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IN1 RO1)1'( 1

La conferencia d'Alma-Ata (1) -antiga URSS- va suposar un moment

clau quan, arran de la crisi dels sistemes sanitaris a ]a decada de 1970, es va
subratllar la importancia de generalitzar l'atencio primaria. Aixo permetria
que tothom tinguera acces a una assistencia sanitaria sense cap tipus de
discriminacio, la tasca fonamental de la qual anara dirigida a la prevenci(i de
les malalties, tot basant-se en el constant estudi de les necessitats de la
poblacio. L'atencio primaria suposava l'acceptacio dels segiients principis
fonarnentals (2):

a) La participaci(i, entesa com la plena capacitat del poble per a prendre part
activa, genu'ina i en forma permanent -sense manipulacio <des de dalt»-en
totes les etapes del proces de desenvolupament de la salut.

b) La dcsct'utralitzacio, o la transferencia efectiva del poder politic, des del
centre politic i administratiu fins els nivells mes periferics o locals.

c) L'acci(i mltltisectorial, com a unica forma d'afrontar problemes socials que
son consegiiencia d'una varietat de factors casuals, i que superen la capacitat
d'un sol sector o una institucio.

d) L'tis de tecnolo,^ics apropiades, ones done 1'equilibri entre el desenvolupa-
ment cientific i tecnologic, les necessitats mes prevalents dels sectors mes
vulnerables, i la disponibilitat real dels recursos nacionals. La tecnologia
apropiada es aquella que pot ser facilment absorbida, entesa i utilitzada pel
propi poble.

Tot aixo comportava, necessariament, canvis substancials en els plans
d'estudis i en 1'ensenyament de les professions sanitaries , en general, i d'in-
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fermeria en particular. No debades, POPS (Organitzacio Panarnericana de la

Salut) preconitzava, en 1976 (3), la necessitat que ,un pla d'estudis efectiu

havia d'estar centrat en l'estudiant i enfocat cap a la consecuci6 de la salut

exposant precocment l'alumne a la interaccio amb la comunitat com un tot».

A la infermeria en salut comunitaria li pertocava un paper rellevant, ja que

«te com a subjecte la comunitat global i les seues accions estan dirigides a la

poblaci6 com un tot. En el seu exercici integra els conceptes i els metodes de

les ciencies de la salut publica amb els d'infermeria per a promoure, mantenir

i restaurar la salut en Ia comunitat; utilitza els de l'epidemiologia per a

diagnosticar les necessitats d'atencio dels habitants urbans o rurals, vigilant

les tendencies en la salut de les poblacions, i identifica, mitjancant el diagnos-

tic, grups i conjunts de grups d'individus que comparteixen les mateixes

necessitats de salut. Aixi mateix, planifica i executa accions de prevencio en els

seus tres nivells, incloent l'atencio primaria directa, i mobilitza els recursos

individuals i col•lectius de la comunitat per tal d'ajudar-la a assolir majors

nivells de salut. Per ultim, determina 1'impacte de les seues accions sobre el

subjecte d'atencio».

La influencia del que s'ha esmentat es va notar quan, en juny de 1977, va ser

aprovada la directiva del Consell de Comunitats Europees (4), sobre coordina-

cio de les disposicions legals reglamentaries i administratives, relatives a les

activitats dels infermers responsables de cures generals. Entre altres coses, en

esta directiva es destaca que la forrnaci6 a temps complet havia de tenir un

total de 4600 hores d'ensenyament teoric i practic, i la inclusio d'una serie de

materies relacionades amb les ciencies socials, com arees basiques dintre de

l'ensenyament teoric i tecnic del curriculum d'infermeria (sociologia, psicolo-

gia, principis d'administracio, principis d'ensenyament, legislaci(i social i

sanitaria, i aspectes jurfdics de la professio).

Arran d'aco, el Ministeri d'Educacio i Ciencia espanyol va establir, en

l'Ordre de 31 d'octubre de 1977 (5), les directrius dels plans d'estudis d'infer-

meria per a 1'estat espanyol, tot incorporant la salut publica en l'area de les

ciencies socials (la qual cosa suposava un pas mes enlla del que proposava la

directiva europea, on no figurava aquesta disciplina com a tal) (Taula 1).

