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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21606 - Farmacoteràpia i Dietoteràpia
Crèdits 1.68 presencials (42 hores) 4.32 no presencials (108 hores) 6 totals (150

hores).
Grup Grup 1, 2S(Campus Extens Illes)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Castellà

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

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

Concepción Zaforteza Lallemand
concha.zaforteza@uib.es

No hi ha sessions definides

Miguel Bennasar Veny
miquel.bennasar@uib.es

No hi ha sessions definides

Ana García Mozo No hi ha sessions definides

María del Pilar Sánchez-Cuenca

López
psanchezcuenca@uib.es

No hi ha sessions definides

Carlos Villafáfila Gomila No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Infermeria Formació bàsica Primer curs Grau

Contextualització

L'assignatura de Farmacologia i Dietoteràpia és una assignatura de formació bàsica, que forma part del
conjunt d'assignatures específiques dels estudis d'Infermeria. Està integrada en el projecte Campus Extens
Illes i utilitza la plataforma de teleeducació Moodle, tant per a posar els materials didàctics a la disposició
de l'estudiant, com per a comunicar-se amb ell. Per aquest motiu, l'estudiant ha de romandre atent a totes les
notícies que van apareixent en els fòrums i a l'aparició de materials i, per la seva banda, el professor revisarà
el seu correu i els fòrums almenys dues vegades per setmana.

La matèria abasta un coneixement introductori, que proporciona una visió general sobre el funcionament
dels fàrmacs a l'organisme i una visió general de la dieta saludable i de la modificació de dietes en diferents
processos de salut. Concretament, pel que fa a la Farmacología, posa les bases perquè l'estudiant comprengui
quins són els mecanismes d'interacció fàrmac-organisme i els factors que determinen la magnitud de la
resposta al fàrmac. Explora els efectes indesitjats dels fàrmacs i com mantenir la seguretat de l'usuari.
Aprofundeix en la prescripció-administració de fàrmacs, que es concep com un procés (no com una activitat
aïllada i rutinària) que s'ha d'adaptar a les particularitats de cada usuari (etapa vital, situació patològica,
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situació social, etc). Finalment, introduïex a l'estudiant en els diferents grups farmacológicos, en els quals
aprofundirà al llarg de matèries de cursos superiors, lligades al cicle vital i als processos patològics.

Referent a la dietoterapia, pretén establir els principis generals que permetin comprendre què succeïx al
millorar la nostra nutrició. Resulta un factor primordial, i cada vegada més valorat conèixer l'efecte que pot
comportar la incorporació en la dieta d'alguns aliments o modificació de tipus de dieta, per a optimitzar les
defenses orgàniques enfront de certs problemes de salut o en determinades etapes del cicle vital. Per altra
banda, explora una dimensió més holística de la relació de la dieta amb la salut tenint en compte factors com
la diversitat cultural, la concepció i l'herència sociocultural que constituïxen els hàbits alimentaris.

L'assignatura es relaciona estretament amb altres matèries del mòdul de Ciències Bàsiques en Salut,
impartides a 1er curs, com són Estructura i Funció del Cos Humà I i II, Bioquímica, Bases Conceptuals i
Metodològiques en Ciències de la Salut, Determinants Socials de la Salut i Ètica i Legislació Sanitària. També
es relaciona amb totes les matèries del mòdul "Ciències de la Infermeria: Intervenció en salut":transferència
dels coneixements d'aquesta matèria a la pràctica clínicaque esporta a terme al llarg del mòdul "Pràctiques
Externes".

.

Requisits

Al tractar-se d'una assignatura introductòria i de formació bàsica impartida en el segon semestre de primer
curs no té requisits essencials, encara que es recomana a l'alumne haver cursat les assignatures impartides
en el primer semestre de primer curs de Bioquímica, Estructura i Funció del Cos Humà i Bases Conceptuals
i Metodològiques en Ciències de la Salut.

Recomanables
Es recomanen coneixements previs de processos bioquímics com l'òsmosi i els diferents tipus de transport de
molècules (actius i passius). És necessari conèixer també els processos fisiològics d'absorció i digestió, que
es relacionaran amb l'administració i efectes de fàrmacs i nutrients. Son bàsiques les actituds d'interès per
la lectura d'articles científics, capacitat d'anàlisi, síntesi i reflexió i d'informació sobre aspectes relacionats
amb la salut, i capacitat de treballar en equip.

