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2. DEFINICIÓ 

 

 
 

 

L’objectiu primordial de l’itinerari formatiu és descriure l’adaptació del 

programa de formació de l’especialitat dissenyat per la Comissió Nacional 

d’acord amb les característiques pròpies de la nostra unitat docent. 

D’acord amb l’article 11.2 del Reial decret 183/2008, pel qual es determinen i 

classifiquen les especialitats en ciències de la salut i es desenvolupen 

determinats aspectes de sistema de formació sanitària especialitzada, els 

comitès de docència han d’aprovar els itineraris formatius que elaboraran els 

tutors de residents de cada unitat docent. 

L’itinerari formatiu (IF) de l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària 

(IFIC) ha de contemplar les competències pròpies de l’especialitat 

Identificades a l’Ordre SAS/1729/2010, de 17 de juny, on s’aprova i aplica el 

programa formatiu de l’especialitat d’IFIC. 

Tal com s’estableix en l’Especilitat d’Infermeria Familiar i Comunitària la 

durada de l’Itinerari Formatiu té una durada de dos anys. 

Aquest IF ha estat aprovat per la subcomissió d’Infermeria i està pendent de 

la Comissió de Docència de la UDM d’AFiC de Lleida. 

 

 

 

 

L’itinerari Formatiu és un manual informatiu sobre la formació especialitzada 

dels residents d ‘especialitat d’IFIC de la nostra unitat docent, on es detallaran 

els objectius, el grau de supervisió i les activitats mínimes a realitzar a cada 

rotació per any de residència. Inclourà també els cursos, sessions i activitats de 

recerca que hauran d’assolir per adquirir les competències pròpies de 

l’especialitat. Cada tutor, en base a aquest document, adaptarà l’itinerari 

formatiu individual de cada resident. El grau de supervisió que tindrà en les 

1. INTRODUCCIÓ 
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3.- OBJECTIU DE L’ ITINERARI FORMATIU 

diverses rotacions i anys de residència es detallen al document específic de 

supervisió. 

Les rotacions seran planificades per cada resident seguint el seu Pla Individual 

de Formació que s’ajustarà a la guia o itinerari formatiu. 

Com a mínim el 60% del temps de formació es desenvoluparà al Centre 

Atenció Primària (CAP) on el resident durà a terme activitats, tant en la 

consulta como en els domicilis dels pacients, com en altres dispositius, 

organitzacions i institucions existents a la comunitat. 

La infermera comunitària realitza un abordatge integral i una atenció 

personalitzada realitzant intervencions múltiples dirigides a diversos col·lectius i 

amb diferents objectius y metodologies durant la seva jornada laboral. Per tant, 

un residente que comparteix jornada amb una enfermera tutora, complirà en 

una mateixa rotació, objectius de diversos epígrafes del programa formatiu. 

Durant el primer any es durà a terme una rotació, de mínim 6 mesos en el CAP 

on presti el seu servei el tutor i es finalitzarà el segon any de la mateixa 

manera. 

El resident podrà realitzar rotacions externes no previstes en aquest programa 

de formació en centres nacionals o estrangers seguin els termes previstos a 

l’article 21 del RD 183/2008. 

En aquest IF s’han considerat els dos mesos de període de vacances 

corresponent als dos anys de formació. 

 
 

 

Descriure l’adaptació, d’acord amb les característiques pròpies de la cada 

Unitat Docent, del programa de formació de l’especialitat elaborat per la 

Comissió Nacional de l’Especialitat d’IFiC i ratificat pel Consell Nacional 

d’Especialitats de Ciències de la Salut (ordre SAS/1729/2010). 
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El pla individual de formació de cada resident que se’n derivi, tindrà com 

objectiu que els residents disposin d’una guia docent. 



8 

 
 
 
 
 

 

ABS BALÀFIA-PARDINYES-SECÀ 

C/Alcalde Recasens, s/n 
25005 Lleida 
Tel.: 973 231406 / 973 230635 

ABS BORDETA-MAGRANERS 

C/ Boqué, s/n 
25001 Lleida 
Tel.: 973 211477 / 973 211593 

 
 
 

 

La Unitat Docent Multi professional d’Atenció Familiar i Comunitària de Lleida 

disposa de set Centres d’Atenció Primària (CAP) acreditats, dos centres 

hospitalaris col·laboradors i tres dispositius d’atenció continuada. 

Pel que fa a l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària, els centres que 

actualment disposen de tutors acreditats són, ABS Balaguer, ABS Bordeta- 

Magraners i ABS Eixample. Els dispositius que acullen l’atenció continuada 

són el CUAP de Lleida i el PAC de Balaguer. 

 CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA ACREDITATS PER LA DOCÈNCIA 
 
 

 

 

 
 
 

4. DISPOSITIUS DOCENTS 
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ABS EIXAMPLE 
C/ Balmes, 4 
25006 Lleida 
Tel.: 973 280957 / 973 262263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ABS LES BORGES BLANQUES 
C/ Raval del Carme, 147 
25400 Les Borges Blanques (Lleida) 
Tel.: 973142033 / 973 142029 
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ABS PRIMER DE MAIG 

C/ de la Mercè, 5 
25003 Lleida 
Tel.: 973 272446 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ABS PLA D’URGELL 
Ctra. De Miralcamp, s/n 
25230 Mollerussa (Lleida) 
Tel.: 973 711164 / 973 711071 
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ABS ONZE DE SETEMBRE 

C/ Passeig Onze de Setembre, 10 
25005 Lleida 
Tel.: 973 701223 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ABS BALAGUER 

