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Urgències   

Objectius d’aprenentatge generals    

 

1er de Grau  

 

Coneixements    

01.Interpretar la informació recollida per fer la valoració del pacient. 

02. Interpretar les constants vitals (temperatura corporal, pressió arterial manual,  

freqüència respiratòria, freqüència cardíaca central i perifèrica). 

03. Interpretar la glicèmia capil·lar i glucocetonuries. 

04. Descriure la tècnica del sondatge rectal. 

05. Descriure la preparació i administració de medicació tòpica i oral. 

06. Reconèixer les dietes bàsiques. 

07. Aplicar correctament l’eliminació de residus. 

08. Descriure les cures post-mortem.  

09. Descriure els tipus d’aïllaments. 

 

Habilitats pràctiques 

01. Realitzar el control de la ingesta del pacient i l’administració de dietes per SNG i gastrostomia. 

02. Practicar adequadament la mobilització de pacients i els canvis posturals. 

03. Realitzar la valoració de l’estat de la pell del pacient. 

04. Practicar segons protocol, les següents tècniques i procediments: 

- Rentat higiènic de mans. 

- Higiene del pacient.  

- Fer el  llit.  

- Mesurar les constants vitals. 

- ECG. 

- Glicèmies capil·lars i glucocetonuries. 

- Preparació i administració de medicació tòpica i oral. 

- Administració d’ènemes de neteja.  

 

Habilitats de comunicació 

01. Habilitats de comunicació oral: 

- Explicar al pacient les tècniques a realitzar. 

- Informar a la infermer/ra - tutor/ra qualsevol canvi de l’estat del pacient. 

- Escoltar el canvi de torn.  

02. Habilitats de comunicació escrita: 

- Anotar correctament els registres de valoració del pacient.  

 

Actituds 

01. Mostrar una actitud professional ètica i de qualitat. 

02. Tenir capacitat de treballar en un equip multidisciplinari. 

03. Expressar el propi punt de vista. 

04. Tenir capacitat crítica. 

05. Tenir actitud d’aprenentatge “de per vida”, docent i de millora contínua. 

06. Mostrar consideració i respecte pel pacient i els companys. 

07. Preservar la confidencialitat i intimitat del pacient. 

08. Mostrar una actitud positiva. 

09. Demostrar puntualitat i assistència. 
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2on de Grau  (i tots els objectius de 1er de Grau)  

 

Coneixements  

01. Interpretar els valors de normalitat de les determinacions analítiques bàsiques. 

02. Descriure les preparacions i cures post proves diagnòstiques: TACs, RMN, PET i Ecografia. 

0033..  Descriure les tècniques bàsiques d’infermeria (sondatge vesical, SNG i per gastrostomia, 

canalització de venes perifèriques i serumteràpia)..  

0044..  Descriure la preparació i administració de medicació IM, IV, subc., intradèrmica, per SNG i 

rectal..  

0055..  DDeessccrriiuurree  eellss  ccoonneeiixxeemmeennttss  bbààssiiccss  dd’’ooxxiiggeennootteerrààppiiaa  ii  fisioteràpia respiratòria..  

0066..   Interpretar la valoració nutricional del pacient (IMC).  

0077..  RReeccoonnèèiixxeerr  llaa  uubbiiccaacciióó  ii  eell  ccoonnttiinngguutt  ddeell  ccaarrrroo  ddee  RRCCPP..  

08. Distingir els conceptes d’asèpsia i antisèpsia. 

 

Habilitats pràctiques 

01. AApplliiccaarr  eell  pprroottooccooll  dd’’aaccoolllliiddaa  ii  dd’’aallttaa  ddeell  ppaacciieenntt..  

02. Aplicar els coneixements basics de fisioteràpia respiratòria (triflow, esp. incentivada. 

03. Demostrar les mesures adoptar en els diferents tipus d’aïllament.  

04. Aplicar el protocol de teràpia transfusional.   

05. Practicar segons protocol, les següents tècniques o procediments: 

- Recollida de mostres per cultius (esputs,  frotis, orina i femta). 

- Pulsioximetria. 

- Cures d’UPP i de ferides quirúrgiques (cura plana). 

- Extracció de sang venosa. 

- Sondatge vesical. 

- SNG i per gastrostomia. 

- Canalització de venes perifèriques.. 

- Preparació i administració de medicació IM, IV, subc., intradèrmica, per SNG i rectal. 

- Administració de la serumteràpia. 

- Maneig basic d’oxigen (mascareta i ulleres nasals) i nebulitzadors. 

- Aspiració de secrecions per boca, nas, orofaringe i tràquea. 

 

Habilitats de comunicació 

01. Habilitats de comunicació oral: 

- Explicar al pacient les tècniques a realitzar. 

- Realitzar el canvi de torn.  

02. Habilitats de comunicació escrita: 

- Redactar correctament els registres d’infermeria (història clínica i pla de cures) amb els  

programes informàtics corresponents. 

- Realitzar correctament la valoració, els diagnòstics i el pla de cures d’infermeria del pacient.  

