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Presentació   

En els darrers anys estem observant un increment continuat en la utilització de 

fàrmacs, que es deu a factors com l’increment en la recerca de nous medicaments; 

l’augment de l’esperança de vida, amb pacients d’edat avançada amb 

multimorbiditat que requereixen múltiples tractaments;  la introducció de les 

recomanacions de tractament farmacològic en les guies de pràctica clínica i, en un 

context global,  l’augment de persones que tenen accés als medicaments.  

Les competències del professionals d’infermeria comprenen diferents parts del 

procés farmacoterapèutic i no només l’administració de medicaments. En aquest 

sentit, un dels grans reptes que planteja avui en dia la farmacoteràpia és 

l’avaluació de resultats en salut, especialment en el seguiment dels processos 

crònics.  

Al llarg del curs es descriuen diverses categories de fàrmacs, moltes vegades 

desconeguts pels professionals d’infermeria i les característiques generals del 

tractament més adient per emprar-los, així com els possibles errors de medicació i 

la conciliació per reduir-los.  
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Objectius  

• Ampliar la farmacologia dels medicaments emprats en clínica per 

aconseguir una millora en la qualitat assistencial en la pràctica diària 

d’infermeria. 

• Adquirir els coneixements bàsics sobre la utilització terapèutica dels 

diversos fàrmacs. 

• Adquirir la capacitat de buscar i avaluar de forma crítica informació sobre 

els preparats i la seva utilització. 

• Formar-se com a professional sanitari amb capacitat de donar consell 

professional rigorós sobre l’ús dels diferents fàrmacs. 

 

Competències i habilitats  

Les habilitats que es treballen en aquesta formació son les següents: 

• Capacitat d’empatia. 

• Habilitat per establir una comunicació assertiva. 

• Aptitud d’escolta activa. 

• Capacitat d’atenció centrada en la persona. 

 

Metodologia  

Per fer aquesta formació el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots 

els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris 

d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació.  

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència 

d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i 

recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts 

traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer 

transferible el coneixement. 

Durant tot el procés d’aprenentatge els participants estan acompanyats per:  

• La tutorització que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.  

• L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o 

incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula. 
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Continguts  

1. Farmacologia Antibiòtica  

2. Plantes medicinals  

3. Drogues vasoactives  

4. Farmacologia d’intubació  

5. Reposició de líquids i electròlits  

6. Farmacologia en psiquiatria   

7. Drogues de disseny  

8. Farmacologia especial en situacions especials  

9. Fàrmacs perillosos 

10. Conciliació de medicació  

11. Error de medicació 

 

Avaluació  

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari de 

cada mòdul, exercici que permet avaluar individualment els coneixements 

adquirits sobre cadascuna de les unitats corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

• Visualitzar tot el contingut del curs; 

• Que la nota obtinguda als qüestionaris sigui una mitjana igual o superior a 

7.  

En finalitzar, els alumnes valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció 

que inclou la qualificació del professorat, material, documentació i coneixements i 

habilitats aconseguides. 

 

Requisits d’accés  

El curs va dirigit a tots i totes les professionals infermeres i auxiliars d’infermeria. 

S’ha de pertànyer a aquest col·lectiu per poder accedir-hi. 
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Dedicació  

El curs té una durada de 30 hores online i el tutor/a està disponible per atendre els 

dubtes sobre el contingut en un termini màxim de 48 hores laborables a través de:  

• Fòrum de consultes de l’aula. 

• Correu electrònic. 

Per altra banda, per dubtes de caire tècnic o incidències, les coordinadores  

atendran consultes a través de: 

• Fòrum de consultes de l’aula. 

• Correu electrònic. 

• Atenció telefònica amb l’horari de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores 

i de dilluns a dijous de 15:30 a 16:30 hores. 

 

Requisits tècnics  

Els navegadors compatibles per realitzar aquesta formació són les darreres 

versions de:  

 

Recomanacions per una òptima experiència i funcionament:  

• Preferiblement visualitzeu els nostres continguts des d’un ordinador o una 

tauleta.  

• Utilitzeu connexió estable i constant.  

• Disposeu d’altaveus o auriculars per poder escoltar els vídeos integrats en 

els contingut.  

• Habiliteu en el navegador les finestres emergents (pop ups) per permetre 

la correcta visualització del contingut.   

• Disposeu d’Acrobat Reader 9 (o superior) per consultar la informació de 

documents en format PDF.   
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Nivells de factor de qualitat  

 

FACTOR DE QUALITAT NIVELL 

Empleabilitat 

  

 

Aprenentatge 

  

 

Accessibilitat 

    

 

 

 

 

 

 