C/ Àngel Guimerà, 22 
25600 Balaguer (Lleida) 
Tel.: 973 446028 / 973 447714 
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HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA 

Alcalde Rovira Roure, 80 
25198 Lleida 
Tel. 973248100 

HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA MARIA ( GSS ) 
Av. De l’Alcalde Rovira Roure, 44 
25198 Lleida 
Tel: 973727222 

CUAP LLEIDA 

CENTRES HOSPITALARIS 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 DISPOSITIUS D’ ATENCIÓ CONTINUADA ATENCIÓ PRIMÀRIA 
 

Avinguda Prat de la Riba, 56 
25004 - Lleida 
Telefòn: 973221516 - 973233385 
Fax: 973220794 

Correu electrònic: cuap.lleida.ics@gencat.cat 

mailto:cuap.lleida.ics@gencat.cat
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PAC PLA D’URGELL 

Ctra. De Miralcamp, s/n 
25230 Mollerussa (Lleida) 
Tel.: 973 711164 / 973 711071 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

PAC BALAGUER 

C/ Àngel Guimerà, 22 
25600 Balaguer (Lleida) 
Tel.: 973 446028 / 973 447714 
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Es realitza en aquells serveis i dispositius que, independentment de la seva 

titularitat, es considerin necessaris per completar la formació especialitzada, 

d’acord amb el que estableix el programa oficial. 

El resident d’Infermeria Familiar i Comunitària, durant la seva formació i en les 

rotacions pels diversos dispositius, ha d’aconseguir nivells de responsabilitat i 

capacitat d’autonomia de manera progressiva, consolidant així les 

competències pròpies de l’especialitat: 

1.- Clínica i metodologia avançada. 

2.- Atenció a la infància. 

 
3.- Atenció a l’adolescència. 

 
4.- Atenció a la salut general en l’etapa adulta. 

 
5.- Atenció a la salut sexual, reproductiva i de gènere. 

6.- Atenció a les persones d’edat avançada. 

7.- Atenció a les famílies. 

 
8.- Atenció a les urgències i emergències. 

9.- Salut pública i comunitària. 

10.-Atenció davant situacions de fragilitat o risc sòcio-sanitari. 

 

 
A continuació es detallen les competències i objectius a adquirir a les diverses 

rotacions. No obstant, en la rotació amb el tutor pel centre de salut, el resident 

podrà integrar la totalitat de les competències adquirides durant les rotacions 

prèvies i pròpies d’una infermera familiar i comunitària, en les activitats de la 

consulta i d’urgències. 

5. PROGRAMA DE ROTACIONS GENERALS 
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Competències: 
 

Clínica i metodologia avançada. 
 

Atenció a la infància. 
 

Atenció a l’adolescència. 
 

Atenció a la salut general en l’etapa adulta. 

Atenció a la salut sexual, reproductiva i de gènere. 

Atenció a les persones d’edat avançada. 

Atenció a les famílies. 
 

Atenció davant situacions de fragilitat o risc sòcio-sanitari. 

Atenció a les urgències i emergències. 

Salut pública i comunitària. 
 

Objectius: 
 

- Valorar sistemàticament, en el context familiar i comunitari, el 
desenvolupament infantil i adolescent en els seus aspectes físics, 
psicològics, culturals, ambientals i socials. 

- Contribuir a que les famílies participin de manera activa en la cura i el 
desenvolupament dels seus fills en qualsevol etapa del 
desenvolupament infantil. 

- Conèixer i aplicar el Programa d’Activitats Preventives en l’Edat 
Pediàtrica i adulta així com els protocols específics, guies de pràctica 
clínica, en les distintes etapes del cicle vital. 

- Participar en programes de salut en el medi comunitari (escola, instituts, 
guarderies, residències de gent gran…). 

- Conèixer i participar en el programa "Salut i Escola" 
- Desenvolupar programes de salut per l’atenció en situacions de 

dependència en qualsevol etapa del cicle vital. 
- Participar en l’atenció a la demanda aguda en totes les etapes del cicle 

vital, utilitzant els protocols, els sistemes de registre habituals i la 
taxonomia infermera. 

- Prevenir la malaltia dels nens i les nenes en el context familiar i 
comunitari. 

- Prestar cures especialitzades en qualsevol etapa del cicle vital, en 
l’àmbit comunitari, amb altres especialistes i altres professionals quan 
sigui necessari, en les situacions d’alteracions del desenvolupament 
infantil, problemes de salut aguts, discapacitats i problemes crònics de 
salut. 

5.1 Dispositiu: Centre d’Atenció Primària 
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- Col·laborar i desenvolupar programes d’educació grupal orientats a nens 
i/o pares i/o famílies i/o persones amb alguna malaltia crònica. 

- Planificar, executar i avaluar programes de gestió de les cures a les 
persones amb malaltia o dependència en termes d’igualtat, 
desenvolupant-los, tant en els dispositius sanitaris com en l’entorn 
familiar o domiciliari i comunitari. 

- Identificar situacions de risc social (violència de gènere, violència 
infantil...), conèixer els recursos existents i l’abordatge que pot realitzar 
la infermera en qualsevol etapa del cicle vital. 

- Promoure la salut sexual i reproductiva, la salut durant l’embaràs i 
puerperi així com en etapes climatèriques. 

- Potenciar la prevenció i la detecció precoç del càncer genital masculí i 
femení i el de mama. 

- Planificar, desenvolupar, executar i avaluar programes de promoció de la 
salut de les persones grans en el seu entorn familiar i comunitari. 