 

3er de Grau  (i tots els objectius fins a 2on de Grau) 

 

Coneixements 

0011..  DDeessccrriiuurree  llaa  ttèèccnniiccaa  ddee  vveennooppuunncciióó  eenn  ppeeddiiaattrriiaa..    

0022..  DDeessccrriiuurree  llaa  ttèèccnniiccaa  dd’’IInnsseerrcciióó  ppeerriiffèèrriiccaa  ddee  ccaattèètteerr  cceennttrraall  ((PPIICCCC))..  

0033..  Descriure els tipus de ferides cròniques.  

0044..  Reconèixer les diferencies entre nutrició enteral i parenteral ..  

0055..  Interpretar la gasometria venosa i arterial.  

0066..  Identificar i conèixer els fàrmacs del carro d’aturada.  

0077..  Descriure la tècnica de suport vital bàsic.   
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Habilitats pràctiques 

01. Practicar segons protocol, les següents tècniques o procediments: 

- Rentat de mans quirúrgic. 

- Cuurraa  ddee  ffeerriiddeess  ccrròònniiqquueess..   

- EExtracció de sang arterial. 

- Administració de nutrició parenteral. 

- Suport Vital Bàsic. 

 

Habilitats de comunicació 

01. Habilitats de comunicació escrita: 

- Realitzar l’informe de continuïtat de cures d’infermeria a l’alta del pacient. 

 

4art de Grau  (i tots els objectius fins 3er de Grau) 

 

Coneixements  

01. Descriure els coneixement de la RCP avançada.  

02. Descriure la tècnica de recollida de mostres  per hemocultiu. 

 

Habilitats pràctiques 

01. Practicar segons protocol, les següents tècniques o procediments: 

- Recollida de mostres  per hemocultiu. 

- Suport Vital Avançat. 

 

Objectius d’aprenentatge específics d’Urgències de  4t de Grau 

 

Coneixements 

01. Reconèixer el sistema de classificació de pacients, Sistema Estructurat de Triatge (Model 

Andorrà) SAP. 

02. Diferenciar Ressucitació, Emergència, Urgència, Urgència menor i No Urgència. 

03. Reconèixer situacions de risc vital: Aturada cardiorespiratòria, insuficiència respiratòria aguda, 

convulsions, coma, sèpsis, shock, hemorràgies i/o lesions traumàtiques potencialment greus. 

04. Descriure el equipament de la sala de Reanimació d’adults i de pediatria. 

05. Reconèixer signes i símptomes de Dolor toràcic. 

06. Identificar les patologies cardíaques i arítmies bàsiques  a través de monitors/ECG. Síndrome 

Coronari Agut.  

07. Descriure codis d’emergències mèdiques: Codi IAM, Codi ICTUS o Codi PPT. 

08. Farmacologia i dosificació de les drogues d’utilització més freqüent en el manteniment de les 

funcions vitals i en l’atenció del malalt crític: analgèsics, sedants, relaxants musculars i drogues 

vasoactives. 

09. Reconèixer els diferents antídots i l’actuació davant d’intoxicacions medicamentoses i/o 

alimentaries.  

10. Descriure la tècnica i indicacions de la Desfibril·lació en arítmies greus: FV i TVSP. 

11. Conèixer la tècnica de canalització de la via intraòssia. 

12. Interpretar l’escala de coma de Glasgow i la regla de Wallace. 

 

Habilitats pràctiques 

01. Practicar la tècnica de  Monitorització contínua (col·locació d’elèctrodes).  

02. Aplicar maniobres d’obertura de la via aèria (maniobra front-mentó, subluxació mandibular, 

tub de güedel). 

03. Assistir i col·laborar en una Cardioversió elèctrica electiva. 
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04. Demostrar l’aplicació de la ventil·lació no invasiva: CPAP, BiPAP, Pressió suport. 

05. Practicar la preparació per a realitzar la tècnica de Drenatge toràcic (Pleurevack), Punció 

Lumbar i Paracentesis. 

06. Realitzar cures de ferides traumàtiques, cremades, congelacions i/o electrocucions. 

07. Realització d’embenats compressius, funcionals i elàstics. 

08. Practicar la col·locació de fèrules de guix, de Braun i de Kramer i  traccions toves. 

09. Col·laborar en la mobilització del pacient politraumatitzat: matalàs de buit, taulell espinal i 

collaret rígid. 

10. Preparar el material en el procés de sutures i realitzar les cures posteriors. 

 

Habilitats de comunicació 

01. Comunicació Oral: 

-       Realitzar correctament la entrevista clínica. Identificar la informació rellevant. 

02. Comunicació Escrita: 

- Anotar en la gràfica d’infermeria d’urgències: 

- La valoració inicial del pacient.  

- Les constants vitals i les diferents escales de valoració. 

- Les activitats i observacions d’infermeria en cada torn . 

- Registrar en el full corresponent la revisió de la sala de Reanimació d’adults i de pediatria. 

 