Al mateix temps que ocorrien estos esdeveniments, en l'estat espanyol

tambe estaven produint-sc canvis profunds que anaven a influir seriosarnent

en la transformacio del sistema sanitari. Estos canvis cren: (a) politic (proces de

democratitzacio), (b) conceptual (basats en l'atencio primaria i salut publica,

en la saint corn un dret), i (c) administratiu (proces de devoluci(i de competen-

cies a les comunitats autonomes i als municipis).

En 1978 s'aprova la Constitucio Espanyola, i es reconeix fermament el dret

de les persones a la proteccio de la salut. Tanmateix queda pales que compet

als poders publics organitzar i tutelar la salut publica, a traves de mesures

preventives i les prestacions i serveis necessaris. A mes a mes, es funcio seua

fornentar 1'educaci6 sanitaria, 1'educaci6 fisica i l'esport (Article 43).
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TAULA 1. Classificaci(i de les assignatures per arees de matcries ( Pla d'estudis de 1977)

Arees ('rimer curs Segon curs Tercer curs

Cicncies Biofisica i
basiques bioquimica

Cicncies Anatomia i Farmacologia clinica Farmacol igia clinica
mediques fisiologia i dietetica Terapeutica fisica

Cicncies de la

conducta

CC conducta 1:

Psi cologia general

i evolutiva

Cicncies de la

conducta II

Ciencies de la

conducta III

Cicncies de la Infermeria

interiicria tonamental

Salut publica

Infermeria mcdico-

quirurgica I

Infermeria materno-

infantil

Salut publica I

Infermeria mcdico-

quirurgica II

Infermeria

psiquirtrica

Infermeria geriatrica

Salut publica 11

Ordre 31 d'octubre de 1977 (Ministeri d' Educacio i Ciencia). Escola Universitaria d' I ntermeria.

Directrius per a I'elaboracio de plans d'estudis (BOE num. 283, 26 de novembre de 1977).

Com a resultat d'aquest principi rector constitucional, es va aprovar la Llei

14/86 General de Sanitat, mitjancant la qual s'havia de crear un sistema

nacional de salut, amb especial insistencia en la medicina preventiva i l'edu-

cacio sanitaria, on quedaven integrats l'antiga estructura de ]a sanitat nacional

publica i la xarxa de l'assistencia sanitaria de ]a Seguretat Social, en un sistema

sanitari public i unic. Els principis inspiradors de la Llei son: (a) la salut com

a concepte integral, (b) salut per a tots, partint d'un principi de solidaritat, (c)

la participacio comunitaria, (d) l'educacio sanitaria i (e) els drets dels ciuta-

dans.

A miss del sisterna sanitari, tambe es van produir canvis en el sisterna
educatiu. En aquest sentit, la Llei Organica 11 / 1983 de Reforma Universita-
ria (LRU) (6) inicia un proces per a la reforma de la universitat i de l'ense-
nyament superior en l'Estat Espanyol, facultant una nova organitzacio de-
partamental, sent competencia del Govern l'ordenacio academica de l'en-
senyament. En consegiiencia, el Govern va promulgar el Reial Decret 1497/
1987 (7), pel qual s'establien les directrius generals comunes dels plans
d'estudi dels titols universitaris de caracter oficial i amb validesa a tot el
territori nacional, amb un maxim de 270 credits totals per a les diplornatures
(1 credit = 10 hores).

