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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21609 - Bases Històriques, Conceptuals i Metodològiques de les Cures
Crèdits 3.68 presencials (92 hores) 8.32 no presencials (208 hores) 12 totals (300

hores).
Grup Grup 10, 1S, Menorca(Campus Extens Illes)
Període d'impartició Primer 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

Gloria Gallego Caminero

gloria.gallego@uib.es
10:00h 11:00h Dimarts 27/09/2011 02/10/2012 C-35

Margalida Miró Bonet

mmiro@uib.es

12:00h 13:00h Dimarts 01/09/2011 31/08/2012 Edifici Guillem

Cifre de

Colonya.

Despatx C-201

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Infermeria Obligatòria Segon curs Grau

Contextualització

Aquesta assignatura, que forma part del  mòdul conceptual i metodològic està considerada de formació
obligatòria en el grau en Infermeria.

Aquesta matèria aporta al currículum acadèmic l'aprenentatge de les bases històriques, conceptuals i
metodològiques de la Infermeria.
Els continguts i les competències que l'estudiant treballa en aquesta assignatura li permetran comprendre
l'evolució històrica de la professió, les bases del pensament crític, i les competències disciplinaris que són
distintives de l'àrea de coneixement i de la pràctica de la Infermeria en el sistema de salut i en la societat.
Tot això, permetrà a l'estudiant assentar els fonaments per afrontar amb major amplitud i complexitat els
continguts i competències abordades en assignatures successives del grau en Infermeria, que formen part
del mòdul conceptual i metodològic, d'intervenció en salut i de pràctiques clíniques.

Requisits
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Encara que aquesta assignatura no té cap requisit oficial, ja que es tracta d'una assignatura introductòria i de
formació bàsica, es considera que hi ha requisits acadèmics i personals recomanables que poden facilitar a
l'estudiant la integració d'aquest continguts i competències.

Recomanables

A nivell acadèmic es recomana que l'estudiant de grau en Infermeria disposi de coneixements, a nivell de
pregrau, relacionats amb la Història i les Ciències de la Salut. A més necessita expressar-se correctament
de forma oral i escrita en espanyol i català. També és fonamental tenir coneixements bàsics que li permetin
comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa; així com manejar les eines informàtiques bàsiques.
A nivell personal, són recomanables actituds d'interès pel coneixement científic i els aspectes relacionats
amb la salut i la problemàtica social, compromís social i ètic i capacitat d'anàlisi, síntesi i reflexió.

Competències

Aquesta assignatura 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 del grau
d'Infermeria. Per assolir aquestes competències es proposen els següents objectius d'aprenentatge:

* Explicar la possible influència en el present de les diferents conceptualitzacions, valors i formes de exercir
de l'activitat de cuidar que es van donar en el passat.

* Analitzar els aspectes contextuals -socials, polítics i culturals- que han influït en la pràctica de la infermeria
al llarg de la història.

* Analitzar els àmbits i funcions d'actuació del professional d'infermeria.
* Analitzar el procés de professionalització de la infermeria en el marc dels diferents nivells d'atenció de

salut, tenint en compte els elements que han influït en aquest procés.
* Analitzar la metodologia científica en l'atenció a les persones, famílies i grups de la comunitat en els

diferents àmbits d'atenció.

Específiques

1. Capacitat per a reconèixer els orígens, l'evolució històrica de la professió i la influència del passat per a
construir el present i projectar el futur..

2. Capacitat per a reconèixer l'aportació que infermers/es realitzen des de qualsevol àmbit a la societat..
3. Capacitat per a valorar, analitzar, planificar i avaluar les situacions de salut susceptibles de cures

d'infermeria tant 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 (CE3).

4. 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 ( CE12).

