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GRAU EN INFERMERIA

28321 - GESTIÓ E INNOVACIÓ EN CURES D'INFERMERIA

Informació general

Tipus d'assignatura : Obligatòria
Coordinador : Carolina Chabrera Sanz
Curs: Tercer
Trimestre: Segon
Crèdits: 5
Professorat: 

Carlos Martínez Gaitero  <cmartinezga@tecnocampus.cat>
Antonio Rosa Castillo  <arosac@tecnocampus.cat>
Laura Curell Ferrer  <lcurell@tecnocampus.cat>
Meritxell Puyané Oliva  <mpuyane@tecnocampus.cat>
Mªjosé Reyes Ramos  <mreyes@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català
Castellà

Les classes són en català o castellà, mentre que el material docent (articles, presentacions, etc) poden ser en catala, castellà o anglès.

Competències que es treballen

Bàsica

CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau 
d'autonomia.

CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma 
a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la 
vanguardia del seu camp d'estudi

CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis 
que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Específica

CE22_Conèixer el Sistema Sanitari Espanyol. Identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d'infermeria i la gestió de les cures. 
Conèixer i ser capaç d'aplicar les tècniques de direcció de grups

CE23_Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirant en el codi europeu d'ètica i deontologia de 
infermeria. Proporcionar cures, garantitzant el dret a la dignitat,privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i familia. 
Individualitzar la curs considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i els valors.
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CG3_Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria

CG5_Dissenyar sistemes de cures dirigits a persones, families o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes

CG12_Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, entenent les implicacions ètiques de la salut en un context social de 
transformació

CG13_Conèixer els principis del finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles

CG14_Establir mecanismes d'avaluació , considerant els aspectes científico-tècnics i els de qualitat

CG15_Treballar amb l'equip de professionals com a una unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni i multidisciplinar i interdisciplinar els 
professionals i altre personal de les organitzacions assitencials

CG16_Conèixer els sistemes d'informació sanitària

Transversal

CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció

L’assignatura de Gestió i Innovació en Cures d'Infermeria és una assignatura del tercer curs del grau d'Infermeria de la categoria d'assignatures 
obligatòries dins la matèria de Ciències de la Infermeria Avançada.

L’assignatura ofereix l’oportunitat de treballar els conceptes bàsics sobre administració, planificació i organització dels serveis de salut. També es descriuen i 
analitzen les bases legals del sistema sanitari espanyol i català, així com els aspectes de finançament, la despesa sanitària, l’eficiència, la qualitat, la 
cobertura i l’equitat. Aquesta visió s’ampliarà amb l'estudi d’altres sistemes sanitaris a escala internacional. No pot faltar en aquesta assignatura la innovació i 
la gamificació, que formen part tant del contingut curricular com de les possibilitats que ofereixen en la pràctica assistencial. En aquesta assignatura es 
treballa també la importància dels conceptes de qualitat i seguretat, el coneixement de diferents models i dissenys, així com les seves repercussions en la 
pràctica.

Resultats d'aprenentatge

RA 10. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva.
RA 24. Aplicar els protocols de detecció i tractament a les dones sotmeses a situacions de violència.
RA 31. Aplicar el procés infermer, des de plantejaments reflexius, sistèmics i integradors de la pràctica de l'cuidar.
RA 32. Planificar i prestar cures orientats als resultats en salut, considerant l'evidència científica, les guies de pràctica clínica i avaluant el seu 
impacte.
RA 35. Comprendre els principis ètics que regulen la pràctica de la cura i conèixer els valors professionals regulats en el codi ètic d'infermeria.
RA 39. Establir una relació terapèutica empàtica i respectuosa amb les persones i familiars.
RA 40. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients i famílies.
RA 48. Conèixer el marc legal i ètic d'aplicació d'aquestes estratègies terapèutiques més del rol infermer.
RA 49. Reconèixer el marc de referència, conceptes i perspectives de la gestió clínica de les Cures en el marc de la gestió clínica en general.
RA 50. Reconèixer i utilitzar els conceptes propis de la gestió clínica i de gestió de la qualitat en l'àmbit de cures.
RA 51. Dissenyar propostes de millora de la qualitat assistencial.
RA 52. Analitzar l'aplicació de el procés de presa de decisions en un entorn de gestió de cures en situació de laboratori.
RA 53. Identificar les estratègies de lideratge d'equips de salut.
RA 54. Aplicar el procés de gestió de conflictes en equips de salut.
RA 55. Conèixer els elements bàsics del finançament sanitari i sociosanitària.
RA 56. Coneix i utilitza les aportacions de les dones i dels estudis de gènere en la seva disciplina
RA 57. Identifica i problematitza les desviacions, estereotips i rols de gènere en la seva disciplina i en la pràctica de la seva professió.
RA 58. Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.
RA 60. Es comunica de manera eficaç amb els/les pacients, demostrant consciència de la diferència de poder professional-pacient, incloent l'ús d'un 
llenguatge que minimitza els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere.

