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Patologia humana 1 (3109GM012/2010)  

 

Dades generals  

 Curs acadèmic: 2010 
 Descripció: Formació Clínica Humana.  

Conèixer la malaltia tumoral, el seu diagnòstic i maneig. Conèixer els principals agents 
infecciosos i els seus mecanismes d'acció. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les 
principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Reconèixer, diagnosticar i 
orientar el maneig de les principals patologies del sistema immune. Saber fer una anamnesi 
completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu 
significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració 
psicopatològica, interpretant el seu significat. Medicina pal•liativa. Malalties de transmissió 
sexual. Saber fer maniobres de suport vital bàsic i avançat.  

 Crèdits ECTS: 15 
 Idioma principal de les classes: Català 
 S'utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura: Gens (0%) 
 S'utilitzen documents en llengua anglesa: Indistintament (50%) 

 

Grups  

GRUP A  

Durada: Semestral, 2n semestre 

Professorat: MANUEL ADOLFO ADRADOS BLAISE-OMBRECHT , XAVIER ALDEGUER MANTE , DAVID BUSQUETS 
CASALS , LORENZO CABALLERIA ROVIRA , MARIA DOLORES CAPELLA HEREU , XAVIER CASTELLS CERVELLO 
, ANTONIO CODINA CAZADOR , RAMON FARRES COLL , JORDI GIRONES VILA , JOAN FERRAN GOMEZ CASTELLA 
, DAVID JULIA BERGKVIST , ALBERT MAROTO GENOVER , ADÁN SEBASTIÁN MARTIN GRILLO , MARIA ROSA ORTIZ 
DURAN 

Horaris: 

Activitat Grup de classe Horari Aula 

Teoria 1   

Pràctiques altres 1   

Aprenentatge basat en problemes 1   

Aprenentatge basat en problemes 2   

GRUP B  
Durada: Semestral, 2n semestre 

Professorat: XAVIER ALDEGUER MANTE , MARIA DOLORES CAPELLA HEREU , XAVIER CASTELLS CERVELLO 
, ANTONIO CODINA CAZADOR , SONIA DEL BARCO BERRON , RAMON FARRES COLL , ESTHER FORT MARTORELL 
, JORDI GIRONES VILA , JOAN FERRAN GOMEZ CASTELLA , DAVID JULIA BERGKVIST , ALBERT MAROTO GENOVER 
, ADÁN SEBASTIÁN MARTIN GRILLO , MARIA ROSA ORTIZ DURAN , VIRGINIA PIÑOL SANCHEZ , MIRIAM SABAT MIR 

 

 

 

 

http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002618
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002619
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002897
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002897
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002898
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002950
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002887
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002917
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002553
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002554
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002918
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002919
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002656
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002920
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002632
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002632
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002619
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002950
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002887
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002917
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002899
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002553
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002901
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002554
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002918
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002919
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002656
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002920
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002632
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002905
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002654
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Horaris: 

Activitat Grup de classe Horari Aula 

Teoria 1   

Pràctiques altres 1   

Aprenentatge basat en problemes 3   

Aprenentatge basat en problemes 4   

GRUP C  
Durada: Semestral, 2n semestre 

Professorat: XAVIER ALDEGUER MANTE , MARIA DOLORES CAPELLA HEREU , XAVIER CASTELLS CERVELLO 
, ANTONIO CODINA CAZADOR , RAMON FARRES COLL , MARIA DELS ANGELS GINES I GIBERT , JORDI GIRONES VILA 
, JOAN FERRAN GOMEZ CASTELLA , MANUELA HOMBRADOS VERDE , DAVID JULIA BERGKVIST , ALBERT MAROTO 
GENOVER , ADÁN SEBASTIÁN MARTIN GRILLO 

Horaris: 

Activitat Grup de classe Horari Aula 

Teoria 1   

Pràctiques altres 1   

Aprenentatge basat en problemes 5   

GRUP D  
Durada: Semestral, 2n semestre 

Professorat: XAVIER ALDEGUER MANTE , MARIA DOLORES CAPELLA HEREU , XAVIER CASTELLS CERVELLO 
, ANTONIO CODINA CAZADOR , LAIA FALGUERAS VERDAGUER , RAMON FARRES COLL , JORDI GIRONES VILA 
, JOAN FERRAN GOMEZ CASTELLA , MANUELA HOMBRADOS VERDE , CARLOS FRANCISCO HUERTAS NADAL 
, DAVID JULIA BERGKVIST , ALBERT MAROTO GENOVER , ADÁN SEBASTIÁN MARTIN GRILLO 

Horaris: 

Activitat Grup de classe Horari Aula 

Teoria 1   

Pràctiques altres 1   

Aprenentatge basat en problemes 6   

 

Competències  

1. Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les 
responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient. 

2. Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la 
professió, fent especial atenció al secret professional. 

3. Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i 
la seva cultura. 

4. Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, 
adquirint habilitats de treball en equip. 

5. Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre 
l'estructura i funció del cos humà. 

6. Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de 
salut i el desenvolupament de la malaltia. 

http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002619
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002950
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002887
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002917
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002553
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002902
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002554
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002918
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002903
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002919
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002656
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002656
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002920
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002619
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002950
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002887
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002917
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2003088
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002553
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002554
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002918
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002903
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002904
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002919
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002656
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002920
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7. Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, 
basant-se en l'evidència científica disponible. 

8. Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant. 
9. Realitzar un examen físic i una valoració mental. 
10. Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica 

raonada. 
11. Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que 

exigeixen atenció immediata. 
12. Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor 

informació possible i en condicions de seguretat clínica. 
13. Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalent, així com 

dels malalts en fase terminal. 
14. Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el 

malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació. 
15. Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers. 
16. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els 

familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals. 
17. Establir una bona comunicació interpersonal que capaciti per a dirigir-se amb eficiència i 

empatia als pacients, als familiars, mitjans de comunicació i altres professionals. 
18. Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els dependents del 

sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals. 
19. Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a 

obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària. 
20. Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, 

terapèutiques, preventives i d'investigació. 
21. Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, 

preservant la confidencialitat de les dades. 
22. Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme constructiu i 

orientat a la recerca. 
23. Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i la 

cura de les malalties. 

 

Continguts  

 
  1. Mètodes diagnòstics en Hepato-gastroenterologia. 
 
  2. Aspectes farmacològics de l'Aparell Digestiu. 
 
  3. Hepatologia 
 
  4. Patologia esofago-gastro-duodenal 
 
  5. Patologia intestinal (budell prim i còlon) 
 
  6. Patologia pancreato-biliar 
 
  7. Cirurgia digestiva i hepato-biliar 
 

Activitats  

Tipus d'activitat 
Hores 
amb 

professor 

Hores 
sense 

professor 
Total 

Aprenentatge basat en problemes (PBL) 48 50 98 

Classes expositives 5 10 15 

Classes participatives 32 14 46 

Pràctiques en empreses / institucions 36 40 76 

Prova d'avaluació 35 96 131 
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Tutories 9 0 9 

TOTAL 165 210 375 

 

Bibliografia  

 Townsend, Courtney M. (cop. 2009 ). Sabiston tratado de cirugía : fundamentos biológicos de 
la práctica quirúrgica moderna (18a ed. premium). Madrid [etc.]: Elsevier. Catàleg    

 Pera Blanco-Morales, Cristóbal (1996 ). Cirugía : fundamentos, indicaciones y opciones 
técnicas (2a. ed.). Barcelona: Masson. Catàleg    

 

Avaluació i qualificació  

Activitats d'avaluació 

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % 

Sessions ABP 
Assistència obligatòria. 
Cal superar aquesta activitat per a poder aprovar 
l'assignatura. 

28 

Introducció a Cirurgia 

Nota final assolida en el sub-mòdul d'Introducció a 
Cirurgia. 
Cal superar aquesta activitat per a poder aprovar 
l'assignatura. 

30 

Examen de Pràctiques Es imprescindible superar aquest examen per aprovar 
l'assignatura. 14 

Examen ABP 1 
25% Temes i Preguntes 75 %.  
Cal superar aquesta activitat per a poder aprovar 
l'assignatura. 

14 

Examen ABP 2 
25% Temes i Preguntes 75 %.  
Cal superar aquesta activitat per a poder aprovar 
l'assignatura. 

14 

  

Qualificació 

S'han d'aprovar cadascuna de les activitats d'avaluació per a superar l'assignatura 

 

  

http://cataleg.udg.edu/record=b1269983*cat
http://cataleg.udg.edu/record=b1295878*cat
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