Competències

Específiques
1. Conèixer els principis bàsics de funcionament dels fàrmacs i dietoteràpia. Identificar els principals

grups farmacològics i tipus de dietes. [CE1IFM].
2. Capacitat per a treballar de manera cooperativa amb els propis companys i en equip interdisciplinari en

els diferents àmbits d'atenció. [CE8IFM].
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Genèriques
1. Capacitat d'anàlisi i síntesi, a través del desenvolupament d'un treball en equip.[CG1IFM].

Continguts

Continguts temàtics
Bloc 1. Farmacologia

Unitat didàctica 1. Introducció a la Farmacologia
Història de la Farmacología. Conceptes generals de farmacología.

Unitat didàctica 2. La interacció fàrmac-organisme
Farmacocinètica i farmacodinàmia. Variabilitat a la resposta farmacològica. Reaccions
adverses als fàrmacs. Interaccions entre fàrmacs.

Unitat didàctica 3. Procés de prescripció-administració de fàrmacs
Prescripció de fàrmacs i la seva base legal. Maneig de fàrmacs. Incompatibilitat entre fàrmacs.
Seguretat del pacient. Sistemes de dispensació de fàrmacs

Unitat didàctica 4. Principals grups farmacològics
Grups farmacològics més emprats. Característiques generals dels fàrmacs inclosos en ells.

Bloc 2. Dietoteràpia
Unitat didàctica 5. Principis generals de la dietoteràpia

Conceptes de dieta i salut. Diversitat cultural i concepció de l'alimentació. Valoració
nutricional i atenció nutricional a les organitzacions sanitàries.

Unidad didáctica 6. Dieta saludable
Concepte de dieta saludable. Confecció de dietes. Intoleràncies alimentàrias. Additius.
Aliments funcionals.

Unitat didàctica 7. Tipus de dietes
Generalitats, segons modificació de textura i consistècia i dietes controlades. Dietes en
determinats processos patològics.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classe magistral Grup gran (G) El professor utilitzarà el mètode expositiu i exemples relacionats amb
la pràctica clínica per establir els fonaments teòrics de la matèria. Els
continguts i els recursos recomanats estaran prèviament a disposició de
l'estudiant a la plataforma Moodle.

Seminaris i tallers Seminaris Grup mitjà (M) Es realitzaran dos tipus de seminaris: 1) Sessions monogràfiques: professor
i estudiants tractaran en profunditat el càlcul de dosi i el maneig
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció
d'inhaladors. 2) Sessions per treballar conjuntament professor i estudiants
el desenvolupament d'un treball en equip sobre un cas clínic.

Classes pràctiques Ressolució d
´exercicis i
problemes

Grup mitjà (M) Mitjançant el mètode de resolució d'exercicis, guiat pel professor, l'alumne
resoldrà problemes de càlcul de dosi, càlcul de velocitat de perfusió de
fàrmacs i fluidoteràpia i càlcul de concentracions. Prèviament l'estudiant
haurà de treballar la part de les unitats didàctiques referides al càlcul de
dosis i maneig de fàrmacs.

Avaluació Exàmen global
tipus desenvolupar
pregunta curta

Grup gran (G) Aquesta prova pretén valorar si l'estudiant ha adquirit coneixements básics
que el capacitin per administrar farmacoteràpia preservant la seguretat de
l'usuari i coneixements bàsics sobre dietoteràpia general. També avalua
la capacitat de relacionar coneixements i si té coneixements de major
profunditat. D'altra banda, avalúa la capacitat de síntesi i la capacitat de
seleccionar informació rellevant.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Preparació d´unitats
didàctiques

És recomanable que l'estudiant hagi llegit la matèria abans d'assistir a la classe. Això
ajudarà a la comprensió de les exposicions del professor i del treball en seminari.
Després de les exposicions, es recomana aprofundir en la matèria a través de les lectures
recomanades i assentar el coneixement a través de les bateries de preguntes ofertades
al final de cada tema. L'alumne disposarà d'un assortiment de recursos associats a cada
tema, com articles, enllaços o bibliografia recomanada