- Detectar i intervenir de manera precoç sobre els problemes de salut 
prevalent en la gent gran en el seu entorn familiar i comunitari, així como 
en les situacions de fragilitat o aïllament social de les persones grans. 

- Gestionar la capacitat de les persones cuidadores familiars per 
l’atenció del pacient ancià dins l’àmbit familiar. 

- Gestionar les cures dirigides a les persones cuidadores familiars en 
l’entorn familiar. 

- Identificar i mobilitzar els recursos (propis, de la xarxa social i/o 
comunitària) que millor s’adaptin a les necessitats de la gent gran i els 
seus cuidadors. 

- Detectar i intervenir de manera precoç sobre els problemes de salut 
prevalent en la gent gran en el seu entorn familiar i comunitari, així com 
les situacions de fragilitat o aïllament social de les persones grans. 

- Identificar necessitats i promoure l’ús adequat de materials i instruments 
d’ajuda i adaptació necessaris per realitzar les activitats bàsiques de la 
vida quotidiana. 

- Cuidar en el seu entorn al pacient i a la seva família en el final de la vida, 
respectant les seves decisions. 

- Potenciar la conscienciació i la participació de les famílies en l’abordatge 
dels problemes de salut, de la prevenció de la malaltia i del 
desenvolupament sa de la família en qualsevol de les etapes del cicle 
vital; així com la detecció de situacions problemàtiques i de crisi en 
aquest entorn. 

- Detectar i realitzar les intervencions oportunes en grups exclosos o en 
risc d’exclusió social (immigrants, minories ètniques i altres col·lectius). 

- Detectar i intervenir precoçment en situacions de fragilitat sòcio-sanitària 
de les persones en totes les etapes vitals. 

- Establir una comunicació efectiva amb institucions, serveis comunitaris i 
amb els diferents nivells d’atenció dels serveis de salut. 

- Potenciar el treball en equip. 
- Manejar els conflictes ètics i legals que sorgeixen de la pràctica. 
- Utilitzar el procés infermer en la valoració de l’estat de salut. 
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Competències: 
 

Clínica i metodologia avançada. 

Atenció a l’ adolescència. 

Atenció a la salut general en l’etapa adulta. 

Atenció a les persones d’edat avançada. 

Atenció a les famílies. 
 

Atenció davant situacions de fragilitat o risc sòcio-sanitari. 

Atenció a les urgències. 

Objectius: 
 

- Desenvolupar competències clíniques avançades en el maneig del 
pacient crònic: diabetis, ostomitzats, pacient pluripatològic, entre d’altres. 

- Conèixer els dispositius i cures específics hospitalaris relacionats amb el 
procés d’atenció al pacient crònic. 

- Conèixer i realitzar tècniques específiques. 
- Identificar signes i símptomes de descompensació, en el període post 

alta en aquests pacients. 
- Elaborar plans de cures relacionats amb l’atenció d’aquests pacients. 
- Identificar elements crítics en la coordinació entre UFISS, infermera 

d’enllaç hospitalària i infermera gestora de casos en l’atenció primària. 
- Elaborar el procés de planificació a l’alta en derivacions a centres sòcio- 

sanitaris. 
- Identificar elements crítics de continuïtat assistencial en el procés de 

planificació a l’alta. 
- Elaborar plans de cures per a pacients amb trastorns de la deglució, 

pacients portadors de PEG... 
- Conèixer i participar en el programa de PREALT. 
- Identificar elements crítics en la coordinació entre UFISS i infermera 

d’enllaç i infermera gestora de casos d’atenció primària. 
- Desenvolupar competència clínica avançada en el maneig del pacient 

crònic pluripatològic inclòs a la Unitat de Continuïtat Assistencial (UCA): 

o Hospital de dia polivalent 
o Equip de suport a domicili 
o Infermera d’enllaç. 

- Planificar cures en el procés de planificació a l’alta. 
- Identificar signes d’alerta/alarma post alta en pacients ingressats en la 

unitat d’hospitalització a domicili i hospital de dia. 
- Elaborar plans de cures relacionats amb l’atenció d’aquests pacients. 
- Establir mecanismes de coordinació entre la UCA i els programes 

d’Atenció domiciliària (ATDOM) dels equips d’Atenció primària. 

5.2 Dispositiu: Hospital Universitari  Arnau de Vilanova 
(Lleida) 
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- Accés al servei i planificació a l’alta. 
- Col·laborar i/o coordinar-se amb altres membres de l’equip i/o 

especialistes en la planificació, direcció i avaluació d’activitats 
específiques. 

- Detectar i intervenir precoçment en situacions de fragilitat sòcio-sanitària 
de les persones. 

- Potenciar el treball en equip. 
- Manejar els conflictes ètics i legals que sorgeixen de la pràctica. 
- Valorar de manera integral i multidimensional persones en situació de 

final de vida utilitzant el procés i la taxonomia infermera. 
- Elaborar objectius terapèutics en relació a les necessitats de pacients i 

famílies davant una situació de malaltia avançada / terminal. 
- Conèixer els elements de coordinació i contínuum assistencial en 

persones amb situació d’atenció pal·liativa. 
- Identificar i mobilitzar els recursos que millor s’adaptin a les necessitats 

d’aquests pacients. 
 
 

Competències: 
 

Clínica i metodologia avançada. 
 

Atenció a la salut general en l’etapa adulta. 

Atenció a les persones d’edat avançada. 

Atenció a les famílies. 
 

Atenció davant situacions de fragilitat o risc sòcio-sanitari. 
 

Objectius: 
 

- Desenvolupar competències clíniques avançades en el maneig del 
pacient crònic: MPOC, Insuficiència cardíaca. 

