
1ª Edició
Pràctica Avançada en Infermeria del 
Dolor, Anestèsia i Quiròfan
Màster de Formació Permanent (60 ECTS)

Dates:
Octubre 2023 - Juny 2024

Modalitat:
Presencial

Preu MFP:
4725€ (taxes incloses)*

Pràctica Avançada en 
Infermeria d’Anestèsia 
Curs d’Expert Universitari
(15 ECTS)

Pràctica Avançada en 
Infermeria de Quiròfan
Curs d’Expert Universitari
(15 ECTS)

Pràctica Avançada en 
Infermeria del Dolor
Curs d’Expert Universitari
(15 ECTS)

*Consulta els descomptes a 
l’apartat de Preu

Preu EU:
1625€ (taxes incloses)*

Presentació:

Aquesta formació ofereix la possibilitat d’obtenir una titulació Màster en Pràctica Avançada en Infermeria del Dolor, 
Anestèsia i Quiròfan. Així mateix, és pot cursar qualsevol dels mòduls vinculats (1,2 i 3) de forma separada, i obtenir la 
titulació de Diploma d’Expert/a.

Objectius:
Formar professionals infermers que donin una atenció 
de qualitat a la persona sotmesa a un procés quirúrgic 
i /o amb anestèsia i/o maneig del dolor de diferents 
etiologies.

Idioma d’impartició:

Castellà / Català 

Perfil d’admissió:

Aquestes formacions estan dirigides a:

• Graduats/des o Diplomats/des en Infermeria

Acreditació:
La  Universitat de Barcelona, amb la col·laboració del 
Campus Docent Sant Joan de Déu expediran: 

1) Títol de Màster de Formació Permanent en Pràctica 
Avançada en Infermeria del Dolor, Anestèsia i Quiròfan 
als estudiants que superin els requisits següents:

• Assistència mínima al 80% de les sessions dels 5 
mòduls.

• Entrega i superació de les activitats proposades en 
avaluació continuada.

• Presentació i superació del Treball Final de Máster.

2) Títol de Diploma d’Expert/a en Infermeria del Dolor, 
Títol de Diploma d’Expert/a en Pràctica Avançada en 
Infermeria d’Anestèsia, Títol de Diploma d’Expert/a 
en Pràctica Avançada en Infermeria de Quiròfan als 
estudiants que superin els requisits següents:

• Assistència mínima al 80% de les sessions del 
mòdul corresponent.

• Entrega i superació de les activitats proposades en 
avaluació continuada del mòdul corresponent.

Duració i horaris del curs:
El Màster s’iniciarà el 04/10/2023 i finalitzarà el 
26/06/2024. 

Les dates concretes d’inici dels Cursos d’Expert estarà 
dins les dates del Màster.

Les classes lectives presencials es duran a terme 
els dimecres de 09:00 hores a 18:00 hores. 
Excepcionalment es poden realitzar classes fora de 
l’horari general. Aquestes classes estaran programades 
en el cronograma a l’inici del curs. 

Les pràctiques es duran a terme durant el període lectiu 
del Màster.



Pla Docent:
Títol de Màster de Formació Permanent en Pràctica Avançada en Infermeria del Dolor, Anestèsia i Quiròfan

El curs, amb un total de 60 ECTS, s’estructura en un curs acadèmic en format de 5 Mòduls. Els mòduls 1, 2 i 3 inclouran 
Simulació Clínica. 

Mòdul Continguts
Mòdul 1. 
Dolor (15 ECTS)

Unitat 1. La infermera de pràctica avançada (5 ECTS)
• Aspectes generals de maneig i control del dolor
• Fisiologia del dolor
• Avaluació del dolor
• Farmacologia del Dolor 
• Situacions clíniques i procediments quirúrgics 
• Tractament intervencionista del dolor 
Unitat 2. Dolor Agut Postoperatori i dolor crònic (5 ECTS)
• Dolor en Ginecologia i Obstetrícia
• Dolor en el Pacient pediàtric
• Dolor a la cirurgia general: dolor visceral
• Dolor neuropàtic
• Dolor oncològic
• Dolor musculo-esquelètic
• Fatiga crònica i fibromialgia
Unitat 3. Dolor en el pacient crític (5 ECTS)
• Avaluació i tractament del dolor en el pacient no comunicatiu
• Dolor en el pacient neurocrític
• Dolor en el pacient politraumàtic
• Situacions especials