Estudi i treball
autònom individual

Ressolució de problemes Mitjançant l'eina Moodle, es proposarà un conjunt d'exercicis de càlcul de dosis i de
velocitat de fluxe al llarg del semestre perquè l'estudiant els resolgui

Estudi i treball
autònom individual

Tutories en Xarxa A més de la tutorització a través dels seminaris, professors i estudiants utilitzaran la
plataforma Moodle per realitzar tutories electròniques de seguiment dels treballs

Estudi i treball
autònom en grup

Preparació d´un treball en
equip

El treball en equip consistirà en la resolució d’un cas clínic que se treballarà durant tot
el semestre. Els alumnes d’un mateix grup mitjà s’hauran d’agrupar en equips de 5-6
persones. Durant el primer seminari, el/la professor/a entregarà un cas clínic diferent a
cada equip.

Aquesta activitat té les següents finalitats: 1. Adquirir coneixement profund sobre els
fàrmacs que apareixen al cas clínic : és a dir, conéixer cada fàrmac particular. 2. Analitzar
com poden afectar els fàrmacs a la persona del cas clínic: és a dir, com afecten els
fàrmacs a diferents grups de població com la gent gran, els nins, les persones afectades
de distintes patologies, etc. 3. Analitzar con poden interaccionar els fàrmacs entre sí: és
a dir, com la concomitancia de diferents fàrmacs en una mateixa persona pot provocar
toxicitats o beneficis. 4. Establir quina és la dieta més adient per a la persona 5. Dissenyar
un pla de cures farnacològic per l’administració segura dels fàrmacs del cas clínic. 6.
Iniciar l'estudiant en el treball en equip i metodologies de treball cooperatiu 7. Potenciar
la capacitat de síntesi i anàlisi i utilitzar els coneixements de cerca de fonts documentals
adquirits en l'assignatura Bases Conceptuals i Metodològiques de les Ciències de la Salut

El seguiment i tutorització serà a través de tres seminaris i tutories electròniques. El
treball s'haurà de lliurar a través de la plataforma Moodle en la data que s'indicarà a
l'inici del semestre.
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 42 1.68 28
Classes teòriques Classe magistral 28 1.12 18.67
Seminaris i tallers Seminaris 9 0.36 6
Classes pràctiques Ressolució d´exercicis i problemes 3 0.12 2
Avaluació Exàmen global tipus desenvolupar

pregunta curta
2 0.08 1.33

Activitats de treball no presencial 108 4.32 72
Estudi i treball autònom individual Preparació d´unitats didàctiques 50 2 33.33
Estudi i treball autònom individual Ressolució de problemes 10 0.4 6.67
Estudi i treball autònom individual Tutories en Xarxa 18 0.72 12
Estudi i treball autònom en grup Preparació d´un treball en equip 30 1.2 20

Total 150 6 100
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

L'avaluació d'aquesta assignatura combina proves que avalúen els coneixements assolits per l'estudiant i
proves que avaluen competències transversals com la capacitat de síntesi i la capacitat d'anàlisi. En global,
l'alumne té a la seva disposició tres proves que se detallen a continuació.

En primer lloc, un examen global de l'assignatura que pesa un 50% sobre la nota final configurat pre preguntes
curtes tipus desenvolupament. La condició per fer mitja amb la resta de proves és tenir una nota mínima de
4. És imprescindible realitzar l'examen per poder aprovar l'assignatura.

En segon lloc, un exercici on-line de resolució de problemes de càlcul de dosi i de velocitat de perfusió.
Suposa un 10% sobre la nota final. Es tracta d'una prova voluntària que se sumarà a la nota ponderada de
les altres dues proves si la mitja d'aquestes proves supera el 5.
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En tercer lloc, la preparació d'un treball en equip, que suposa el 40% de la nota final. La condició per fer
mitja amb la resta de proves és tenir una nota mínima de 4. És imprescindible realitzar el treball en equip
per aprovar l'assignatura. No s'admeten treballs individuals.

Per conèixer els detalls de cadascuna de les activitats avaluatives, consultau els següents paràgrafs.