Per al desenvolupament d'aquestes directrius generals, pel que respecta a]
Pla d'Estudis d'Infermeria, es va constituir l'anomenat Grup de Treball nume-
ro 9, que va realitzar un projecte el mateix any, establint un minim de 460
credits, segons ]a directiva de la CEE abans esmentada (Taula 2).
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TAULA 2. Materies troncals per a la Diplomatura d'Infermeria (Projecte del Grup de Trcball n. 9)

M te i T l
Credits*

tA d ia r es ronca s rees e cone xemen

Teorics Clinics Totals

I Fonaments d'infermeria 19 19 38 Infermeria

II Estructura i funcio del cos humai: Infermeria

Anatomia i tisiologia 17 0 17

Bioquimica 5 0 5

III Infermeria psicosocial: Intermeria

Infermeria psicosocial 20 10 30

Intermeria de salut mental 1() 7 17

IV Infermeria comunitaria 34 56 90 Infermeria

V Infermeria medico-quirtirgica Infermeria

Inf. medico-quirurgica 35 62 97

Farmacologia 7 (1 7

Nutricid i dietetica 10 0 1O

VI Infermeria materno-infantil Infermeria

Infermeria infantil 5 10 15

Infermeria maternal 6 10 If,

VII Infermeria gerontolugica i geriatrica 6 10 16 Intermeria

Vill Administraci(i dels serveis d'infermeria 5 O 5 Infermeria

IX Legislacioi i ctica professional 5 0 5 Infermeria

TOTAL 184 184 368

* I credit = 10 hores.

El Conseil d'Universitats rebutja la proposta del Grup numero 9, i va

aprovar definitivament les directrius generals propies del Pla d'Estudis d'ln-

fermeria en el Reial Decret 1466/1990 (8), tot establint una carrega lectiva

troncal minima de 143 credits (Taula 3). Una vegada es va resoldre la impug-

nacio presentada per part de la « Asociaci6n de Enfermeria Docente» (AED), la

sentencia al seu favor del Tribunal Suprem, va obligar a augmentar fins a 390

el total de credits de formaci6 (el maxim establert per la Comunitat Europea

per a homologar el titol de Diplomat en Infermeria a nivell europeu).

Malgrat tot, el posterior Reial Decret 1267/ 1994 (9), que modificava l'abans

esmentat Reial Decret 1497/ 1987, va especificar un minim de 205 credits i un

maxim de 270, ampliats a 390. La soluci6 real que es va adoptar va consistir en

una serie d'equivalencies d'hores que transformen els 205-270 credits reals, en

390 credits «ficticis,,.

En el treball que aqui es presenta, un grup d'estudiants de tercera matricula

del Departament d'Infermeria de la Universitat de Valencia, hem fet una

analisi del pla d'estudis per a les promotions que comengaren I'any 1993 i que
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TAULA 3. Matcries troncals per a la diplomatura d'infermeria (Consell d'Universitats)

Credits'
AMatcries troncals rees de coneixement

Tebrics Clinics Totals

Administracio de serveis 4 3 7 Infermeria

d'infernieria

Ciencies psicosocials 4 6 Infermeria, psicologia basica,

aplicades psicologia social, sociologic

Infermeria comunitaria, 13 13 26 Infermeria, medicina preventiva i

ecologia Humana salut pdblica, estadistica,

ntermeria geriatrica 2 4 6

investigacio operative,

microbiologia, immunologia,

parasitologia

Infermeria, medicina

Intermeria materno- 4 10 14 Infermeria, pediatria, obstetricia i

intantil ginecologia

Intermeria medico- 12 36 48 Infermeria, medicina, cirurgia

quirdrgica

Infermeria psiquiatrica i de 2 4 6 Infermeria, psiquiatria

salut mental

Fstructura i tuncio del cos 6 2 8 Bioquimica, biologia molecular,

puma biologia cellular, ciencies

Farmacologia, nutricio i 6 2 8

mortologiques, fisiologia,

intermmeria

Farmacologia, nutricio, bromatologia,

dietetica infermeria

Funaments d'intermeria 5 7 12 Infermeria

Legislacio i etica 2 2 Infermeria, toxicologia i legislacio

protessional sanitaria, filosofia del dret, moral i

TOTAL 60 83 143

politica, dret administratiu

Reial Decret 1466/ 1990, de 26 octubre, pel qual s'estableix el titol universitari oticial de

Diplomat d'Intermeria i les directrius generals pri pies dels plans d'estudi conduents a I'obtencio

d'aquest.