Genèriques

1. Capacitat d'anàlisi i síntesi (CG1).
2. Capacitat d'organització i planificació (CG2).

Continguts

Continguts temàtics
Bloc I. Bases Históriques
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Unitat temàtica 1. Ciències socials, fonts i mètodes

1.1 Metodologia de la Història, fonts i mètodes

1.2 Epidemiologia històrica i organització sanitària

1.3 La classificació de Collière per l’estudi de l’Infermeria

Unitat temàtica 2. Procés de professionalizació de les ocupacions sanitàries

2.1 De la Prehistòria al Mon clàssic

2.2 La dona consagrada

2.3 Nous àmbits de actuació, noves institucions

Unitat temàtica 3. Evolució histórica de la Infermeria

3.1 La professionalització de les ocupacions sanitàries

3.2 Infermeria y conflictes bèl·lics

3.3 Evolució dels estudis d’Infermeria

Bloc II. Bases Conceptuals
Unitat temàtica 4. Paradigmes en l'evolució del coneixement infermer

4.1 Principals corrents en l'evolució del coneixement científic

4.2 Paradigmes i Infermeria

4.3 Models conceptuals a Infermeria: anàlisi de les implicacions professionals

Unitat temàtica 5. Sistema de salut

5.1 Sistema Nacional de Salut: desenvolupament històric i bases legislatives

5.2 Definició i estructura del sistema sanitari

5.3 Nivells d'atenció i prestacions

5.4 Participació dels professionals i de la ciutadania: Cohesió i qualitat del Sistema Nacional
de Salut

5.5 Ordenació sanitària territorial de les Illes Balears

5.6 Satisfacció amb el sistema sanitari

Unitat temàtica 6. Identitat professional: Àmbit d'actuació i funcions professionals

6.1 La construcció de la Identitat professional: Els professionals, naixem o creixem?

6.2 Competències professionals

6.3 Ordenació de les professions sanitàries

6.4 Àmbits d'actuació i d'exercici professional

6.5 Pràctica de la Infermeria en un context de pràctica interprofessional

Bloc III. Bases i Instruments Metodológiques
Unitat temàtica 7. El métode científic en l'atenció en salut

7.1 Model de salut centrat en el pacient: principis, barreres i solucions

7.2 Mètode científic en salut
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7.3 Mètode científic en Infermeria

Unitat temática 8. Valoració i diagnòstic clínic

8.1 Examen físic

8.2 Entrevista Clínica

8.3 Valoració amb escales i qüestionaris

8.4 Recollida, verificació, organització i registre de les dades

Unitat temàtica 9. Diagnòstic clínic i comunitari

9.1 Diagnòstics en Ciències de la Salut. Taxonomies

9.2 Diagnòstics d’Infermeria (DdE)

9.3 Formulació de DdE

Unitat temàtica 10. Planificació i registre: guies clíniques, protocols i programes

10.1 Intervencions d’Infermeria (NIC)

10.2 Resultats en Atenció Sanitària (NOC)

10.3 Guies Clíniques, protocols i programes

10.4 Història de Salut a les Illes Balears

Metodologia docent

En aquest apartat es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial 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 personal de l'estudiant l'assignatura forma part del projecte
Campus Extens Illes, dedicat a l'ensenyament flexible i a distància, el qual incorpora l'ús de la telemàtica
a l'ensenyament universitari. Així, mitjançant la plataforma de teleeducació l'estudiant tindrà a la seva
disposició una comunicació en línia i a distància amb el/la professor/a, una calendari amb notícies d'interès,
documents electrònics i enllaços a Internet.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

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.

Seminaris i tallers Discussió lectures
i activitats
proposades

Grup mitjà 2 (X) Quatre sessions monogràfiques de 3 hores orientades pel professorat amb
participació compartida (professorat, estudiants, experts, etc.). De forma
prèvia a la realització de cada seminari, es facilitarà als estudiants els
objectius, el contingut, les activitats i la documentació complementària.
Les activitats dels seminaris es poden plantejar en forma de treball
individual o cooperatiu.
L'assistència als seminaris es voluntària, però aconsellable per assolir
de forma òptima els coneixements i optar al percentatge corresponent
d'avaluació.
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Avaluació Proves d'avaluació
parcials
eliminatòries

Grup gran (G) 3 proves escrites amb qüestions teòriques i plantejaments d’aplicació dels
continguts de cada un dels 3 blocs temàtics de la matèria.
Aquesta avaluació permetrà valorar si l'estudiant coneix i sap aplicar els
continguts que formen part de cada bloc temàtic de la matèria.
Cada prova parcial tindrà una durada màxima de 1 hora i mitja i constarà
de preguntes test i/o curtes.
Al llarg del curs es notificarà la data de realització d'aquestes proves.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Preparació de les unitats
temàtiques

Preparació de cada unitat didàctica amb les seves lectures obligatòries. S'hi inclou, a
més a més, l'estudi personal per la preparació d'exàmens, les lectures complementàries
i la resolució d'exercicis.