- Desenvolupar competències bàsiques en el maneig de pacients 
portadors de CPAP. 

- Conèixer els dispositius i cures específics hospitalaris relacionats amb el 
procés d’Atenció al pacient crònic amb problemes respiratoris i/o 
insuficiència cardíaca. 

- Conèixer i realitzar tècniques específiques. 
- Identificar signes i símptomes de descompensació, en el període post 

alta en aquests pacients. 
- Elaborar plans de cures relacionats amb l’atenció d’aquests pacients. 
- Identificar elements crítics en la coordinació entre UFISS, infermera 

d’enllaç hospitalària i infermera gestora de casos en atenció primària. 
- Elaborar el procés de planificació a l’alta dels pacients derivats a centres 

sòcio-sanitaris. 

5.3 Dispositiu: Hospital Universitari Santa Maria (Lleida) 
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- Identificar elements crítics de continuïtat assistencial en el procés de 
planificació a l’alta. 

- Conèixer i participar en el programa de PREALT. 
- Planificar cures en el procés de planificació al alta. 
- Col·laborar i/o coordinar-se amb altres membres de l’equip i/o 

especialistes en la planificació, direcció i avaluació d’activitats 
específiques. 

- Detectar i intervenir precoçment en situacions de fragilitat sòcio-sanitària 
de les persones. 

- Establir una comunicació efectiva amb institucions, serveis comunitaris i 
amb els diferents nivells d’atenció dels serveis de salut. 

- Potenciar el treball en equip. 
- Manejar els conflictes ètics i legals sorgits de la pràctica. 
- Identificar i mobilitzar els recursos que millor s’adaptin a les necessitats 

d’aquests pacients. 
- Conèixer els principis bàsics de les cures en les persones amb 

demències. 
- Realitzar una valoració integral utilitzant la taxonomia infermera en 

l’atenció de les persones amb demències. 
- Col·laborar en la detecció i maneig de símptomes. 
- Conèixer els protocols i procediments de la unitat. 
- Col·laborar i participar en dinàmiques grupals dirigides a pacients amb 

demència i/o als seus familiars. 
- Gestionar els problemes ètics i legals que es plantegen en el procés de 

cures a l’individu i/o família. 
- Col·laborar i/o coordinar-se amb altres membres de la unitat. 
- Col·laborar i/o coordinar-se amb altres membres de l’equip i/o 

especialistes en la planificació, direcció i avaluació d’activitats 
específiques. 

- Detectar i intervenir precoçment en situacions de fragilitat sòcio-sanitària 
de les persones. 

 

Competències: 
 

Clínica i metodologia avançada. 

Atenció a l’adolescència. 

Atenció a la salut general en l’etapa adulta. 

Atenció a la salut sexual, reproductiva i de gènere. 

Atenció a les persones d’edat avançada. 

Atenció davant situacions de fragilitat o risc sòcio-sanitari. 

Atenció a les famílies. 

5.4 Dispositiu: ASSIR (Atenció a la Salut Sexual, Reproductiva i de 

Gènere). Situat en el Centre d’Atenció Primària. 
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Atenció a les urgències i emergències. 
 

Objectius: 
 

- Promoure la salut sexual i reproductiva. 
- Promoure la salut de la dona i l’home en les etapes climatèriques. 
- Promoure la prevenció i detecció precoç del càncer genital femení i del 

de mama. 
- Promoure la salut durant l’embaràs i el post-part. 
- Conèixer i saber actuar en situacions de risc social: violència de gènere, 

discapacitat, maternitat en adolescents… 
- Conèixer els programes i protocols de la unitat. 
- Establir una comunicació efectiva i una bona relació terapèutica amb 

l’usuari i la família. 
- Actualitzar coneixements sobre els recursos comunitaris existents. 
- Detectar i intervenir precoçment en situacions de fragilitat sòcio-sanitària 

de les persones. 
- Establir una comunicació efectiva amb institucions, serveis comunitaris i 

amb els diferents nivells d’atenció dels serveis de salut. 
- Potenciar el treball en equip. 
- Manejar els conflictes ètics i legals sorgits de la pràctica. 
- Utilitzar el procés infermer en la valoració de l’estat de salut. 

 

 

Competències: 
 

Atenció a la salut general en l’etapa adulta. 
 

Atenció a les persones ancianes. 

Atenció a les famílies. 

Atenció davant de situacions de fragilitat o risc sòcio-sanitari. 

Atenció a les urgències i emergències. 

Objectius: 
 

-Realitzar una valoració integral, seguiment i avaluació de la persona, família i 

entorn amb la finalitat de realitzar les intervencions adequades a les seves 

necessitats fomentant l’autocura i l’autonomia del pacient. 

-Identificar les complicacions biològiques del pacient en fase terminal i adquirir 

habilitats en el seu maneig. 

-Elaborar objectius terapèutics relacionats amb les necessitats del pacient i la 

família davant situacions de malaltia avançada. 

5.5 Dispositiu: Programa d’Atenció Domiciliària Equips de 

Suport (PADES) 
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-Coordinar l’atenció al pacient terminal i al dol. 
 
 
 

 

Competències: 
 

Atenció a la salut general en l’etapa adulta. 
 

Atenció a les persones ancianes. 

Atenció a les famílies. 

Atenció davant de situacions de fragilitat o risc sòcio-sanitari. 

Atenció a les urgències i emergències. 

Objectius: 
 

- Identificar persones en situació de complexitat o amb risc i/o alta 
dependència. 