" I credit = 10 hores.

acabaran l'any 1998, el qual ha estat ja modificat per a la promociO que ha

comencat enguany.

Volem veure si la manera en que s'ha estructurat la nostra formaciti, quant

a distribucio de credits i, per tant, la rellevancia de les materies, s'adequa a la
realitat social i professional que trobarem en incorporar-nos al mercat laboral;

i a allb que, segons les institucions internacionals i la Llei General de Sanitat,

considerern a l'hora d'orientar la professio d'Infermeria.
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MAIHRIAI I MI 1()D1

En primer lloc, els set estudiants revisarem la informaci6 treballada i
recopilada arran de la reforma del pla d'estudis en el nostre departament i la

bibliografia que alli s'esmentava (10). Tambe consultarem alguns dels profes-
sors que participaren en la Comissi6 d'Estudis que es va crear a l'efecte.

Tanmateix, se'ns van facilitar els textos legals que fonamentaren el canvi de

Pla d'Estudis i les resolucions per les quals s'aprovaren aquestos en vuit

escoles universitaries de I'Estat Espanyol (11-18).

A traves de diverses sessions de treball en grup i de discussi6, hem procedit

a comparar la distribuci6 de credits, en numero i percentatge, segons els tipus

de materies, realitzada en les vuit escoles universitaries, entre les quals figura

la nostra.

Per a la comparaci6 s'ha seguit la classificaci6 de materies apareguda en el

Reial Decret 1497/ 1987 (dedicat a establir les directrius generals comunes dels

plans d'estudi):

a) Materies troncals: materies d'obligatoria inclusi6 en tots els plans d'estudi

conduents a un mateix titol oficial (com a minim, el 30 per cent de la carrega

lectiva total).

b) Mate ries deternrinades discrecionalrnent per la universitat en els seus plans

d'estudi:

Materies ohligatories: materies Iliurement establertes per cada universitat,

incloses en el pla d'estudis com a obligatories per a l'alumne.

Materies optatives: materies Iliurement establertes per cada universitat,

incloses en el pla d'estudis per tal que l'alumne the entre les mateixes.

c) Materies de Iliure eleccio/configuracio per a 1'estudiant, en ordre a la

flexible configuracio del seu curriculum (10 per cent de la carrega lectiva total

com a maxim).

A mes a mes, cal tenir en compte que, una vegada establert el numero

minim de credits troncals, i tenint en compte el numero de credits obligatoris,

optatius i de Iliure elecci6, cada universitat podia creixer en credits troncals

fins arribar a on maxim de 270 credits totals. Aquestos son els anornenats

credits troncals addicionals.

Tambe hem calculat el percentatge de credits de materies troncals corres-

ponent a l'Area de Ciencies Biologiques i 1'Area de Ciencies Socials. Per a cada

Area hem agrupat les materies segons s'especifica en el Taula 4.

Rlsui:i A I"

Com mostra la Taula 5, totes les escoles estudiades partiren de la base de

143 credits troncals (on 53 per cent respecte als credits totals), i respectaren el

10% de credits en materies de Iliure elecci6.

L'increment en credits addicionals es molt variable en les diverses univer-

sitats, amb prop del 30 per cent respecte al total de credits en Alcala de
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TAULA 4. Agrupaci6 de materies segons pertanven a les ciencies socials

o a les ciencies biologiques i mediques

Area de ciencies socials Area de ciencies biologiques i mediques

Administraci6 dels serveis d'infermeria lnfermeria geriatrica

Ciencies psicosocials aplicades lnfermeria materno-infantil

Infermeria comunitaria-ecologic humana Infermeria medico-quirurgica

Fonaments d'infermeria Intermeria psiquiatrica i de salut mental

Legislaci6 i Mica professional Estructura i funcio del cos huma

Farmacologia

Nutrici6 i dictetica

Henares, Barcelona i Lleida, front a 1'1,4 per cent en la Complutense de

Madrid, o el 0 per cent en Valencia (on la Universitat va anar a minims).

