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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22718 - Salut Sexual i Reproductiva
Crèdits 0,16 de presencials (4 hores) 2,84 de no presencials (71 hores) 3 de totals (75

hores).
Grup Grup 2, 1S
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

María Esperanza Ponsell Vicens
eponsell@uib.es

10:00 11:00 Dimarts 01/09/2016 31/07/2017 Edifici Guillem
Cifre Despatx
C-207. Telf:
971172524

Contextualització

Aquesta matèria forma part de la formació obligatòria dels estudis d'Infermeria.

Mitjançant aquesta assignatura l'alumne podrà conèixer la salut centrada en el cicle vital de la dona, la salut
relacionada amb la reproducció i la salut sexual. Tambè s'abordaran els aspectes fisiopatològics relacionats
amb l'aparell reproductor masculí i femení

Requisits

Recomanables
Són recomenables haver cursat les assignatures d'Anatomia, Fisiologia i Ciències psicosocials aplicades a la
salut.

Competències

Específiques
* CE3 Capacitat per valorar, analitzar, planificar i avaluar les situacions de salut susceptibles de cures

d'infermeria tant en l'individu, família i en la comunitat amb l'objectiu de desenvolupar projectes
d'educació, prevenció de la malaltia i promoció de la salut de la salut. CE6 Capacitat per conduir amb



Guia docent

Any acadèmic 2016-17
Assignatura 22718 - Salut Sexual i Reproductiva
Grup Grup 2, 1S
Guia docent A
Idioma Català

2 / 4

Data de publicació: 27/07/2016
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2016 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Document generat automàticament a les 1321:25 de 29/06/2017

habilitat activitats d'educació sanitària, promoció de la salut i prevenció de malalties en totes les etapes del
cicle vital, amb la fi de dur a terme mesures d'impuls d'estils de vida saludables.

Genèriques
* CG10 Raonament crític. CG11 Compromís ètic.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
BLOC I. Salut sexual i reproductiva

Tema 1. Aspectes generals de la salut sexual i reproductiva

Tema 2. Sexualitat humana amb fins reproductius (aspectes ètics, educacionals i culturals)

Tema 3. Sexualitat durant l'embaràs

Tema 4. Planificació familiar: mètodes anticonceptius

Tema 5. Interrupció voluntària del embaràs

Tema 6. Reproducció asistida. Climateri i Menopausa. Andropausa.

Tema 7. Infertilitat masculina i femenina

BLOC II. Malalties de trasmissió sexual
Tema 8. Principals malalties de trasmissió sexual

Tema 9. Prevenció i educació de les malalties sexuals

BLOC III. Patologia més freqüent del aparell masculí i femení
Tema 10. Trastorns més freqüents de l'aparell reproductor femení

Tema 11. Trastorns més freqüents de l'aparell reproductor masculí

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Avaluació Examen Parcial I
(ELIMINATORI)

Grup gran (G) Prova escrita amb qüestions teòriques i plantetjaments dels
continguts del Bloc I.
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores
Aquesta avaluació permetrà valorar si l'estudiant conèix els
continguts de la matèria. Tindrà una durada de dues hores i
contarà de pregunta curta i/o desenvolupament.

Avaluació Examen Parcial II
(ELIMINATORI)

Grup gran (G) Prova escrita amb qüestions teòriques i plantetjaments dels
continguts dels blocs II i III.

Aquesta avaluació permetrà valorar si l'estudiant conèix els
continguts de la matèria. Tindrà una durada de dues hores i
constarà de pregunta curta i/o desenvolupament.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Preparació dels temes L'alumne haurà de preparar els temes sense tenir docència de l'assignatura 71

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Examen Parcial I (ELIMINATORI)

Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció Prova escrita amb qüestions teòriques i plantetjaments dels continguts del Bloc I. Aquesta avaluació permetrà

valorar si l'estudiant conèix els continguts de la matèria. Tindrà una durada de dues hores i contarà de
pregunta curta i/o desenvolupament.

Criteris d'avaluació Prova escrita de resposta curta i/o desenvolupament del Bloc I.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5
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Examen Parcial II (ELIMINATORI)

Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció Prova escrita amb qüestions teòriques i plantetjaments dels continguts dels blocs II i III. Aquesta avaluació

permetrà valorar si l'estudiant conèix els continguts de la matèria. Tindrà una durada de dues hores i constarà
de pregunta curta i/o desenvolupament.

Criteris d'avaluació Prova escrita de resposta curta i/o desenvolupament dels Blocs II i III.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Ladewig PW. Enfermería maternal y del recién nacido. Editorial Madrid [etc.]: McGraw Hill - Interamericana,
2006
Sally, B; Olds M; London M; Ladewig PW. Enfermería maternoinfantil: un concepto integral familiar.
Editorial McGraw-Hill.Interamericana, 2001.
Smeltzer, CS; Bare, BG. Enfermería médico quirúrgica. Editorial McGraw-Hill.Interamericana, 9ªed, 2002.

Bibliografia complementària

Edvall, LL. Climaterio y menopausia. Editorial Elsevier. Madrid, 3ª ed, 2003
Gilbert E; Harmon JS. Manual de embarazo y parto de alto riesgo. Editorial Esevier, 3ª ed, 2003
Perry S. Maternidad y salud de la mujer. Editorial Elsevier Masson. Madrid. 2008.