- Establir una comunicació efectiva i una bona relació terapèutica amb 
l’usuari i la seva família. 

- Realitzar una valoració integral, seguiment i avaluació de la persona 
dependent i del cuidador i l’entorn amb la finalitat de realitzar les 
intervencions adequades a les necessitats detectades, fomentant 
l’autocura i l’autonomia del pacient. 

- Aprendre a dissenyar i executar un pla de cures individual i integral, en 
persones d’alta complexitat i/o valorant els cuidadors, i consensuat i 
coordinat amb altres professionals i/o serveis. 

- Utilitzar la metodologia i taxonomia infermera en: la valoració integral de 
l’individu i el seu estat de salut, la identificació de problemes, diagnòstics 
d’infermeria, les intervencions i activitats pertinents, així com en 
l’avaluació dels resultats. 

- Millorar la qualitat assistencial de les persones ateses i dels cuidadors 
afavorint la coordinació entre els diferents professionals i serveis. 

- Actualitzar coneixements pel que fa als recursos sanitaris i sòcio- 
sanitaris d’ajuda a l’usuari i la família, així com aconsellar materials i 
instruments d’ajuda i adaptació necessaris per fer front a situacions que 
es puguin produir. 

- Utilitzar el programa informàtic pertinent pel registre i la consulta de la 
informació necessària en l’abordatge de l’usuari com de la seva família. 

- Fomentar el treball en equip així com facilitar la coordinació 
interprofessional i entre nivells. 

- Afrontar els problemes ètics i legals que es plantegen en el procés de 
cures a l’individu i/o família. 

- Detectar i intervenir precoçment en situacions de fragilitat sòcio-sanitària 
de les persones. 

5.6 Dispositiu: Gestió de Casos (Hospital Universitari Arnau de Vilanova) 
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Competències: 
 

Salut pública i comunitària. 

Objectius: 
 

- Conèixer l’organització de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT) i el seu Pla Estratègic. 

- Conèixer i participar en les activitats de l’Equip Territorial de Salut 
Pública (ETSP); com es relaciona el Servei Regional de Lleida (SRB) 
amb la Unitat de Vigilància Epidemiològica (UVE) i els Ajuntaments dels 
sectors. 

- Conèixer els programes i els protocols de protecció de la salut que es 
desenvolupen en el territori, alimentaris i ambientals. 

- Participar en visites d’inspecció a establiments, preferentment els 
anomenats "socials" (escoles, residències de gent gran, hospitals...) i 
conèixer el pla integral de vigilància i control d’aquests establiments. 

- Proposar mesures de control en les visites d’inspecció i també quan 
l’ETSP intervé en alertes sanitàries i brots. 

- Conèixer els pre-requisits en establiments alimentaris, especialment pel 
que fa al Pla de Formació i Capacitació del personal en seguretat 
alimentària. 

- Conèixer la legislació relacionada amb la protecció de la salut. 
- Participar en les activitats de promoció de la salut que l’ ETSP ajuda a 

desenvolupar en el territori. 
- Participar en les reunions internes de l’ETSP i en les tasques 

col·laboratives. 
 
 

 
 

Competències: 
 

Salut pública i comunitària 

Objectius: 
 

- Col·laborar en el desenvolupament dels programes de vigilància 
epidemiològica. 

- Establir una bona comunicació amb altres departaments i serveis. 
- Conèixer el sistema d’informació, seguiment, registre i control de les 

Malalties de Declaració Obligatòria (MDO). 

5.7 Dispositiu: Departament de Salut. Agència de Salut pública.  Equip 
Territorial de Salut Pública 

5.8 Dispositiu: Departament de Salut. Agència de Salut pública Unitat de 
Vigilància Epidemiològica 
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Competències: 
 

Salut pública i comunitària. 
 

Objectius: 
 

- Conèixer l’organització, l’estructura i la jerarquia d’un servei de prevenció 
de riscos laborals. 

- Conèixer la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 
- Conèixer els procediments i protocols de la unitat. 

- Conèixer el sistema d’informació, seguiment i control d’accidents laborals 
i malalties professionals. 

- Conèixer la relació entre el medi laboral i el binomi salut/malaltia. 
- Participar en l’estudi de les condicions de treball i possibles exposicions 

a riscos laborals en els llocs de treball, el seguiment i control posterior 
dels problemes de salut dels professionals relacionats amb la feina. 

- Les propostes de mesures preventives a partir de les avaluacions de 
riscos realitzades. Participar en els exàmens de salut dels treballadors, 
segons protocol i en funció dels riscos presents en el lloc de treball. 

- Indicar les adaptacions del lloc de feina per motius de salut. 
- Formar als professionals sobre riscos laborals. 
- Planificar les mesures preventives que puguin sorgir de la valoració de 

riscos laborals. 
- Actualitzar coneixements respecte als recursos als que puguin accedir 

els professionals davant situacions de malaltia. 
- Utilitzar el programa informàtic utilitzat pel registre i la consulta d’ aquella 

informació necessària en l’abordatge del professional. 
- Fomentar el treball en equip així com facilitar la coordinació 

interprofessional i entre nivells. 
- Afrontar els problemes ètics i legals que es plantegin en el procés de 

cures. 

 

 

Competències: 
 

Atenció a la salut general en l’etapa adulta. 
 

Atenció a les persones d’edat avançada. 

Atenció a les famílies. 

Atenció davant situacions de fragilitat o risc sòcio-sanitari. 