Exàmen global tipus desenvolupar pregunta curta

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu (Recuperable)
Descripció Aquesta prova pretén valorar si l'estudiant ha adquirit coneixements básics que el capacitin per administrar

farmacoteràpia preservant la seguretat de l'usuari i coneixements bàsics sobre dietoteràpia general. També
avalua la capacitat de relacionar coneixements i si té coneixements de major profunditat. D'altra banda,
avalúa la capacitat de síntesi i la capacitat de seleccionar informació rellevant.

Criteris d'avaluació -Capacitat de síntesi i identificació de la informació rellevant. -Exactitud de la resposta pel que fa als objectius
plantejats. - Capacitat per a organitzar i estructurar la resposta. - Claredat de la resposta. - Capacitat per a
relacionar continguts de diferents unitats temàtiques. - Format de la prova: estarà constituïda per 20 a 25
preguntes de desenvolupament curt. El criteri numèric d'avaluació s'adjuntarà a l'enunciat de la prova.

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A

Ressolució de problemes

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Sistemes d'autoavaluació (No recuperable)
Descripció Mitjançant l'eina Moodle, es proposarà un conjunt d'exercicis de càlcul de dosis i de velocitat de fluxe al

llarg del semestre perquè l'estudiant els resolgui
Criteris d'avaluació - Exactitud en els resultats dels exercicis plantejats. - Format de la prova: prova de test multirresposta constituït

per problemes de càlcul de dosi, càlcul de velocitat de flux, càlcul de percentatges, etc. - Consideracions sobre
la prova: la nota obtinguda tindrà un pes del 10% sobre la nota final. No se sumarà aquesta part de la nota tret
que l'estudiant hagi superat les altres proves amb una nota mitja de 5 o superior.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Preparació d´un treball en equip

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció El treball en equip consistirà en la resolució d’un cas clínic que se treballarà durant tot el semestre. Els

alumnes d’un mateix grup mitjà s’hauran d’agrupar en equips de 5-6 persones. Durant el primer seminari,
el/la professor/a entregarà un cas clínic diferent a cada equip. Aquesta activitat té les següents finalitats: 1.
Adquirir coneixement profund sobre els fàrmacs que apareixen al cas clínic : és a dir, conéixer cada fàrmac
particular. 2. Analitzar com poden afectar els fàrmacs a la persona del cas clínic: és a dir, com afecten
els fàrmacs a diferents grups de població com la gent gran, els nins, les persones afectades de distintes
patologies, etc. 3. Analitzar con poden interaccionar els fàrmacs entre sí: és a dir, com la concomitancia
de diferents fàrmacs en una mateixa persona pot provocar toxicitats o beneficis. 4. Establir quina és la
dieta més adient per a la persona 5. Dissenyar un pla de cures farnacològic per l’administració segura dels
fàrmacs del cas clínic. 6. Iniciar l'estudiant en el treball en equip i metodologies de treball cooperatiu 7.
Potenciar la capacitat de síntesi i anàlisi i utilitzar els coneixements de cerca de fonts documentals adquirits
en l'assignatura Bases Conceptuals i Metodològiques de les Ciències de la Salut El seguiment i tutorització
serà a través de tres seminaris i tutories electròniques. El treball s'haurà de lliurar a través de la plataforma
Moodle en la data que s'indicarà a l'inici del semestre.

Criteris d'avaluació -Es valorarà l'adequació de les interpretacions i conclusions establertes segons el tema triat pel grup. -
Adequació de la recerca bibliogràfica i de l'estructura de l'informe a les normes Vancouver. -Format de la
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prova: registres de participació en el fòrum, treball escrit segons les normes i indicacions que es proporcionarà
als estudiants al principi del semestre. -Consideracions sobre la prova: la nota obtinguda amb aquest treball
suposarà un 40% sobre la nota final de la matèria

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Adams MP, Holland LN, Botswick PM. Farmacología para enfermería (2ª edición). Upper Saddle River:
Prentice Hall. 2009.

Best C. Nutrition: a handbook for nurses. Singapore: Willey-Blackwell. 2008

Castells S, Hernández M. Farmacología en enfermería (2ª edición). Madrid: Elsevier. 2007.

Zabalegui A, Mangues I, Molina JV, Tuneu L. Administración de medicamentos y cálculo de dosis.
Barcelona: Masson. 2005.

Bibliografia complementària

Altres recursos