Respecte a les materies determinades discrecionalment per cada universi-

tat, com el seu nom indica, cadascuna va distribuir els credits obligatoris i

optatius segons li resultara mes convenient per als sous estudiants.

Si ens fixem en la distribucio de credits totals segons les arees de ciencies

biologiques i ciencies socials (Taula 6), s'observa que, en totes les escoles

analitzades, el percentatge de credits destinats a les ciencies biologiques varia

entre el 59,7 al 66,5 per cent i entre el 33,5 al 40,3 per cent per a les ciencies

socials. L'augment en credits addicionals es dedica, tambc per regla general,

a ]'area de les ciencies biologiques en quasi totes les escoles (a excepci6 de

Alcala de Henares, Barcelona i Lleida).

En el Taula 7 es pot apreciar la distribuci6 de credits per materies, tot
observant que aquelles que mes en tenen son: <m&dico-quirurgica» per I'area
de 'biologiques,, i « infermeria comunitaria-ecologia humana» per l'area de
<socials>>. En quasi totes les escoles, la primera materia sol tindre el doble de
credits que la segona. A mes a mes, la materia que mes creix en credits

add icionals ve a ser << medico-quirurgica> , a excepci6 de les cscoles de Barcelona

i Lleida, on es <infermeria comunitaria-ecologia humana%>.

DISCUSSkI

Si tenim en compte totes les premises esmentades a 1'apartat d'introduccio,

ens adonem que factual formaci6 del professional d'Infermeria necessita de
grans canvis qualitatius en el seu ensenyament. Cal que ens replantegem

quina es la formaci6 que hem de rebre.
Entre el material que ens ha estat facilitat, ha resultat xocant no trobar cap

document que fera cap referencia a una analisi de la realitat social de la
professio d'infermeria en l'estat espanyol. Desconeixem si el Grup de Treball

numero 9 o el Consell d'Universitats arribaren a manejar algun tipus d'infor-

macio sobre aquest tema, pert aixi i tot, no sembla que s'haja fet publica. No
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TAULA 5. Distribucio per credits aprovada per algunes universitats espanyoles

"/, de credits respecte a la carrega lectiva global

At B C D E F G H

Materies troncals:

Totals 69,2% 80,7% 66,2% 64,5% 73,2% 80,2% 72,0%, 72,2%

Increment credits (27(Yo) (29,7%) (8,7'7,) (1,4%) (14,7(Y,,) (29,0'7) (13,0'7,) (0%)
addicionals sobre

credits totals"

Credits base 143 143 143 143 143 143 143 143

(totals - addicionals)

Materies determinaties
discrecionalment per

la universitat:

Materiesobligaturies 5,4% ,3% ,9% 5,5% ,7% ,3% ,3%, %,

Materies optatives 5,1%, 8,0"/" 15,7%, 0%<, 9,8`7 8,5% 8,9'Y(, 18,2'7

Materies de Iliure 10,3% 10% 10,2'7 10% 10,3'4 1014, 9,8`7 9,6%

con t l gu rae!U

C:irrega lectiva global 100% 100'/ 100'7 1001/1, 100'5„ 10017, 100%, 100%.

Credits 262,5 230 235 225 224 230 225 198

" El percentatge entre parentesis s'ha calculat a partir dels credits troncals totals.

IA: Alcala de Henares ; B: Barcelona ; C: Cadiz; D: Cornplutense de Madrid ; F: Granada;

F: Lleida; G: Santiago de Compostela; H: Valencia.

estem parlant d'informacio obtinguda d'estudis que incloguen dades sobre la

professio d'infermeria entre altres, sing un estudi especific sobre la realitat

social de la professio.

Respecte a com s'han anat articulant els moduls de les materies del nou pla

d'estudis, despres de consultar el Butlleti Oficial de 1'Estat, tenim la sensacio

que el que s'ha let en la majoria dels casos ha estat parcel•lar les assignatures

de Pantie pla d'estudis, mes que no un replantejament sobre allo que hauria

pogut suposar la nova concepcio modular: mes interdisciplinarietat entre els

departaments, un canvi en ]a seua estructuracio (per exemple, seguir el

desenvolupament biologic de 1'esser huma, des del naixement: infantesa,

joventut, maduresa i senectut), etc.