5.9 Dispositiu: Unitat Bàsica de Prevenció. (Hospital Universitari Arnau de 

Vilanova) 

5.10 Dispositiu: Centre de Salut Mental (adults). Hospital Universitari Santa Maria 
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Objectius: 
 

- Millorar l’atenció i el seguiment dels trastorns mentals i addiccions en 
l’atenció primària de salut. 

- Contribuir a que les famílies abordin de manera eficaç les situacions de 
crisis i de risc. 

- Realitzar una exploració i detecció de signes i símptomes d’alerta. 
- Detectar de manera precoç conductes de risc per a la salut i promoure 

conductes responsables respecte a les activitats de risc. 
- Participar en programes comunitaris per disminuir el consum d’alcohol i 

altres drogues en població adulta (programa: “Beveu menys”, 
“disminució de riscos”….). 

- Fomentar el treball en equip així como facilitar la coordinació 
interprofessional i entre nivells. 

- Afrontar els problemes ètics i legals que es plantegin en el procés de 
cures. 

 
 

Competències: 
 

Atenció a la infància 
 

Atenció a l’adolescència. 

Atenció a les famílies. 

Atenció davant situacions de fragilitat o risc sòcio-sanitari. 
 

Objectius: 
 

- Millorar l’atenció i el seguiment dels trastorns mentals i addiccions en 
l’atenció primària de salut. 

- Contribuir a que les famílies abordin de manera eficaç les situacions de 
crisis i de risc. 

- Detectar de manera precoç conductes de risc per la salut i promoure 
conductes responsables respecte a les activitats de risc. 

- Prestar cures especialitzades al nen, l’adolescent i l’adult amb problemes 
de salut a nivell individual i comunitari, junt amb altres especialistes i 
professionals quan sigui necessari. 

- Realitzar una entrevista i una valoració integral del pacient pediàtric. 
- Establir una comunicació efectiva i una relació terapèutica tant amb el 

pacient com amb la família. 
- Realitzar una exploració i detecció de signes i símptomes d’alerta. 
- Col·laborar amb els mètodes i tècniques diagnòstics segons protocols de 

la unitat. 
- Aplicar plans de cures d’infermeria segons necessitats. 
- Educar en matèria de salut mental a la persona, família, grups i 

comunitat. 

5.11 Dispositiu: Centre asistencial Sant Joan de Déu (salut mental nens i adolescents) 
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- Participar en programes comunitaris per a disminuir el consum d’alcohol i 
altres drogues en població adolescent (programa: “Beveu menys”, 
“disminució de riscos”...). 

- Participar, com equip Inter consultor, en el programa “Salut i Escola”. 
- Desenvolupar i col·laborar en processos educatius, dirigits a usuaris, 

famílies i grups significatius del medi comunitari. 
- Fomentar el treball en equip així com facilitar la coordinació 

interprofessional i entre nivells. 
- Afrontar els problemes ètics i legals que es plantegin en el procés de 

cures. 
 
 

 
 

Competències: 
 

Atenció a les urgències i emergències 

Objectius: 
 

- Actuar individualment i/o amb equip davant situacions d’urgències. 
- Col·laborar en la prevenció i intervenció en situacions d’emergències. 
- Conèixer el funcionament del SEM i la coordinació amb centres sanitaris. 
- Conèixer els protocols i procediments que s’utilitzen a la unitat. 
- Desenvolupar l’atenció des d’una perspectiva de seguretat. 
- Gestionar i valorar els incidents. 
- Conèixer els diferents codis d’activació. 
- Col·laborar en la realització de les tècniques més freqüents en l’atenció 

extra-hospitalària. 
- Conèixer les indicacions i dosis dels principals fàrmacs utilitzats en 

l’emergència mèdica. 
- Fomentar el treball en equip. 
- Afrontar els problemes ètics i legals que es plantegen en el procés de 

cures. 
 

 

 

Competències: 
 

Atenció a les urgències i emergències 

5.12 Dispositiu: Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) 

5.13 Dispositivo: Atenció Continuada Urgent (CUAP) i Atenció Continuada 

d’Urgència de base Territorial (PACs) 
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Objectius: 
 

- Rebre, acollir i determinar el nivell de gravetat per establir la prioritat de 
l’atenció, resoldre si està en el marc de les competències pròpies o 
derivar si l’atenció l’ha de finalitzar un altre professional. 

- Detectar les necessitats físiques, psíquiques i socials dels usuaris i 
famílies i proporcionar les cures d’infermeria adients. 

- Conèixer i identificar els signes i símptomes d’alarma en la patologia 
urgent. 

- Utilitzar la metodologia i taxonomia infermera en: la valoració integral del 
individu i el seu estat de salut, la identificació de problemes, diagnòstics 
d’infermeria, les intervencions i activitats pertinents, així com en 
l’avaluació dels resultats. 

- Conèixer les tècniques de les diferents cures d’infermeria en l’àmbit 
urgent. 

- Utilitzar el programa informàtic pertinent pel registre i consulta de la 
informació necessària en l’abordatge de l’usuari i de la família. 

- Utilitzar i manejar la història clínica compartida. 
- Fomentar el treball en equip així com facilitar la coordinació 

interprofessional i entre nivells. 
- Afrontar els problemes ètics i legals que es puguin plantejar en el procés 

de cures a l’individu i/o família. 
- Detectar situacions de fragilitat o risc sòcio-sanitari. 

 
 
 
 

 
 

Competències: 
 

Atenció a les urgències i emergències. 
 

Objectius: 
 

- Realitzar una entrevista i una valoració integral del pacient que arriba a 
urgències de l’hospital. 

- Obtenir dades clíniques necessàries per a l’elaboració de la història 
clínica del pacient. 