 

 

Metodologia de treball

Les metodologies docents emprades en l'assignatura són:

MD1. Sessions de classes expositives.
MD2. Seminaris.
MD3. Treball en grup.
MD4. Treball individual.
MD10. Simulació.
MD11. Treball autònom.



Continguts

Unitat Temàtica 1. Marc conceptual i elements de l'estructura de les organitzacions de salut. Marc conceptual de la gestió. Models organizatius. La 
gestió de l'assistència sanitària

Unitat Temàtica 2. Gestió clínica i econòmica de les cures i la gestió de recursos: Gestió de RRHH i materials. Gestió de les cures infermeres. Sistemes 
d'informació: components i estructura. Subsistemes. Sistemes d'informació hospitalaris i d'atenció primària. La història clínica electrònica (HCE): models, 
estructura i organització. Integració, interoperabilitat. Maneig de plans de cures en infermeria.

Unitat Temàtica 3. Desenvolupament, implantació, avaluació i millora contínua de la qualitat de les cures: Polítiques de seguretat del pacient i de les 
organitzacions sanitàries. Models de gestió de la qualitat. Cultura de seguretat en l'entorn sanitari. Análisis i aprenentatge de l'error. Disseny de propostes per 
a la millora de la qualitat. Estàndards de qualitat i seguretat. Avaluació i millora contínua de la qualitat. Qualitat assistencial en les cures infermeres.

Unitat Temàtica 4. Funció directiva en infermeria. Presa de decisions. Estils de direcció: Models de gestió. Gestió del talent. Equip directiu. El lideratge. 
Lideratge d'equips en les organitzacions de salut. El procés de gestió de conflictes.

Unitat Temàtica 5. Innovació en Salut i rols avançats d'infermeria: La salut digital com innovació en el cuidado. Gamificació. Rols avançats en infermeria. 
Infermera de pràctica avançada.

Activitats d'aprenentatge

A continuació es detallen les activitats d'aprenentatge (AF), distribució d'ECTS i metodologies:

 Activitat ECTS  Metodologia

 AF1. Classe magistral 1,75  MD1. Sessions de classes expositives

AF2. Tutorías presenciales 0,8  MD2. Seminaris

 AF7. Treball individual 0,2  MD4. Treball individual

AF9. Estudio personal 2,25  MD11. Treball autònom

Sistema d'avaluació

L'avaluació de les competències es realitzarà de forma continuada amb les següents activitats:

 Activitat d'avaluació  Ponderació  Competències avaluades

SE1. Examen 40%  CB5, CB1, CB3, CE16

SE3. Treball en grup 40%  CG3, CG12, CG15, CE22, CE23, CT1

SE8. Seguiment individual 5%  CB5, CB3

SE4. Participació a l’aula (Simulació) 15%  CG15, CG14, CG12, CT1

S’utilitza el sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d’honor) segons RD 1125/2003.  

- Examen: L'examen és una prova de coneixements adquirits en relació a l'aprofitament dels continguts de l'assignatura. L'examen es dissenya amb un 
mínim de 50 preguntes tipo text amb 5 opcions de resposta. S’elaboraran, al menys, dos models d’examen.

- Treball en grup: Es una activitat d'avaluació que es basa en l’elaboració d’un treball en grup que guia a l’estudiant en el desenvolupament d’una proposta 
d’una idea innovadora basada en l’àmbit de la gestió infermera. El treball en grup no es podrà realitzar ni recuperar de forma individual. En cas de que algun 
membre del grup no consti en el lliurament del treball per decisió individual o del grup, el treball serà avaluat amb un 0.

- Participació a l’aula (Simulació): És realitza un total de 3 sessions de simulació amb avaluació individual i de participació.

Recuperació: Serà necessari per superar l’assignatura obtenir la qualificació mínima de 5 tant en l'examen com en el treball en grup. En cas de suspendre 
l’assignatura per no superar l’examen, l’estudiant realitzarà un altre examen de les mateixes característiques que el realitzat en la convocatòria ordinària. En 
cas de suspendre l’assignatura per no superar el treball grupal, l’estudiant realitzarà un treball de característiques semblants al de la primera convocatòria, 
en funció de les indicacions del docent. La recuperació del treball en grup no es podrà recuperar de forma individual.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" a la assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de 
recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Recursos

Bàsics
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Enllaços web

Asociación Nacional de Directivos de Enfermería. Disponible en: https://www.ande.org/

Associació Catalana de Direccions Infermeres. Disponible en: http://www.acdi.cat/

Departamento de Salud Generalitat de Cataluña. Disponible en: https://web.gencat.cat/Departamento de Salud Generalitat de 
Cataluñaca/temes/salut/

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Disponible en: http://www.mscbs.gob.es/
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