 4,
5, 6 i ECG.
El Parcial 1 es realitzarà al lloc i dia especificat al cronograma, siguent comú per tots els grups.

El Parcial 2 es realitzarà al lloc i dia especificat al cronograma, siguent comú per tots els grups.
En el cas de que l'alumne no obtingui una qualificació mínima de 5 sobre 10 als dos parcials resta suspesa
l'assignatura fins al septembre. Si obtén una qualificació mínima de 5 sobre 10 als dos parcials, aquests es
promitjaràn. En aquest cas, constituirà el 90% de la nota final distribuït de la següent manera: Parcial 1, el
41% i Parcial 2, el 49%. Posteriorment se li sumarà la nota del questionari dels seminaris o tallers, amb un
màxim del 10%. El resultat d'aquesta suma serà la nota de l'assignatura sobre 10 i s'aprovara amb una nota
de 5 ó més punts.

Aquells alumnes que tinguin suspesa (o no presentat) un parcial després de les avaluacions fetes fins al juny,
per tal de no superar la ponderació de la nota final en més d'un 50% a una prova, es podran presentar a un
examen extraordinari de recuperació sols d'UN dels Parcials 1 ó 2 que poguéssin tenir pendents en aquell
moment. Aquest examen es realitzarà al lloc i el dia que la Facultat dessigni, siguent comú per tots els grups.
Una vegada feta la recuperació es seguiran els mateixos critèris d'avaluació que pel juny considerant la nova
nota del parcial. Si pel juny tenen els dos parcials suspesos o no presentats (o la combinació d'un suspens i
un no presentat) no poden optar en aquesta recuperació i tenen suspesa l'assignatura per quest any acadèmic.

Si d'aquest examen s'obten una nota inferior a 5 punts sobre 10 restará definitivament suspesa l'assignatura
per aquest curs. En cas d'obtenir 5 ó més punts sobre 10 en aquest examen, per tal d'obtenir la nota final al
septembre, es distribuirà segons les següents proporcions: a) La nota de l'examen extraordinari de septembre
ponderarà el percentatge que li correspongui segons els paràgrafs anteriors, b) el Parcial del que no s'hagi
examinat al septembre ponderarà aiximateix el percentatge que li correspongui segons els paràgrafs anteriors;
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c) la nota dels questionaris obtinguda valdrà el 10% (0 punts si no es va presentar). El resultat d'aquesta suma
serà la nota de l'assignatura sobre 10 i s'aprovarà l'assignatura amb una nota de 5 ó més punts sobre 10.

Durant el periode docent es podran establir forums de seguiment de l'assimilació dels continguts tals
com a questions, debats, problemes... Es podran puntuar de manera exstraordinària aquelles intervencions
d'alumnes que, segons el critèri del professor, destaquin en algún sentit: preparació, enginy, aportació
interessant...

Les questions que es posin als examens seran extretes dels documents en power-point dels diferents temes
desenvolupats a l'aula, tant del que contenen literalment com de la seva comprensió. Aiximateix es podrà
incloure el contingut dels forums de seguiment que versin sobre el contingut de l'assignatura. Durant el
desenvolupament de les proves avaluatives no es permetrà cap consulta al professorat que versi sobre la
estructura o continguts de la matèria d'examen.

Fonaments d'electrocardiografia

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves objectives (no recuperable)
Descripció Consistirà en la fonamentació de la tècnica de enregistrament electrocardiogràfic.
Criteris d'avaluació Els continguts del seminari seran objecte d'una avaluació, ja que una cosa és el treball a l'aula i l'altra és la

consolidació dels coneixements -necessàris per la pràctica clínica- mitjançant l'estudi posterior. Una vegada
acabat el seminari i el taller de reconeixement d'arritmies, es realitzarà una avaluació conjunta, que puntuarà
el 10,0% a la nota final una vegada superats els requisits perque compti que estan indicats a la introducció
d'aquest apartat i que fonamentalment consisteixen en tenir aprovats els dos parcials pel juny o haver obtingut
una qualificació de més de 2,5 sobre 5 a l'examen extraordinari de septembre.