- Establir una comunicació efectiva i una relació terapèutica amb el 
pacient i familiars. 

- Realitzar una exploració i detecció de signes i símptomes d’alerta, 
especialment en patologies cròniques. 

- Identificar criteris de demanda i atenció urgent. 
- Col·laborar en els mètodes i tècniques diagnòstiques segons protocols. 
- Aplicar el pla de cures d’infermeria segons necessitats. 
- Conèixer i utilitzar dispositius, aparells i tècniques pròpies del servei 

d’urgències. 

5.14 Dispositiu: Guàrdies d’ urgències : Hospital Universitari Arnau de 

Vilanova 
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- Administració i maneig de fàrmacs més habituals. 
- Desenvolupar competències i habilitats en el procés assistencial davant 

situacions d’emergència. 
- Fomentar el treball en equip així com facilitar la coordinació inter 

professional i entre nivells assistencials. 
- Afrontar els problemes ètics i legals que es plantegin en el procés de 

cures a l’individu i/o família. 
- Detectar situacions de fragilitat o risc sòcio-sanitari. 

 

 

Ara es detallarà els dispositius i el temps de rotació en cadascú d’ells ón les 

infermeres especialistes en formació d’aquesta UD desenvoluparan les 

competències i els objectius marcats per l’Especialitat d’ Infermeria Familiar i 

Comunitària descrites en l’apartat anterior. 

ROTACIONS R1 
 
 
 

 

R1 Estada Formativa 

Atenció Primària 

Durada 

6 mesos 

Dispositiu 

    

 
Centre d’Atenció Primària 

urbà/rural: 4 mesos 

 
 
 

Pediatria: 1 mes 

 
 

 
ASSIR (Atenció a la Salut 

Sexual, reproductiva i de 

gnero): 3 setmanes 

6.- CRONOGRAMA DE LES ROTACIONS. 
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R1 Estada Formativa 

 
Atenció Hospitalària 

Durada 

 
11 setmanes 

Dispositiu 

  

 
- Endocrinologia: Diabetis, nutrició 

enteral, obesitat i peu diabètic. 

- Atenció al pacient portador 

d’ostomia. 

 

 
5 setmanes 

 

 

 
1 setmana 

 

 
Hospital 

Universitari Arnau 

de Vilanova 

 -Unitat de continuitat assistencial 

(UCA): 

Hospital dia polivalent. 

Equip de suport a domicili. 

Gestora de casos. 

5 setmanes Hospital 

Universitari Arnau 

de Vilanova 

 

 

 

 

 

 
R1 Estada Formativa 

Atenció Hospitalària 

Durada 
 

2 setmanes 

Dispositiu 
 

Hospital Santa 

María 

 Unitat d’ Insuficiència Cardiaca 2 setmanes  

 Unitat d’alèrgies 1 setmana  
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R1/2 Estada Formativa 

 
Salut Pública i Comunitària 

Durada 

 
8 setmanes 

Dispositiu 

 -Unitat d’epidemiologia. 

 
-Unitat de programes. 

 
-Inspecció. 

 
-Dispositius de control alimentari. 

 
-Salut mediambiental. 

  

 

 

Equip Territorial de 

Salut Pública 

  

Prevenció de riscos 

 

1semana 

Àrea de Salut i 

Prevenció de Riscos 

de l'ICS GT Lleida i 

GT Alt Pirineu 

 Vacunes Internacionals 1 setmana Centre de vacunes 

Internacionals 

 

 
 

R1/2 Estada Formativa 

 
Atenció a la Salut Mental 

Durada Dispositiu 

 Salut mental 3 setmanes (mitja 

jornada) 

Sant Joan de Dèu 

 Adolescents i nens 2 setmanes Centre de salut 

mental infanto- 

juvenil 

Sant Joan de Dèu 

 

 

ROTACIONS R2 
 
 

R2 Estanda Formativa 

Atenció Urgent 

Durada 

 
4 setmanes 

Dispositiu 

 
Sistema 

d’Emergències 

Mèdiques (SEM) 
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R2 Estada Formativa 

Atenció Paliativa 

Durada 

 
4 setmanes 

Dispositiu 

 
Programa 

d’Atenció 

Domiciliària 

Equips de Soport 

(PADES) 

 
R2 Estada Formativa 

 
Atenció Primària 

Durada Dispositiu 

  6 mesos Centre Atenció Primària 

  1 mes Rotació consultori rural 

 

NIVELLS DE RESPONSABILITAT 
 

El resident així que avança la seva formació anirà augmentant la 
responsabilitat, per més informació podeu consultar el document: 
Protocolosupervisiónudmlleidaenfermeria (Blog Unitat Docent). 

 
 

- Nivell 1: Responsabilitat màxima. Supervisió si es considera 
necessària. 

- Nivell 2: Responsabilitat mitjana. Supervisió directa del col·laborador 
docent. 

- Nivell 3: Responsabilitat mínima. Activitats realitzades pel 
col·laborador docent i observada/ assistida pel resident 

 

 

El resident podrà sol·licitar la realització de rotacions externes no previstes en 

aquest programa de formació en centres nacionals o extrangers en els térmes 

previstos al decret Català 165/2015 i el Real Decreto 183/2008. La Comisió de 

7.- ROTACIONS EXTERNES 
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Docència ha establert que les sol·licituds s’aprovin només en el segon any de 

residència. 

Els procediments relacionats amb la sol·licitud de rotacions externes estant 

regulats segons la normativa consensuada per las Unitats Docents de 

Catalunya. 