Mòdul Continguts
Mòdul 2. 
Anestesia (15 ECTS)

Unitat 1. La infermera de pràctica avançada (5 ECTS)
• Aspectes generals de l’anestesia
• Estat actual de la infermeria d’anestèsia
• Fisiologia de l’anestesia
• Visita de preanestèsia i visita preoperatòria 
• Reanimació Post quirúrgica 
• Tipus d’anestèsia
• Legislació i seguretat
• Donació d’òrgans i trasplantament

Unitat 2. Rol avançat de la infermera en el procés i tractament anestèsic (5ECTS)
• Fluïdoteràpia, Farmacologia i drogues vasoactives
• Sedació i anestesia general
• Anestèsia fora de l’àrea quirúrgica
• Maneig via aèria
• Situacions emergents
• Anestèsia en edats extremes 
• Consentiment informat 
Unitat 3. Rol avançat de la infermera d’anestèsia en les diferents cirurgies 
(5 ECTS)
• Anestèsia a Cirurgia cardíaca
• Anestèsia a Cirurgia toràcica
• Anestèsia a neurocirurgia
• Anestesia a Obstetrícia i Ginecologia
• Anestèsia a COT i cirurgia general
• Anestèsia UCIES



Mòdul Continguts
Mòdul 3. 
Quiròfan (15 ECTS)

Unitat 1. La infermera de pràctica avançada (5 ECTS)
• Aspectes generals de la instrumentació quirúrgica
• Estructura, riscos i funcions dins l’Àrea Quirúrgica
• Models de funcionament de les Àrees Quirúrgiques
• Profilaxi d’infeccions
• Esterilització 
Unitat 2. Atenció infermera quirúrgica I (5 ECTS)
• Processos de Cirurgia General i digestiva
• Processos de Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica
• Processos de Cirurgia Ginecològica i Obstètrica
• Processos de Cirurgia Oftalmològica
• Processos de Cirurgia Otorrinolaringològica
• Processos de Cirurgia Urològica 
Unitat 3. Atenció infermera quirúrgica II (5 ECTS)
• Processos de Cirurgia Vascular
• Processos de Cirurgia Neurocirurgia
• Processos de Cirurgia Plàstica i Reconstructora
• Processos de Cirurgia Urològica
• Processos de Cirurgia Major Ambulatòria

Mòdul Continguts
Mòdul 4. 
Pràctiques (5 ECTS)

Pràctiques Clíniques
• La formació inclou estades pràctiques en unitats quirúrgiques (quiròfans, unitats de re-

animació, CMA, unitats del dolor) de centres amb conveni. Es faran un total de 112 hores 
distribuïdes en 16 dies i 4 setmanes.

Mòdul Continguts
Mòdul 5. 
Recerca (10 ECTS)

Treball Final de Màster

Títol Diploma d’Expert/a en Pràctica Avançada en Infermeria del Dolor, Pràctica Avançada en Infermeria d’ 
Anestèsia o Pràctica Avançada en Infermeria de Quiròfan

El curs d’Expert, amb un total de 15 ECTS, s’obté amb la realització dels mòduls corresponents a la titulació a obtenir, tal 
i com es pot veure a la taula.

Títol Mòdul a cursar
Diploma d’Expert/a en De Pràctica Avançada en Infermeria del Dolor Mòdul 1: Dolor (15 ECTS)

Diploma d’Expert/a en Pràctica Avançada en Infermeria d’Anestèsia Mòdul 2: Anestèsia (15 ECTS)

Diploma d’Expert/a en Pràctica Avançada en Infermeria de Quiròfan Mòdul 3: Quiròfan (15 ECTS)



Contacte:
Direcció
Prof. Emma Gómez Fernández
Professora Campus Docent Sant Joan de Déu
Correu electrònic: emma.gomez@sjd.edu.es 

Secretaria
Secretaria de Màsters, Postgraus i Formació Continuada.
Correu electrònic: campus.masterpost@sjd.edu.es

Es duran a terme dues sessions de Jornades de Portes 
obertes. Informació i formulari d’inscripció a la web del 
Campus.