Percentatge de la qualificació final: 5%

Taller reconeixement d'arritmies

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves objectives (no recuperable)
Descripció Reconeixement pràctic de les principals alteracions electrocardiogràfiques.
Criteris d'avaluació Els continguts del seminari seran objecte d'una avaluació, ja que una cosa és el treball a l'aula i l'altra és la

consolidació dels coneixements -necessàris per la pràctica clínica- mitjançant l'estudi posterior. Una vegada
acabat el seminari i el taller de reconeixement d'arritmies, es realitzarà una avaluació conjunta, que puntuarà
el 10,0% a la nota final una vegada superats els requisits perque compti que estan indicats a la introducció
d'aquest apartat i que fonamentalment consisteixen en tenir aprovats els dos parcials pel juny o haver obtingut
una qualificació de més de 2,5 sobre 5 a l'examen extraordinari de septembre.

Percentatge de la qualificació final: 5%

Parcial 1

Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció Amb l'avaluació per parcials es pretén fer una avaluació continuada dels progressos de l'alumne. Aquest

parcial 1, constarà de la primera meitat dels continguts treballats a l'aula a més a més dels continguts dels
debats als diferents forums que es puguin desenvolupar durant les classes

Criteris d'avaluació És el Parcial 1 constituit i ponderat a la nota final tal com es descriu a la introducció.

Percentatge de la qualificació final: 41%
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Parcial 2

Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció Amb l'avaluació per parcials es pretén fer una avaluació continuada dels progressos de l'alumne. Aquest

Parcial 2, constarà de la segona meitat dels continguts treballats a l'aula a més a més dels continguts dels
seminaris i els debats als diferents forums que es puguin desenvolupar durant les classes.

Criteris d'avaluació És el Parcial 2 constituit i ponderat a la nota final tal com es descriu a la introducció.

Percentatge de la qualificació final: 49%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

La majoria de les referències bibliogràfiques es podran consultar on-line i les adreces es subministraran
específicament a cada capítol mitjançant un document en format power-point. De totes maneres,
seguidament, s'especifiquen una serie de llibres que poden complementar l'estudi de les materies per
l'alumne.

Bibliografia bàsica

Carpenito, L. J. (2005). Planes de Cuidados y Documentación Clínica en Enfermería (2ª ed). McGraw-Hill
Interamericana. (Madrid).
Harrison (2005). Principios de Medicina Interna. (16ª ed). Vol. I y II. McGraw-Hill Interamericana.
(Barcelona).

Bibliografia complementària

Beare P.G. y Myers J.L. (2002).Principios y Práctica de la Enfermería Médico-Quirúrgica. (3ª ed). Vol. 1.2.
Harcourt-Brace. (Madrid).
Guyton, A. C. (1992). Tratado de fisiología médica. (13ª ed). McGraw-Hill Interamericana. (Barcelona).
Le Mone, P; Burke, K. (2009). Enfermería Médico-Quirúrgica . Vol. I y II Licitec (Madrid).
Luis, M. T. (2006) Los diagnósticos enfermeros. Revisión crítica y guía práctica. Masson. (Barcelona).
Smeltzer, S. C.; Bare, B. G. (2002). Brunner y Sudarth: Tratado de Enfermería Médico-Quirúrgica. (9ª ed).
McGraw-Hill Interamericana. (Madrid).
Smith, S. (2009).Técnicas de Enfermería Clínica , de las técnicas básicas a las avanzadas. Tomos I y II.
Edimar Editores.(Madrid)
Swearingen, P.C. (2008). Manual de Enfermería Médico-Quirúrgica. (6ª ed). Harcourt-Brace de España.
(Barcelona).