 

L’acceptació estarà condicionada al vist i plau de la comissió de Docència i a 

l’autorització per part del Departament de Salut/Direcció General de Planificació 

i Recerca en salut (Generalitat de Catalunya) 

 
D’acord amb el Decret Català 165/2015 i el Real Decreto 183/2008, el personal 

resident podrà realitzar rotacions externes no previstes en la acreditació 

atorgada al Centre o Unitat Docent en la que desenvolupa el Programa de 

Formació sempre que es compleixin els següents requisits: 

 

 Que els objectius d’aprenentatge que es plantegin no es puguin 

assolir en els recursos disponibles de la Unitat Docent (centres 

docents o col·laboradors). 

 Que la rotació externa sigui proposada i autoritzada pels òrgans 

competents, especificant els objectius que es pretendran, que es 

referiran a l’ampliació de coneixements o l’aprenentatge de tècniques 

no practicades en la Unitat Docent i adequades al Programa de 

Formació. 

 Que es realitzin en centres acreditats per a la docència o en centres 

de reconegut prestigi, els quals acceptin expressament l’estada. 

 En cas que les rotacions externes es vulguin fer en centres o unitats 

docents no acreditades per a la formació especialitzada o en centres 

estrangers, cal justificar-ne l’elecció, en detriment d’un centre o unitat 

docent acreditat, especificant el valor afegit que representa per a la 

formació de la persona resident i el grau d’excel·lència que ha de 

garantir el període formatiu. 

 Que la Gerència del Centre d’origen es comprometi expressament a 

continuar abonant al resident la totalitat de les seves retribucions, 
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incloses les derivades de l’atenció continuada que pogués realitzar 

durant la rotació externa. 

 Que les rotacions externes no donaran dret al rèdit de despeses de 

viatge ni a dietes d’allotjament i manutenció. 

 Que les rotacions externes no donaran dret a certificats 

d’aprofitament altres que els que els centres de destí proporcionin. 

 
El Centre o Unitat on s’han practicat les activitats està obligat a emetre el 

corresponent informe d’avaluació. 
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El resident de iFIC haurà de realitzar aquelles guardies que li siguin marcades segons 

el programa de l’especialitat. 

Les guardies es realitzarant tant en l’àmbit hospitalari com en l’atenció primària. Els 

centres seran: 

-Hospital UniversitariArnau de Vilanova de Lleida 

 
-CUAP de Lleida ciutat 

 
-PAC ABS Balaguer 

 
El lliurament de guàrdies es regirà segons el document aprovat en comissió de 

docència de novembre 2012. 

 

 

R1 Estada Formativa Durada Dispositiu 

 Atenció continuada 

(guàrdies) 

Durant tota la residència -Hospital: 

 
Hospital Universitari Arnau de 

Vilanova : 50% 

-Atenció Primària: 

 
Atenció Continuada i urgent 

CUAP LLEIDA /ACUT 

Balaguer: 50% 

R2 Atenció continuada 

(guàrdies) 

Durant tota la residència -Hospital: 

 
Hospital Universitari Arnau de 

Vilanova : 20% 

-Atenció Primària: 

 
Atenció Continuada i urgent 

CUAP LLEIDA  i ACUT 

Balaguer: 80% 

8. ATENCIÓ CONTINUADA (GUÀRDIES) 
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La formació transversal comú amb altres especialitats de les Ciències de la Salut, es 

realitzarà, sempre que es pugui, junt amb els residents de Medicina de Família i 

Comunitària de la mateixa Unitat Docent. (Taula 1) 

La formació específica de l’especialitat es realitzarà un dijous de cada mes a l’IES de 

Barcelona. 

 
 
 
 
 

Taula 1 

9- PROGRAMA DE FORMACIÓ COMÚ TRANSVERSAL D’INFERMERIA 

COMUNITÀRIA. 
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Els residents d’Infermeria Familiar i Comunitària hauran d’assumir objectius 

relacionats amb la comunicació en públic, per això, participaran de manera 

continuada com a ponents i assistents als diversos tipus de sessions clíniques 

es realitzin tant als serveis hospitalaris, els CAP com altres dispositius docents 

per on facin rotacions. 

Les sessiones impartides es registrarant i contabilitzarant com una part del 

procés avaluatiu, per això habrá de formar part del port-foli del resident. 

 

 

 

Els residents d’IFiC han d’adquirir les seguents habilitats en l’àmbit de la 

investigació: 

 Basar la seva pràctica clínica en la millor evidència disponible. 

 Generar coneixement científic. 

 Difondrer el coneixement científic. 

Per adquirir aquestes competències, juntament amb la formació específica en 

recerca del Programa de Formació Comú Transversal, els residents d’IFiC 

hauran de disenyar i finalitzar un projecte d’investigació que desarrollarà durant 

el segon any de residència, tutoritzat pel seu tutor conjuntament amb la Unitat 

de Recerca d’AP de Lleida. Els resultats del projecte es presentaran en format 

comunicació científica en una jornada pública, organitzada per la Unitat Docent, 

al finalitzar el segon any de residència i se’ls exigirà la seva entrega en format 

d’article original per escrit. 

Els residents d’IFiC també hauran de realitzar les activitats d’investigació que li 

siguin encomanats pel seu tutor durant la residència, així com participar en els 

congressos, jornades que el resident i el tutor pactin. 

10.-SESSIONS CLÍNIQUES 

11.-RECERCA 
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Cada Infermera resident podrà realitzar altres activitats formatives sempre que 

estiguin aprovades tant pel seu tutor com per la comissió de docència. 

12. ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES GENÈRIQUES PER CADA 

RESIDENT 


