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INFERMERIA ASSISTENCIAL 
TEMARI ESPECÍFIC 
 
TEMA 1. Marc normatiu dels serveis socials: la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 
El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials. Els serveis 
per a l’atenció i promoció de l’autonomia. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. 
 
TEMA 2. L'ètica i la deontologia de treball en la intervenció en les persones grans i persones 
amb discapacitat. Confidencialitat i protecció de dades. Principis i metodologia per a la presa 
de decisions. Protocols de detecció i atenció als maltractaments en institucions: Factors de 
risc. 
 
TEMA 3. Objectius i funcions de la infermeria en l’atenció a la gent gran i a persones amb 
discapacitat. El model d’atenció centrada en la persona. Les necessitats bàsiques segons el 
model de Virginia Henderson. Models conceptuals d’infermeria. 
 
TEMA 4. Tècniques i habilitats de comunicació: relació infermera - pacient: Escolta activa. 
Relació d'ajuda. Entrevista clínica de valoració inicial en l’actuació en infermeria. Aspectes 
específics de valoració en població immigrant. 
 
TEMA 5. Fisiopatologia de l’envelliment: els canvis fisiològics i psicològics associats a l’edat. 
L’educació sanitària en les patologies més freqüents en la vellesa. 
 
TEMA 6. Els protocols i els registres de la informació en l’atenció a la gent gran i a persones 
amb discapacitat. El treball interdisciplinari. 

TEMA 7. Les principals síndromes geriàtriques. Cures d'infermeria a les persones amb 
síndromes geriàtrics: iatrogènia, deteriorament cognitiu i incontinència urino-fecal.  
 
TEMA 8. Immunitzacions: concepte. Classificació. Tipus de vacunes. Vacunació en les 
persones grans i amb discapacitat. Indicacions i contraindicacions. Reaccions adverses. 
 
TEMA 9. Cures d'infermeria a les persones grans amb les malalties infeccioses més habituals. 
Valoració geriàtrica integral. Procés d'atenció d'infermeria. 
 
TEMA 10. Cures d'infermeria a les persones amb deteriorament cognitiu o demència. 
Classificació de les demències. La malaltia d'Alzheimer.  

TEMA 11. Cures d'infermeria a les persones grans amb síndromes geriàtrics: immobilitat, 
caigudes i nafres per pressió. Utilització d'ajudes tècniques, ús de contencions, mobilitzacions, 
canvis posturals. Prevenció de nafres per pressió. 
 
TEMA 12. L’educació sanitària en les patologies més freqüents en la vellesa: consells en la 
hipertensió arterial, en la diabetis i en l’obesitat. 
 
TEMA 13. La discapacitat intel·lectual, física i sensorial: orígens i tipologies. El cicle vital: des 
de l’adolescència a l’envelliment de les persones amb discapacitat. L’afectivitat i la sexualitat 
de les persones amb discapacitat. 
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TEMA 14. Cures d'infermeria a les persones amb discapacitat i alteracions conductuals i/o 
trastorns psiquiàtrics. L'epilèpsia. Normes d'actuació en situacions d'urgència: ennuegaments, 
cremades, traumatismes. Cures d'infermeria a les persones amb trastorns addictius. Atenció 
d'infermeria a la persona amb trastorns de la son. 
 
TEMA 15. Les bases de la farmacologia: principals grups de medicaments, generalitats, 
accions, usos, efectes secundaris, incompatibilitats.  Preparació i vies d’administració de la 
medicació. Regles generals de seguretat.  

TEMA 16. Cures d'infermeria per a l'atenció de les necessitats bàsiques en alimentació. 
Educació sanitària nutricional i hàbits saludables.  
 
TEMA 17. La prevenció i les mesures higièniques del control de les infeccions en centres 
residencials. Principis d’asèpsia i esterilització. Sistemes de control i manteniment. La gestió 
dels residus sanitaris. Mesures d’aïllament i precaució. 
 
TEMA 18. Cures d'infermeria a persones amb problemes respiratoris. Cures d'infermeria a 
persones amb problemes cardiovasculars. Cures d'infermeria a persones amb problemes 
gastrointestinals. Cures d'infermeria a persones amb problemes en el sistema renal i urològic. 
 
TEMA 19 Cures d'infermeria a persones amb problemes en els òrgans dels sentits. Cures 
d'infermeria a persones amb problemes neurològics i del sistema nerviós. Cures d'infermeria 
a persones amb problemes d’oncologia i oncohematologia. 
 
TEMA 20. Infància i adolescència. La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l'adolescència. La xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública en 
l’àrea d’atenció a la infància i l’adolescència. Procés de diagnòstic en un centre d’acolliment. 
Patologies més prevalents dels infants i adolescents en els centres residencials de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
TEMA 21. El procés de desenvolupament de l’infant i l’adolescent des de la vessant sanitària. 
Protocols de la infància sana. Protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut a l’edat 
pediàtrica. Programa salut i escola. Vacunacions i calendari vacunal. Els maltractaments en 
la infància i l’adolescència. Tipus de maltractament. Indicadors: detecció dels maltractaments. 
Protocol d’atenció a infants i adolescents migrants. 
 
TEMA 22. Cures d'infermeria en situacions d'urgència: suport vital bàsic i ús de desfibril·ladors, 
dolor toràcic, infart agut de miocardi, ictus, intoxicació i deshidratació. 
 
TEMA 23. Cures d'infermeria a la persona en situació de final de vida i a la seva família. El 
dol: característiques, tipus, fases i maneig. Atenció d'infermeria al dol anticipat de la persona 
i família. Cures d'infermeria després de la mort de la persona. 
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