Evidentment, tot aco hauria d'haver-se correspost en un augment en la

financiacio de les universitats espanyoles, que encara continua estant per baix

de la mitjana europea.

Per altra Banda, el nou pla d'estudis podia haver-se aprofitat per a donar

eixe salt qualitatiu recomenat per POPS-OMS i que exigia la nostra Llei

General de Sanitat, mitjancant una potenciacio de l'area de les ciencies socials.

A46, tal com es despren dels resultats, no ha esdevingut una realitat.
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TAULA 6. Credits de les materies troncals per a la diplomatura d'infermeria

aprovades per algunes universitats espanyoles

%, de credits respecte a la carrega lectiva global

At B C D E F G H

Ciencies

hiologiyues

C. totals 61,9% 61,5% 64,4% 63,4% 66,5% 59,7%, 65,4%, 62,9%,

C. addicionals" (20%,) (24,6%) (10(%) (2,2%) (17,4%) (17,8%) (15,]%,) (0%,)

Ciencies socials

C. totals 38,1% 38,5°/ 35,6%, 36,6% 33,5% 40,3%34,6% 37,1

C. addicionals (23,2%) (25,9°/) (4,5%) (0(Yo) (3,6%) (29,7%) (5,4%) (0%)

Carrega lectiva 1001. 1001Z, 1001/. 100°4. 10011/, 100 1O0%. 1001%.

global

Credits 181,5 185,5 155,5 145 164 183,5 162 143

"El percentatge entre parentesi s'ha calculat a partir dels credits troncals totals.

tA: Alcal i de Henares; B: Barcelona; C: Cadiz; D: Complutense do Madrid; E: Granada;

F: Lleida; G: Santiago de Compostela; H: Valencia.

Som de l'opinio que el substrat filosofic que sustenta les novel alternatives
d'educacio ha de contemplar la formacio de recursos humans per a la salut a
traves de l'analisi objectiva de la realitat i a partir d'un model de servei
comunitari, on la investigacio i la docencia s'articulen en programer integrats.
Esta concepcio de I'aprenentatge s'ha de basar en la interaccio de I'estudiant
amb un sector de la realitat social, on el treball comunitari resulte l'eix
d'integracio entre la formacio teorica i practica.

L'estudi que s'ha fet ha estat per a les promocions 1993-1998, arran del
canvi del pla d'estudis de 1990. Enguany ha comencat un altre pla d'estudis
que el substituix, consegiiencia de la impugnacio feta per la «Asociacion de
Enfermeria Docente», i que s'ha implementat per a primera matricula. En un
futur, les cosec poden ser diferents, pero fins a on sabem, acb no ha comportat,
de moment, cap canvi en la perspectiva que aci reflectim. Ens haurem d'espe-
rar dos anys mes per a poder fer un estudi comparatiu, ja que el pla d'estudis
esta configurant-se « sobre la marxa>>.

A ;RA]MEN IS

Agrafm la col•laboracio de: Ana Maria Sanchez Garcia, professora titular de
Salut publica del Departament d'Infermeria de la Universitat de Valencia;
Empar BenaventGarces, professora titular de Fonaments d'infermeria i Direc-
tora de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Valencia; Angel Llacer i
Escorihuela, Catedratic d'Infermeria Medico-Quirurgica del Departament
d'Infermeria de la Universitat de Valencia.



