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El Campus Docent

Pla d’estudis

És una institució educativa que pertany
a l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu.

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

Fonamentant-nos en que cuidar té valor, volem
ser un Campus Docent d’excel·lència en la
formació de professionals dels àmbits de la salut
i social, orientats a la qualitat, recerca, innovació i
cooperació; basant-nos en els principis i valors
institucionals i compromesos en la construcció
d’una societat més justa i humana.
La nostra missió consisteix en educar
de manera integral i individualitzada
a persones capaces d’oferir serveis i
cures professionals d’Infermeria
i facilitar serveis educatius als
diferents col·lectius de l’àmbit
sanitari i social, segons
les necessitats de la
Vies d’accés
societat, d’acord amb
els principis i valors
▶ Accés a la universitat
de l’Orde de Sant
per alumnat de
Joan de Déu.
batxillerat (PAU)
▶ Accés a la universitat
per a més grans de
25 anys i de 45 anys
▶ Accés per a més
grans de 40 anys
mitjançant acreditació
d’experiéncia laboral
▶ Accés per a persones
titulades de cicles
formatius de grau
superior (CFGS)
▶ Accés per a persones
que han iniciat estudis
universitaris espanyols
▶ Trasllat d’expedient

Objectius
de l’ensenyament
Formar infermers/es capacitats/des
per identiﬁcar, avaluar i actuar en
les necessitats de salut i de cures de
persones sanes o malaltes.
L’ensenyament d’Infermeria integra un
conjunt sistemàtic i coherent 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.

Serveis que t’oferim

Grau en Infermeria
240 crèdits ECTS
Branca de coneixement
Ciències de la Salut

Diversitat de metodologies
docents

Vies d’accés
Batxillerat + PAU
Cicles formatius de Grau Superior

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

Torn de matí o de tarda
Primer curs
Primer semestre
Anatomia humana

De què podràs treballar?
El grau capacita per a
l’exercici de la professió
d’infermer/a.
Les diverses sortides
professionals són:
▶ Assistència
▶ Docència
▶ Gestió
▶ Investigació

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 responsabilitat,
creativitat i participació.
▶ Que siguis respectuós
amb els nostres valors
i principis.

Fisiopatologia
Fonaments històrics,
teòrics i metodològics
Ciències psicosocials
aplicades a la salut
Fisiologia

Biblioteca - Ediﬁci Docent SJD
(pl. baixa)
▶ Accés als fons documentals de
les institucions de Sant Joan de
Déu i Institut Borja de Bioètica.
▶ Servei d’informació bibliogràﬁca
i servei de préstec.

Segon semestre
6

Bioquímica i nutrició

7,5 Fisiopatologia
6

Fonaments històrics,
teòrics i metodològics

4,5 Ciències psicosocials
aplicades a la salut
6

6
7,5
6
4,5

Optativa

3

Optativa

3

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

Tots els serveis docents i
administratius en horari de matí
i de tarda
Espai d’Habilitats Clíniques
i Simulació
▶ Al Recinte Parc Sanitari Sant Joan
de Déu (Sant Boi de Llobregat).
Noves tecnologies
▶ Punts d’informàtica de lliure
accés i Wi-ﬁ.
▶ Aules equipades amb
mitjans audiovisuals.
▶ Realitat Virtual.
Cafeteria-restaurant

Tercer curs
Cinquè semestre
Infermeria clínica II

Sisè semestre
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

Quart curs
Setè semestre

Vuitè semestre

Gestió d’Infermeria

6

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

Practicum

Formació bàsica
Formació obligatòria
Pràctiques externes obligatòries
Optatives
Treball ﬁ de Grau

30

On has de fer
la Preinscripció
Universitària?
A partir del mes de juny 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
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/

