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Presentació   

Aquesta formació està basada en 45 casos pràctics. Es planteja a través de motius 

de consulta estàndards d’actuació, adreçats a la població adulta i de pediatria, de 

les principals cures estàndards que són abordades per les professionals 

infermeres dins de l’àmbit de l’Atenció Primària.  

Amb aquests casos es pretén normalitzar la pràctica assistencial i la importància 

d’aplicar-la a l’atenció primària amb l’objectiu de construir la millor assistència 

infermera centrada en les persones i les seves necessitats.  

Objectius  

Objectius general 

Millorar els coneixements i les habilitats del i les infermeres en el procés de gestió 

de la demanda aguda per tal de facilitar la presa de decisions clíniques i 

aconseguir l’excel·lència en l’assistència diària en l’atenció a les persones. 

Objectius específics 

• Millorar els coneixements del participant sobre els problemes de salut més 

prevalents de demanda aguda.  

• Millora  les habilitats del participant per la realització d’una exploració física 

en els diferents sistemes corporals. 

Plans de cures estandarditzats 
per persones ateses en l’Atenció Primària 

PLA DOCENT 

Durada: 22 h 

Modalitat: en línia 
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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. 

Finalitzada la part online del curs, els i les participants realitzaran presencialment, 

en el seu centre de treball i sota la supervisió d’un responsable, una avaluació de 6 

exploracions que s’hauran dut a terme al llarg del curs.  

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estan acompanyats/des 

per:  

• La tutoria 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. 

 

Continguts  

En aquest curs es treballaran 45 motius de consulta aguts d’adults i de pediatria: 

1) Odinofàgia 

2) Voltadits 

3) Dolor mecànic lumbar o dorsal 

4) Cremades 

5) Símptomes respiratoris de vies altes 

6) Elevació de la pressió arterial 

7) Ungla encarnada 

8) Molèsties urinàries 

9) Anticoncepció d’emergència 

10)  Abscés cutani 

11)  Molèsties a l’oïda 

12)  Esquinç de turmell 

13)  Reacció vacunal en adults 

14)  Ferida 

15)  Contractura muscular cervical 

16)  Còlic del lactant 

17)  Vòmits 

18)  Polls en edat pediàtrica 

19)  Lesió a la zona del plec 
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20)  Epistaxi 

21)  Diarrea en edat pediàtrica 

22)  Mareig 

23)  Odontàlgia 

24)  Dermatitis del bolquer en edat pediàtrica 

25)  Molèsties a l’ull 

26)  Contusió 

27)  Retenció aguda d’orina 

28)  Urticària 

29)  Restrenyiment en edat pediàtrica 

30)  Mucositat en edat pediàtrica 

31)  Ferida en edat pediàtrica 

32)  Crisi d’ansietat 

33)  Lesió cutània facial i/o capil·lar 

34)  Cremada en edat pediàtrica 

35)  Molèsties vulvovaginals 

36)  Vòmits en edat pediàtrica 

37)  Sospita de muguet en edat pediàtrica 

38)  Picada a la pell en edat pediàtrica 

39)  Diarrea 

40)  Regurgitació en edat pediàtrica 

41)  Contusió als dits en edat pediàtrica 

42)  Sospita de varicel·la en edat pediàtrica 

43)  Cos estrany a l’orella en edat pediàtrica 

44)  Tos en edat pediàtrica 

45)  Picada a la pell  

 

Avaluació  

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

que permet avaluar individualment els coneixements adquirits, i una avaluació 

presencial pràctica de 6 exploracions treballades durant el curs.  

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

• visualitzar tots els continguts; 

• que la nota obtinguda al qüestionari sigui igual o superior a 7; 

• haver obtingut un APTE a l’avaluació presencial de les exploracions.  

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. 
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Requisits d’accés  

El curs va dirigit a tots/es els/les infermers i infermeres d’Atenció Primària. 

 

Dedicació  

El curs té una durada de 22 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, l’equip de coordinació  

atendrà les 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.  
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• 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.   

 


