PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ DEL TREBALL FI DE GRAU
SEU BAIX PENEDÈS
Us informem de la propera posada en marxa del sistema d’assignacions d’àrea temàtica en els
Treballs de Fi de Grau.
El treball es realitzarà per l’agrupació d’un màxim de dos alumnes, així mateix, si ho feu
constar al formulari de sol·licitud, el TFG pot ser elaborat i defensat en anglès.
Per matricular el TFG cal tenir superat un mínim de 168 crèdits.
Haureu de triar la professora o el professor que dirigeixi el vostre treball de fi de grau. La
Facultat d’Infermeria assignarà d’acord amb el següent criteri:


1r criteri: Nota mitjana de l’expedient acadèmic més alta. La nota mitjana del grup serà la
mitjana aritmètica dels 2 expedients que la integren. Es donarà preferència a les primeres
opcions.

En cas d’empat,


2n criteri: Número de desempat utilitzat pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per a la preinscripció als seus centres educatius. El vostre
número serà la suma dels 2 documents d’identitat (les 5 darreres xifres del vostre
document d’identitat).

Les sol·licituds es tramitaran del 18 al 20 de setembre de 2018.
A la sol·licitud s’hauran de seleccionar totes les opcions per ordre de preferència.
Per qualsevol dubte contacteu amb les coordinadores de l’assignatura
Annex: relació de professores en àrea temàtica i orientació d’àrea
Professor/a
Àrea temàtica

Dra. Aguarón, M. J.

Dr. Barceló, J.

Sra. Bartell, H.

Persona gran i Cures
pal·liatives
Història de la infermeria.
Antropologia
Infermeria i joventut

Temàtiques orientatives
Atenció d'infermeria a la persona gran.
Institucionalització geriàtrica. Problemes de salut en la
gent gran
Cures Pal·liatives. Dol i mort. La mort en les institucions
sanitàries

Relació terapèutica i
comunicació

Història de la infermeria.
Antropologia de la salut
Cuidatges en Salut mental i malalties mentals dirigits a la
persona, família o comunitat que s’han impartit en les
assignatures d’aquesta àrea.

Infermeria Infància

Atenció nounat prematur i nen crític

Dra. Bazo, L.
Dra. Casadó, L.

Dr. Correa, M.

Antropologia i Infermeria i Epidemiologia sociocultural. Desigualtats de gènere i
salut. Sexualitats. Cossos. Riscos. Cultura i salut.
joventut

Antropologia
Salut mental

Salut mental, diversitat funcional, discapacitat, autismes,
Antropologia i salut, cos i salut. Estigmes, Empoderament,
moviments socials i salut, acció política i salut.
Participació i salut. Salut col·lectiva.

Professor/a

Dra. de Molina, M.I.
Sra. Ferré, S.
Sr. García, J. A.
Dra. González, T.

Sra. Hernández, O.

Sra. Ortega, L
Dra. Ricomà, R.
Dra. Ravantós, R.

Dra. Rey, C.
Dra. Cuesta, R.

Dra. Roca, M. A.

Dra. Rubio, L.

Àrea temàtica

Temàtiques orientatives
Atenció a la salut reproductiva (sexualitat,
anticoncepció, atenció a l'embaràs, part i postpart
hospitalari i lactància, avortament, mort perinatal i / o
Infermeria Gestació Infància materna, patologia i embaràs ...) Càncer de mama
Infermeria Bàsica Persona
Cuidatges d’Infermeria en diferents etapes de la vida
gran
Infermeria Bàsica
Cuidatges d’Infermeria en diferents etapes de la vida.
Persona gran
Ferides i úlceres
Persona gran i cures
Atenció d'infermeria a la persona gran
pal·liatives
Cures Pal·liatives
Gestió i experiència
Organitzativa.
Oncohematologia. Persona Qualitat assistencial. Cuidatges a malalts oncohemètics.
gran
Persona gran. Àrees de millora de les TIC
Relació terapèutica i salut
mental
Persona adulta i atenció al
malalt crític
Infermeria familiar i
comunitària
Gestió i experiència
organitzativa. Control i
millora de la qualitat.

Cuidatges en Salut mental i malalties mentals dirigits a la
persona, família o comunitat que s’han impartit en les
assignatures d’aquesta àrea.
L’adult amb problemes neurològics
Atenció al malalt crític

Cuidatges en la comunitat. Programes de salut. Atenció i
cuidatges a la família i en el cicle vital

Millora de la qualitat assistencial. Gestió de serveis i
cuidatges
Aspectes ètics de la pràctica infermera; atenció als malalts
Ètica; Hematologia
oncohemàtics i família
Úlceres per pressió i ferides cròniques en adults. La cura
Persona adulta i atenció al al pacient crític adult
malalt crític

Persona jove i adulta
Immigració i salut

Pràctica infermera en l’àmbit hospitalari i comunitari
Tenir cura de la salut del jove i de l'adult amb
problemes respiratoris, cardíacs, digestius, renal.
Activitat física i salut.
Immigració i salut