Estudi i treball
autònom individual

Preparació dels treballs
dels seminaris

Preparació dels seminaris, cinefòrum i lectures. La finalitat d'aquesta activitat es que
l'estudiant pugui exercir tasques d'anàlisi i discussió de temes de la matèria en grup i
que aprengui a fer feina en equip de forma cooperativa i responsable.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Qüestionaris
d'autoavaluació dels
blocs temàtics (Treball en
xarxa)

Realització de 3 qüestionaris amb preguntes tipus test on l'estudiant haurà de respondre
a qüestions relatives als continguts de cada bloc temàtic.
Aquestes qüestions podran ser contestades consultant la documentació bàsica editada a
l'assignatura, als materials complementaris o a recursos disponibles a la xarxa.

Estimació del volum de treball

Aquesta assignatura participa al programa de teleeducació Campus Extens.
Per tal motiu, el nombre d'hores de treball presencial per l'estudiant passa de 120 hores com a planificació
inicial (40% de presencialitat per crèdit ECTS) a 90 hores (30% de presencialitat per crèdit ECTS).
En la següent taula es presenta la distribució d'hores segons les diferents activitats de treball presencial i de
treball no presencial planificat.

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 92 3.68 30.67

Classes teòriques Lliçó magistral 74 2.96 24.67

Seminaris i tallers Discussió lectures i activitats

proposades

12 0.48 4

Avaluació Proves d'avaluació parcials

eliminatòries

6 0.24 2

Activitats de treball no presencial 208 8.32 69.33
Estudi i treball autònom individual Preparació de les unitats temàtiques 120 4.8 40

Estudi i treball autònom individual Preparació dels treballs dels seminaris 52 2.08 17.33

Total 300 12 100



Universitat de les
Illes Balears

Guia docent

Any acadèmic 2011-12

Assignatura 21609 - Bases Històriques,

Conceptuals i Metodològiques de les

Cures

Grup Grup 10, 1S, Menorca

Guia docent B

Idioma Català

6 / 9

Data de publicació: 30/06/2011
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Modalitat Nom Hores ECTS %

Estudi i treball autònom individual o en grup Qüestionaris d'autoavaluació dels blocs

temàtics (Treball en xarxa)

36 1.44 12

Total 300 12 100

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.
L'estudiant 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.
L'estudiant haurà d'aprovar almanco 1 prova parcial eliminatòria per que pugui presentar-se a l'examen
de re-avaluació en període complementari (Febrer) o extraordinari (Setembre).
Per superar l'assignatura l'estudiant haurà de d'obtenir un mínim de 5 punts sobre 10 a cada una de les
3 proves parcials per eliminar el contingut i perquè pugui fer mitja amb la resta d'activitats avaluatives
(qüestionaris i seminaris).
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.

Discussió lectures i activitats proposades

Modalitat Seminaris i tallers

Tècnica Altres procediments (No recuperable)
Descripció Quatre sessions monogràfiques de 3 hores orientades pel professorat amb participació compartida

(professorat, estudiants, experts, etc.). De forma prèvia a la realització de cada seminari, es facilitarà

als estudiants els objectius, el contingut, les activitats i la documentació complementària. Les activitats

dels seminaris es poden plantejar en forma de treball individual o cooperatiu. L'assistència als seminaris

es voluntària, però aconsellable per assolir de forma òptima els coneixements i optar al percentatge

corresponent d'avaluació.

Criteris d'avaluació Es duran a terme 4 seminaris (25%) relacionats amb continguts de la matèria. Cada seminari contarà 6,25%,

del qual un 1,25% serà d'assistència i un 5% de participació, exposició o continguts. El professorat indicarà

els objectius, les activitats i el material a treballar a cada un d'ells. Cada seminari tindrà una durada de 3 hores.

Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari A

Proves d'avaluació parcials eliminatòries

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves objectives (Recuperable)
Descripció 3 proves escrites amb qüestions teòriques i plantejaments d’aplicació dels continguts de cada un dels 3

blocs temàtics de la matèria. Aquesta avaluació permetrà valorar si l'estudiant coneix i sap aplicar els

continguts que formen part de cada bloc temàtic de la matèria. Cada prova parcial tindrà una durada
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màxima de 1 hora i mitja i constarà de preguntes test i/o curtes. Al llarg del curs es notificarà la data de

realització d'aquestes proves.

Criteris d'avaluació Es duran a terme 3 proves parcials eliminatòries (60%) relacionades amb el continguts de cada bloc temàtic

de l'assignatura. Cada prova correspon a un 20%. Les proves seran entre 30 i 40 preguntes tipus test i/o curtes.

El criteri d'avaluació serà l'adequació de les respostes a les qüestions plantejades segons els continguts. En el

cas de les preguntes curtes es tindran en compte criteris de capacitat de síntesi i identificació de la informació

rellevant, claredat i exactitud de la resposta pel que fa a les preguntes plantejades, capacitat per a organitzar

i estructurar la resposta i capacitat per a relacionar continguts de diferents unitats temàtiques.

Per obtenir el percentatge d'avaluació corresponent (20%) l'estudiant ha d'obtenir una qualificació igual o
superior a 5 sobre 10 a cada prova parcial.

L'estudiant que no hagi superat alguna de les proves parcials eliminatòries amb la qualificació mínima podrà

tornar a re-avaluar el bloc corresponent de forma independent al període d'avaluació complementari (Febrer)

o extraordinari (Setembre).

El requisit per presentar-se a la prova de re-avaluació és que l'estudiant ha d'haver superat, almanco 1 de

les 3 proves parcials eliminatòries.

També es podran presentar a la prova de re-avaluació aquells/es estudiants que desitgin millorar la

seva qualificació. En aquest darrer cas l'estudiant podrà augmentar o disminuir la qualificació obtinguda

anteriorment a les proves parcials. Cada prova parcial tindrà una durada de 1 hora i mitja.

Percentatge de la qualificació final: 60% per l'itinerari A

Qüestionaris d'autoavaluació dels blocs temàtics (Treball en xarxa)

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup

Tècnica Sistemes d'autoavaluació (No recuperable)
Descripció Realització de 3 qüestionaris amb preguntes tipus test on l'estudiant haurà de respondre a qüestions

relatives als continguts de cada bloc temàtic. Aquestes qüestions podran ser contestades consultant la

documentació bàsica editada a l'assignatura, als materials complementaris o a recursos disponibles a la

xarxa.

Criteris d'avaluació Es duran a terme 3 qüestionaris d'autoavaluació electrònics per moodle, que contaran un 5% cada un,

relacionats amb continguts de cada bloc temàtic. L'estudiant podrà contestar a les qüestions consultant el

material bàsic editat per l'assignatura, material o documentació complementari o recursos en xarxa. Els

qüestionaris constaran entre  20 i 30 preguntes tipus test de resposta múltiple.

El criteri d'avaluació serà l'adequació de les respostes a les qüestions plantejades.

Es publicaran les dates d'activació i desactivació de cada qüestionari.

Percentatge de la qualificació final: 15% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Relació de llibres, articles, documents bàsics i complementaris per al desenvolupament del treball dels
estudiants.

Bibliografia bàsica

Bloc I:

* Bernabeu J. Historía de la Enfermería de Salud pública en España. Universidad de Alicante; 2000.
Disponible en: www.sehm.es/pages/investigacion/historia_enf/!

* Bujosa F. (coordinador), Bauzá M Ll, Gallego G, Miró M, Moll I, Pujades JM, Vidal JM. L’Ensenyament
de les Ciències de la Salut a les Illes Balears des de la Conquesta fins a la Guerra Civil. Palma: Govern
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de les Illes Balears. Conselleria de Salut i Consum. Direcció General d’Evaluació i Acreditació; 2008.
Disponible en: http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=301974

* Martínez ML, Chamorro E. Historia de la Enfermería. Evolución Histórica del cuidado enfermero (2ª Ed).
Barcelona: Elsevier; 2011.

Bloc II:
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