
Grau en Infermeria

Jornada de portes obertes

Dimecres, 15 d’abril de 2015
Horari: matí (12.30 h) i tarda (15.30 h)

Santa Rosa, 39-57, Edifici Docent
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 280 09 49 · Fax 93 600 61 12
eui@santjoandedeu.edu.es 
www.santjoandedeu.edu.es
www.facebook.com/campusdocentsantjoandedeu

DL: B-7223-2013

Per a més informació

Campus Docent Sant Joan de Déu · Edifici Docent
Santa Rosa, 39-57 · 08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 280 09 49 · Fax 93 600 61 12
www.santjoandedeu.edu.es
eui@santjoandedeu.edu.es
www.facebook.com/campusdocentsantjoandedeu

SERVEIS QUE T’OFERIM COM ARRIBAR

Bus: 0-F, 7, 22, 33, 54, 60, 63, 
        67, 68, 74, 75, 78, N12,

Metro: Zona Universitària
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ESCOLA UNIVERSITÀRIA 
D’INFERMERIA

Campus St. JOAN DE DÉU

Biblioteca
•	Accés a una important col·lecció corresponent al fons de les 

institucions: Campus Docent Sant Joan de Déu, Hospital 
Sant Joan de Déu i Institut Borja de Bioètica.

•	Servei d’informació bibliogràfica i servei de préstec.
•	Disposició de 100 punts de lectura.
•	Servei d’obtenció de documents d’altres biblioteques.
•	Autoservei de fotocòpies.

Tutories personalitzades
El professorat disposa d’un horari d’atenció individualitzada per 
a l’orientació general i curricular de l’estudiant.

Tots els serveis docents i administratius en horari de matí 
i de tarda

Noves tecnologies
Aula d’informàtica de lliure accés. Wi-fi a tot l’edifici.
Aules equipades amb mitjans audiovisuals i material de simu-
lació clínica.

Cafeteria-restaurant

Auditori amb aforament per a 454 persones

Vestuaris amb guixetes individuals



PLA D’ESTUDISOBJECTIUS DE L’ENSENYAMENT SORTIDES PROFESSIONALS

Formar infermers/es capacitats/des per identificar, avaluar i actuar 
en les necessitats de salut i de cures de persones sanes o malal-
tes, amb competències per:
 
•	Coneixements amplis de ciència infermera i ciències de la salut, 

humanes i socials, que donin resposta a necessitats i expecta-
tives de salut.  

•	Habilitats per a l’aplicació de cures infermeres.  
•	Capacitat d’establir relacions positives amb les persones assig-

nades al seu càrrec.  
•	Principis ètics i respecte als valors i drets individuals per mantenir 

en qualsevol situació la dignitat de les persones.  
•	Ús del pensament crític, la pràctica reflexiva i la metodologia 

científica.  
•	Habilitats per donar a conèixer els treballs i les investigacions.

L’ensenyament d’Infermeria integra un conjunt sistemàtic i cohe-
rent de matèries que permet a l’estudiant obtenir una formació 
adequada en l’àmbit de la professió d’Infermeria i accedir al títol 
de Graduat en Infermeria.
Les competències generals que l’estudiant ha d’assolir durant 
l’aprenentatge són les que l’EUI Sant Joan de Déu ha definit com 
a pròpies:
•	Competències associades amb els valors de la professió i el pa-

per de la Infermeria.
•	Competències associades a la pràctica infermera.
•	Competències relacionades amb la comunicació, el treball en 

equip i les relacions interpersonals.
•	Competències relacionades amb la implicació i compromís pro-

fessional i el desenvolupament personal i professional.

De què podràs treballar?

El grau capacita per a l’exercici de la professió d’infermer/a.

Les diverses sortides professionals són: 
•	Assistència: cures a persones hospitalitzades, atenció primària, 

atenció sociosanitària.
•	Docència: Grau, Postgraus i Màsters i Formació continuada.
•	Gestió: assistència, docent, col·legis oficials, Ministeri/Conse-

lleria.
•	 Investigació: personal i grups de recerca, Conselleria, Minis-

teri/Conselleria.

Un dels objectius de la Universitat és formar als estudiants per-
què puguin esdevenir professionals capaços de millorar la so-
cietat, des de la seva pràctica a l’empresa i, també, com a ciu-
tadans. Això ens obliga a formar als nostres estudiants perquè 
treballin de manera eficaç, en una societat cada vegada més 
complexa i tecnològica, amb una actitud humana i comprome-
sa, fet imperatiu en professions com Infermeria.

Què esperem de tu?

•	Que siguis capaç de prendre decisions i d’assumir un procés 
de desenvolupament, i de creixement personal i professional.

•	  Que esdevinguis el principal agent de la teva educació en res-
ponsabilitat, creativitat i participació.

•	  Que siguis respectuós amb els nostres valors i principis.

Grau en Infermeria:  240 crèdits ECTS
Branca de coneixement:  Ciències de la Salut
Vies d’accés:  Batxillerat + PAU
                        Cicles formatius de Grau Superior
Matèries de ponderació de Batxillerat:
 Biologia: 0.2
 CC. de la Terra i Mediambientals: 0.1
 Física: 0.1
 Matemàtiques: 0.2
 Química: 0.2

On has de fer la Preinscripció Universitària?
A partir del mes de juny de 2015 a:
OFICINA D’ORIENTACIÓ PER A L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
Via Laietana, 2 · 08003 Barcelona
Tel. 93 223 03 23 · 93 223 25 91 · accesnet.sur@gencat.cat

Primer curs

Primer semestre Segon semestre

Anatomia 
humana

6 Bioquímica i 
nutrició

6

Fisiopatologia 7,5 Fisiopatologia 7,5

Fonaments 
històrics, teòrics  
i metodològics

6 Fonaments 
històrics, teòrics  
i metodològics

6

Ciències  
psicosocials  
aplicades a la 
salut

4,5 Ciències  
psicosocials  
aplicades a la 
salut

4,5

Fisiologia 6 Optativa 3

Optativa 3

Tercer curs

Cinquè semestre Sisè semestre

Infermeria  
clínica II

4,5 Infermeria  
clínica II

4,5

Infermeria 
comunitària

4,5 Infermeria 
comunitària

4,5

Estades  
clíniques II

12 Estades  
clíniques II

12

Estades  
clíniques III

9 Estades  
clíniques III

9

Segon curs

Tercer semestre Quart semestre

Farmacologia 
clínica

6 Infermeria  
gerontològica

6

Instruments  
dels estudis  
de la salut

6 Iniciació a la 
metodologia 
científica,  
documentació 
i TIC

6

Ètica i legislació 
professional

6 Infermeria de 
salut pública i 
comunitària

6

Infermeria 
clínica I

6 Infermeria 
clínica I

6

Estades  
clíniques I

6 Estades  
clíniques I

6

Quart curs

Setè semestre Vuitè semestre

Gestió  
d’Infermeria

6 Practicum 30

Infermeria  
del nen/a i de 
l’adolescent

6

Infermeria de  
la salut sexual  
i reproductiva

6

Infermeria de 
salut mental

6

Treball fi de Grau 6

Formació bàsica

Formació obligatòria

Pràctiques externes obligatòries

Optatives

Treball fi de Grau

El Pla d’Estudis del Grau en Infermeria de la Universitat de Barce-
lona es va publicar en el BOE amb data 10 d’abril de 2012, segons 
resolució del 14 de març del 2012.


