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Prerequisits
No hi ha prerequisits però és recomanable que els estudiants tinguin coneixements previs sobre
anatomia i fisiopatologia cardíaca així com interès en el camp de l’atenció d’infermeria a la
persona amb problemes cardíacs.

Contextualització i objectius
Aquesta és una assignatura optativa que pertany al itinerari ”Cures infermeres específiques en
l’àmbit de la cardiologia” i està programada al setè semestre del grau d’Infermeria.
La finalitat principal d’aquesta assignatura és capacitar als estudiants perquè adquireixin les
competències relacionades amb l’atenció d’infermeria a la persona amb problemes cardíacs
identificant i aplicant les guies de pràctica clínica i els indicadors de qualitat de les cures en
infermeria.
Objectius d’aprenentatge de l’assignatura.
1. Identificar les característiques específiques del pacient amb problemes cardíacs, de la
seva família i de l’entorn.
2. Analitzar el procés d’atenció de infermeria del malalt amb problemes cardíacs.
3. Aplicar en base a l’evidencia les cures infermeres especifiques del malalt amb problemes
cardíacs en totes les fases de la seva malaltia.
4. Mostrar una actitud analítica i reflexiva en l’atenció del pacient cardiològic.

EUI- Sant Pau
_________________________________________________________________________________________________________

Competències i resultats d’aprenentatge
Competència
CE1. Prestar una atenció sanitària tècnica i
professional adequada a les necessitades de salut
de les persones que atenen, d’acord amb l’estat
de desenvolupament dels coneixements científics
de cada moment i amb els nivells de qualitat i
seguretat que s’ estableixen en les normes legals i
deontològiques aplicables.
CE2. Planificar i prestar cures infermera dirigides a
les persones o grups, orientades a els resultats de
salut avaluant el impacte, a través de guies de
pràctica clínica i assistencial, que descriuen els
processos de diagnòstic, tractament o cures de un
problema de salut.
CE4.Demostrar que compren el comportament
interactiu de la persona en funció del gènere, grup
o comunitat, dintre del seu context social i
multicultural.

Resultats d’aprenentatge
CE1.61. Descriure els problemes i les
necessitats de salut de las persones amb
alteracions cardíaques.

CE2.15. Planificar i prestar cures a la persona
amb problemes cardíacs, durant les diferents
fases evolutives del seu problema de salut.
CE2.16. Utilitzar las guies de pràctica clínica i
assistencial en el tractament i cures dels
problemes de salut cariològics.
CE4.33. Enumera les diferents manifestacions
dels problemes cardíacs, segon gènere, cultura
i raça.
CE4.34. Identificar i utilitzar els elements que
afavoreixin o contribueixin a desenvolupar
qualitat de vida en las persones que pateixen
aquesta malaltia, en el seu context social,
cultural, familiar e individual

CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
CT3. Identificar, analitzar i prendrà la opció
resolutiva mes adequada per donar resposta als
problemes del àmbit professional, de manera
eficient i eficaç.
CT7. Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics

Continguts
MODUL 1. Situació actual en las patologies cardíaques
Tema
Tema
Tema

1. Situació Epidemiològica a Catalunya en les malalties cardíaques.
2. Els avenços en l’atenció dels factors de risc en la patologia cardiovascular.
3. Paper de les infermeres en les malalties cardiovasculars.

MÒDUL 2. Atenció d’ infermeria a la persona amb problemes cardíacs
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

2

4.
5.
6.
7.
8.

Atenció d’ infermeria al pacient amb cardiopatia isquèmica.
Atenció d’infermeria al pacient amb insuficiència cardíaca.
Atenció d’infermeria al pacient amb arítmia cardíaca.
Atenció d’infermeria al pacient en la urgència cardiològica.
Altres aspectes del malalt amb patologia cardíaca.
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MÒDUL 3. Reanimació cardiopulmonar bàsica i avançada
Tema 9. Introducció i conceptes bàsics en ressuscitació cardiopulmonar.
Tema 10. Suport Vital Immediat.
Tema 11. Ressuscitació en situacions especials.

MÒDUL 4. Altres patologies cardíaques
Tema 12. Taponament cardíac i pericarditis.
Tema 13. Endocarditis.
Tema 14. Malalties Congènites en la patologia cardiològica.

