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Competències bàsiques 

 

Codi Descripció 

 CB6 
Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, 

sovint en un context de recerca. 

 CB7 
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o pocs 

coneguts dintre de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi. 

 CB8 

Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació 

que, encara que sigui incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels 

seus coneixements i judicis. 

 CB9 
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sostenen a públics 

especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats. 

 CB10 
Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en 

gran mesura autodirigida o autònoma. 

 

Competències generals 

 

Codi Descripció 

CG1 
Saber treballar en un equip multidisciplinari i de forma autònoma i amb iniciativa per a la resolució de conflictes o problemes entre les 

diferents perspectives professionals. 

CG2 
Actuar amb equitat, assegurant la igualtat d’oportunitats i accés universal dels pacients que necessiten atenció sanitària, promocionant 

el respecte als drets humans i facilitant la convivència social i sostenible. 

CG3 
Planejar i gestionar eficaçment el temps d’un mateix i les activitats amb el fi d’assegurar una organització eficient i una capacitat 

d’adaptació òptima davant dels imprevistos. 

CG4 
Manejar les eines relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació i la seva aplicació a camps de coneixements 

específics. 

CG5 
Dissenyar estudis de recerca capaços de generar coneixements nous i propis per al desenvolupament disciplinari, professional i 

institucional. 

CG6 Aplicar la legislació vigent en l’assistència sanitària tant prehospitalària com hospitalària. 
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Competències específiques 

 

Codi Descripció 

CE01 
Saber comunicar-se amb els pacients en cas de patologia urgent, i tenir recursos per a l’entrevista directiva i orientada inicialment als 

aspectes de més rellevància clínica. 

CE02 Planificar les actuacions d'urgències, valorant la dimensió psicològica del sofriment de pacients i familiars 

CE03 
Identificar i avaluar, en qualsevol pacient amb un procés agut o reaguditzat, les troballes clíniques que indiquen risc vital o amenaça 

funcional greu i n’estableixen la prioritat assistencial. 

CE04 
Ser capaç d’intervenir i/o coordinar en l’àmbit professional de manera decidida, segura i eficaç en el procés de trasllat del pacient greu, 

des del lloc on es produeix l’emergència fins al centre sanitari adequat per tractar-lo. 

CE05 
Identificar a través de l’anamnesi i de l’exploració física els símptomes i signes dels principals processos patològics aguts i de les 

complicacions agudes dels crònics, i interpretar-los correctament. 

CE06 
Demostrar un coneixement i maneig àgil i decidit dels protocols d’actuació i les guies de pràctica clínica davant els processos més greus 

o prevalents en urgències i emergències. 

CE07 
Realitzar una reavaluació contínua del pacient en urgències i emergències amb el reajustament del diagnòstic provisional i el conseqüent 

canvi en la planificació de l’atenció quan sigui necessari. 

CE08 
Intervenir de forma decidida, precisa i eficaç en l’aplicació de les tècniques terapèutiques invasives i no invasives emprades en urgències 

i emergències. 

CE09 
Reconèixer els riscos associats als procediments operatius i les tècniques diagnòstiques i terapèutiques en urgències, i desenvolupar-los 

en condicions de màxima seguretat amb relació a un mateix, la resta de professionals i el mateix pacient. 

CE10 
Identificar les eines i mètodes quantitatius i qualitatius necessaris per dissenyar i desenvolupar un estudi de recerca en l’àmbit clínic de 

les urgències i les emergències. 

 

Competències transversals 

 

Codi Descripció 

CT01 
Respectar les normes de l’ètica i dels dret que regeixen l’assistència sanitària i la relació amb el pacient en urgències i emergències, i ser 

capaç d’informar dels aspectes bàsics d’aquestes normes quan es requereixi. 

CT02 
Adaptar i prioritzar contínuament els recursos disponibles per cobrir les necessitats de tots els pacients i mantenir la qualitat en la cura 

d’aquests pacients. 

 