140 QUINZE CONGRES DE METGES I BIOLEGS DE LLENGUR CATALANA

TAULA 7. Credits de les materies troncals per a la diplornatura d'infermeria aprovades her

algunes universitats espanyoles

Materies troncals

(per ordre alfabetic) At B C D F F G H I

Administracio de

serveis d'infermeria

C. tebrics 4,5 4,5 4 4 4 4,5 10 3 4

C. practics 3 3,5 3 3 3 3,5 5 4 3

C. totals 7,5 8 7 7 7 7 15 7 7

C. addicionals* (0,5) (1) (0) (0) (0) (1) (1) (0) (0)

Ciencies psicosocials

aplicades

C. tebrics 4,5 4 4 4 12 6 20 4 4

C. practics 3 2 2 2 2 4 4 2 2

C. totals 7,5 6 6 6 14 10 24 6 6

C. addicionals (1,5) (0) (0) (0) (1) (4) (12) (0) (0)

Infermeria Comunitaria,

Ecologia Humana

C. Tebrics 16,5 16,5 15,5 13 28 16,5 28 13 13

C. Practics 13,5 22 13 13 26 21,5 41 13 13

C. Totals 30 38,5 28,5 26 54 38 69 26 26

C. Addicio. (4) (12,5) (2,5) (0) (1) (12) (17) (0) (0)

Infermeria geriatrica

C. tebrics 3 3 2 2 6 3 6 2 2

C. practics 4,5 5 4 4 8 5 9 4 4

C. totals 7,5 8 6 6 14 8 15 6 6

C. addicionals (1,5) (2) (0) (0) (1) (2) (3) (0) (0)

Infermeria materno-

infantil

C. tebrics 7,5 6 10 6 16 6 19 6 4

C. practics 13,5 10 4 10 20 Ill 12 10 10

C. totals 21 16 14 16 36 16 31 16 14

C. addicionals (7) (2) (0) (2) (4) (2) (2) (2) (0)

Infermeria medico-

9uirurgica

C. tebrics 21 18 18 12 43 18 40 23 12

C. practics 36 42 36 36 74 40 80 36 36

C. totals 57 60 54 48 112 58 120 59 48

C. addicionals (9) (12) (6) (0) (8) (10) (24) (11) (0)

Infermeria psiyuiatrica

i de salut mental

C. tebrics 3 5 3 2 8 3 6 2 2

C. pratics 4,5 5 4 4 8 3 9 4 4

C. totals 7,5 10 7 6 16 6 15 6 6

C. addicionals (1,5) (4) (1) (0) (2) (0) (3) (0) (0)

* Els credits addicionals s'expressen en relacio als credits de les materiel troncals totals.

tA: Alcala de Henares; B: Barcelona ; C: Cadiz; D: Complutense de Madrid ; E: Granada;

F: Lleida; G: Rovira i Virgili (Tarragona ); H: Santiago de Compostela ; 1: Valencia.
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Materies truncals
At 13 C 1) E F (' II I

(per ordre alfabetic)

Fstructura i funcio del

cos huma

C. te6rics 6 l) 8 6 18 10,5 18 9 6

C. practics 3 2 2 2 4 2 6 2 2

C. totals 9 11 10 8 22 12,5 24 11 8

C. addicionals* (1) (3) (2) (0) (3) (4,5) (8) (3) (0)

Farmacologia, nutricio

I dietetica

C. te6rics 7,5 h 7 6 14 6 19 6 6

C. practics 3 3 2 2 4 3 2 2 2

C. totals 10,5 9 9 8 18 9 21 8 8

C addicionals (2,5) (1) (1) (0) (I) (1) (8) (0) (0)

Fonanrents d'infernteria

C. te6rics 12 6 5 5 10 6 15 8 5

C. practics 9 9 7 7 14 9 15 7 7

C. totals 21 15 12 12 24 15 30 15 12

C. addicionals (9) (3) (0) (0) (0) (3) (6) (3) (0)

Legislacio i etica

professional

C. te6rics 3 3 2 2 2 3 1 2 2

C. practics 0 1 0 0 0 1 5 0 0

C. totals 3 4 2 2 2 4 6 2 2

C. addicionals (1) (2) (0) (0) (0) (2) (2) (0) (0)

*Els credits addicionals s'expressen en relacid als credits de les materies troncals totals.

W Alcali de Henares; B: Barcelona; C: Cadiz; D: Complutense de Madrid; F: Granada;

F: IJeida; G: Rovira i Virgili (Tarragona); H: Santiago de Compostela; l: Valencia.
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