Metodologia
El plantejament metodològic de l’assignatura considera al estudiant, com a protagonista del procés
d’ensenyament aprenentatge, sent actiu durant tot aquest procés.
Activitats dirigides:
Teoria. L’assignatura disposa d’un únic grup de teoria. Per tal d’afavorir la participació activa, es
proporciona als estudiants, articles i documents de treball amb la finalitat de que puguin fer una
lectura prèvia a les classes.
Activitats supervisades:
Treball en grup i tutories. Els estudiants hauran de realitzar activitats vinculades amb el temari,
basades en l’anàlisi d’articles i en la resolució de cassos, en grups reduïts. Per al desenvolupament
de les activitats es proposa un guió orientatiu i es realitza un seguiment tutoritzat.
La presentació de les activitats haurà de seguir la normativa de presentació de treballs de la EUI.
S’entregaran en format electrònic a través de l’aula virtual, i els estudiants en faran una presentació
oral.

Activitats formatives
Activitat
Tipus: Dirigides

Hores
Classes teòriques:

Tipus: Supervisades
Treball en grup
Tutories

Tipus: Autònomes
Estudi i anàlisi de documents i articles

ECTS

45

1,80

7,5

0,30

4.5
3

90

Resultats d’aprenentatge
CE1.61 CE2.15 CE2.16 CE4.33
CE4.34 CT1 CT3 CT7

CE2.16 CT1 CT3 CT7

3,60

CE 2.16 CT 1 CT 3 CT 7

3
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Avaluació
Els estudiants disposen d’una convocatòria per curs acadèmic, per a la superació de l’assignatura.
La progressió acadèmica i la superació de l’ assignatura es valora mitjançant:
Avaluació continuada
Les competències s’avaluen a través de l’ avaluació continuada i formativa del treball individual i la
prova escrita.
Instruments d’avaluació:
- Una prova escrita tipus test.
En les proves tipus test les respostes negatives resten segons la següent fórmula:
x= encerts – (errors/n-1), sent n el número d’opcions de resposta.
- Un treball en grup:
El treball en grup suposa el 30% de la nota en la avaluació continuada. La qualificació de l’
assignatura en l’avaluació continuada, ve donada per la mitjana ponderada de les notes obtingudes
en les proves, a partir d’una puntuació mínima de 5 sobre 10 en cadascuna d’elles.
Prova final global
Es programa una prova final global tipus test per aquells estudiants que no s’hagin presentat a
l’avaluació continuada o que no l’hagin superat.
La puntuació obtinguda en aquesta prova equival al 100% de la qualificació de la nota final de
l’assignatura.
Un cop superada l’assignatura, aquesta no pot ser objecte d’una nova avaluació.
Instruments d’avaluació: Una prova escrita tipus test.
Activitat de recuperació
Es proposa una activitat de recuperació que el professor planifica per a aquells estudiants que hagin
obtingut en la prova final global una nota igual o superior a 4,5 i inferior a 5 sobre 10. Aquesta prova
permet l’aprovat amb un 5.
Qualificació:
- 0 a 4,9: Suspens
- 5,0 a 6,9: Aprovat
- 7,0 a 8,9: Notable
- 9,0 a 10: Excel·lent
No avaluable
Quan l’estudiant no hagi aportat prou evidències que permetin una qualificació global de
l’assignatura, en l’acta es consigna la qualificació com a “no avaluable”.
Són motiu de manca d’evidències suficients (1+2):
1. Si l’estudiant no ha participat en cap activitat de l’avaluació continuada.
2. Si l’estudiant no es presenta a la Prova final global.
Revisió d’examen
Una vegada publicada la nota final, la prova final global final pot ser revisat per l’estudiant en el
període determinat per a la "revisió d’examen". No s’accepten sol·licituds de revisió en dates fora
del límit establert.
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Activitats d’avaluació
Activitat

Pes

Activitat dirigida:
Prova escrita
Anàlisi d’articles

Activitat supervisada:
Treball en grup
Tutories

Hores ECTS

65%
40%
25%

Resultats d’aprenentatge

4,87

0,20

CE1.61 CE2.15 CE2.16 CE4.33
CE4.34 CT1 CT3 CT7

2,62

0,10

CE2.16 CT1 CT3 CT7

35%
30%
5%
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