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Matrícula

Dates de matriculació
A partir del 16/07/2021.

El període de preinscripcions s’iniciarà el 05/05/2021 i finalitzarà 15/07/2021.

Documentació necessària
• Fotocòpia compulsada del Títol de Graduat/da o Diplomat/da en Infermeria.
• Fotocòpia del document acreditatiu oficial d’identitat (DNI).
• Fotocòpia del carnet de col·legiat/da.
• Certificat mèdic o fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat
• Una fotografia de mida carnet.
• Dades bancàries (l'imprès el facilitarà el Campus).

Forma de pagament
El preu establert és de 3.800 € més taxes administratives.

Hi ha dues modalitats de pagament:

A. 100% en el moment de la matriculació.
B. 50% en el moment de la matriculació i el 50% restant a pagar fraccionat en dues quotes en el

segon i quart mes posterior a la matrícula.

Els pagaments s’efectuaran mitjançant rebuts domiciliats. Un cop iniciat el curs, no es retornarà cap
import.

Contacte

Direcció
• Dra. Bárbara Hurtado Pardos (especialista en infermeria pediàtrica i professora titular del

Campus Docent Sant Joan de Déu)
Correu electrònic: barbara.hurtado@sjd.edu.es

• Sra. Librada Rozas Quesada (infermera especialista en pediatria de l’Hospital Sant Joan de Déu)
Correu electrònic: lrozas@sjdhospitalbarcelona.org

Secretaria
• Sra. Cristina Domínguez (secretaria de Màsters/Postgraus)

Correu electrònic: cristina.dominguez@sjd.edu.es
Telèfon: 93.280.09.49

El Campus Docent Sant Joan de Déu i l’Hospital maternoinfantil Sant Joan de Déu de Barcelona
volen facilitar la seva experiència en el camp de la infermeria pediàtrica oferint un Màster de 60
ECTS pels professionals de la infermeria que vulguin dirigir la seva orientació professional cap a
l’àmbit de les cures pediàtriques.

L’objectiu principal és que l’estudiant adquireixi coneixements formatius essencials que li faciliti i
permeti cuidar de nens/es, adolescents i les seves famílies. Tot això mitjançant una nova
metodologia d’aprenentatge basada en casos pediàtrics de simulació clínica d’alta realitat i en
temps real.

Pla Docent

El curs està estructurat en forma de Màster curricular amb un total de 60 ECTS:

Mòdul I. Cures d’Infermeria al Nounat (6 ECTS)
Mòdul II. Cures d'Infermeria al Nen Hospitalitzat (6 ECTS)
Mòdul III. Cures d'Infermeria al Pacient Crític (6 ECTS)
Mòdul IV. Gestió i Seguretat (4 ECTS)
Mòdul V. Cures d'Infermeria a Urgències (6 ECTS)
Mòdul VI. Ètica i Legislació (6 ECTS)
Mòdul VII. Cures d'Infermeria a l’Adolescent (6 ECTS)
Mòdul VIII. Pràcticum (10 ECTS)
Mòdul IX. Treball Final de Màster (10 ECTS)

Les pràctiques s’organitzen en períodes de vuit setmanes en horari de matins, tardes i nits durant
el període lectiu en unitats de l’Hospital maternoinfantil Sant Joan de Déu.

Acreditació

La Universitat de Barcelona, en col·laboració amb el Campus Sant Joan de Déu, expedirà el títol de
Màster Propi 60 ECTS als estudiants que superin els següents requisits:

• Assistència a classe, tallers i seminaris.
• Complir amb els objectius del Pràcticum
• Avaluació dels diferents mòduls.
• Elaboració i defensa del Treball Final de Màster.

Duració del curs i horari

El Màster començarà el 15/09/2021 i finalitzarà el 22/06/2022. Les classes s'impartiran els dimecres 
de 09.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 18.00 h.

Presentació
Aquest curs pot patir ajustaments de calendari, metodologia docent o sistema

d’avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en

relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i

l’assoliment d’objectius en tots els casos.
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