Preu:

El preu establert per a la titulació de Màster és de 
4.725€ (taxes incloses).

El preu establert per a la titulació d’Expert Universitari és 
de 1.625€ (taxes incloses).

Descomptes

• Descompte per pagament de matrícula 
anticipada: Es farà un descompte del 10% sobre 
el preu del crèdit per matriculació si es formalitza 
i es fa el pagament de la matrícula abans del 30 
de juny. Acumulable solament a descompte per 
ex-estudiants

• Descompte per ex-estudiants de Cicles 
Formatius, Estudis de Grau i formació de Màsters 
i Postgraus del Campus Docent Sant Joan de 
Déu: tindran un descompte del 5% sobre el preu 
del crèdit. Acumulable solament a pagament de 
matrícula anticipada.

• Descompte per els treballadors dels centres de 
l’Orde de Sant Joan de Déu: es farà un descompte 
del 15% sobre el preu del crèdit. No acumulable a 
altres descomptes.

Preinscripció i matrícula:

Dates de preinscripció: del 08/05/2023 al 
15/09/2023

Documentació necessària per a la inscripció: 
• Sol·licitud de preinscripció.
• Fotocòpia compulsada del títol de Graduat/da o 

Diplomat/da
• Currículum vitae.

Reserva de plaça: es pot fer una reserva de plaça 
en el moment de la inscripció amb el pagament 
per transferència bancària de 150 € al número de 
compte que apareixerà al full de preinscripció que es 
descomptaran al preu de la matrícula. El resguard de 
pagament haurà de ser lliurat via correu electrònic 
a la Secretaria de Màsters, Postgraus i Formació 
Continuada.

Resolució d’estudiants admesos: es notificarà via 
correu electrònic l’admissió i inici de curs com a màxim 
el dia 1 de setembre de 2023. 
 
El procés de selecció dels candidats serà per ordre de 
data de reserva de plaça i d’inscripció.

Dates de matriculació: del 01/06/2023 al 31/07/2023 
i del 01/09/2023 al 29/09/2023.            

Documentació necessària per a la matrícula:
• Fotocòpia compulsada del Títol de Graduat/da o 

Diplomat/da en Infermeria.
• Una fotografia de mida carnet.
• Fotocòpia del document acreditatiu oficial d’identitat 

(DNI).
• Fotocòpia del carnet de col·legiat/da.
• Certificat mèdic o fotocòpia del carnet de vacunes 

actualitzat.
• Descomptes: En el cas de ser ex-estudiant o 

treballador dels centres de l’Orde de Sant Joan de 
Déu s’haurà d’acreditar documentalment amb el 
títol corresponent o contracte de treball.



Forma de pagament:

L’abonament és realitzarà per transferència bancària al número de compte que apareixerà al full de matrícula. Hi ha dues 
modalitats de pagament:

 A. Pagament únic: abonament del 100% del cost en el termini màxim de set dies naturals a comptar de la data  
 de formalització de la matrícula.

 B. Pagament fraccionat: abonament del 50% a la inscripció i el 50% restant abans de l’inici del curs (termini  
 màxim set dies naturals abans de l’inici), per transferència bancària.

El resguard de pagament haurà de ser lliurat via correu electrònic a la Secretaria de Màsters, Postgraus i Formació 
Continuada. 

En cas de baixa voluntària s’aplicarà una taxa de cancel·lació de matrícula de 150€. 

A l’estudiant que causi baixa voluntària dins dels trenta dies naturals abans de l’inici de la formació, no es farà devolució 
de la quantitat satisfeta. En cap cas es retornarà a l’estudiant la taxa de de cancel·lació de matrícula.

L’obertura del curs estarà condicionada a un mínim de 20 matriculats. En el cas de no sortir el curs es retornaran totes les 
quanties econòmiques abonades, inclòs l’import fet per la reserva .


