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PRESENTACIÓ
L’Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
(EUISant Pau), fou creada com Escola d’Infermeres l’any 1953, des de
l’any 1954/55 va funcionar com Escola d’Ajudants Tècnics Sanitaris (ATS),
fins a la integració dels estudis d’ATS a la Universitat l’any 1977 que es va
transformar en Escola Universitària d’Infermeria adscrita a la Universitat
Autònoma de Barcelona, segons RD 796/1978 del 17/2, sent la seva entitat
titular l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Com centre d’ensenyament superior, i d’acord amb la finalitat bàsica de
l’Escola, l’eix central de la nostra actuació és la persona, en aquest cas
l’estudiant, i això es reflecteix en l’atenció individualitzada que se li dedica,
en l’organització dels ensenyaments i en el treball en equip.
L’objectiu principal d’aquesta Escola ha estat i és, dur a terme un procés
d’ensenyamentaprenentatge de màxima qualitat, per tal que els futurs
professionals d’infermeria puguin oferir les cures d’infermeria que la societat
necessita i demana.

ELS ESTUDIS
L’Escola ofereix estudis oficials homologats i estudis propis de màster, així
com activitats d’extensió i de formació permanent.

Estudis oficials homologats:
Graduat o graduada en Infermeria

Estudis propis de màster:
Atenció d’Infermeria al Nen i a l’Adolescent (60 ECTS)
Infermeria Gerontològica i Geriàtrica (60 ECTS)
Infermeria Intensiva (60 ECTS)
Infermeria Oncològica (60 ECTS)
Infermeria Perioperatòria (60 ECTS)
Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental (60 ECTS)
3

EUI  Sant Pau

GRAU EN INFERMERIA
El grau en Infermeria forma infermeres i infermers generalistes amb
preparació científica i humana i capacitació suficients per valorar, identificar,
actuar i avaluar les necessitats de salut i de cures de les persones sanes o
malaltes de les famílies i la comunitat. Les persones titulades seran capaces
també, d’oferir estratègies de promoció de la salut i la prevenció de la
malaltia i dur a terme activitats que contribueixin al restabliment de la
malaltia, o les cures necessàries per oferir una mort digna. Dintre de l’entorn
del sistema de salut, els professionals de la infermeria comparteixen amb
altres professionals sanitaris les funcions de planificació, organització,
direcció i avaluació del sistema de salut.

ACCÉS ALS ESTUDIS
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Perfil d'ingrés
L’estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de ser una persona amb
capacitat per a les relacions interpersonals i el treball en equip, amb
capacitat d’escoltar i adaptarse a l’entorn, i que demostri responsabilitat i
dedicació. També ha de tenir disposició per a la resolució de problemes i la
presa de decisions, per a l’autoaprenentatge i mostrar respecte davant els
valors i la cultura de les persones. També ha de ser capaç d’assumir
responsabilitats i comprometre’s amb la salut i el benestar de les persones.

Preinscripció
Oficina d’Orientació per a l’Accés
a la Universitat(OOAU)
Via Laietana, 2 08003 Barcelona
Tel: 93 223 03 23 – 93 223 25 91
Web: https://accesnet.gencat.cat
Codi de preinscripció 21043
Places de nou ingrés 80

Admissió des de PAU: Consultar el web d'Universitats i Recerca
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_
la_universitat/proves_dacces_a_la_universitat_pau

Admissió des de CFGS: Consultar el web d'Universitats i Recerca
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_l
a_universitat/proves_de_la_fase_especifica_per_a_estudiants_de_cicles_formatius/
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INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ
Modalitat presencial
Idiomes de docència català i castellà
Horari lectiu
Període teòric: matins de 8 a 13 h / 14 h.
Període pràctic: matins de 7/8 a 13 h, o a la tarda de 14/15 a 20/21 h.
Tipus d’avaluació
La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la
qual es valora tota la feina de l’estudiant.
Pràctiques
Es fan 93 crèdits obligatoris de pràctiques tutelades en diferents contextos
clínics del sistema sanitari: centres hospitalaris, d’atenció primària i
sociosanitaris.
Mobilitat d'estudiants
Programes d'Intercanvi amb universitats de l'Estat Espanyol (Programa
Sicue); d'Europa (Programa Erasmus) i resta del món (Programa Propi).
Principals sortides professionals
La sortida professional més freqüent és treballar en hospitals, clíniques i
centres d’atenció primària.
Altres sectors d'ocupació
Departaments sanitaris d’empreses privades, exercici lliure de la professió,
centres sociosanitaris, centres de rehabilitació, balnearis, escoles bressol,
mútues sanitàries, programes de promoció de la salut, serveis
d’emergències mèdiques, gestió de serveis d’infermeria, docència i recerca.
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PLA D'ESTUDIS
Nom de la titulació Graduat o graduada en Infermeria per la UAB
Branca de coneixement Ciències de la Salut
Publicat BOE 285 de 27/11/2012, modificat segons resolució del 29/07/2016,
BOE 193 de 11/08/2016
Total de crèdits 240 ECTS (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits)
Tipus de títol Oficial
Durada 4 anys
Titulació aprovada per la CAA el 18/02/2009. Verificada pel Consejo de
Universidades amb data 10/06/2009 i autoritzada pel departament
competent en matèria d'universitats del govern de Catalunya el curs 2009
2010.
El pla d’estudis del títol de Grau en Infermeria de la Universitat Autònoma de
Barcelona, que es detalla a continuació s’ajusta a les condicions estipulades
a l’Ordre CIN/2134/2008, de 3 de juliol, en la que s’estableixen els requisits
per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici
de la professió infermera.
Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS per tipus de matèria

El pla d’estudis del grau en Infermeria de la Universitat Autònoma de
Barcelona s’ajusta als continguts establerts en els mòduls de l’OM,
anteriorment mencionada.
Mòdul I

Formació bàsica 60 ECTS

Mòdul II

Ciències de la Infermeria 60 ECTS

Mòdul III

Pràctiques tutelades i treball de fi de grau 90 ECTS
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Primer curs

Segon curs

Tercer curs
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Quart curs

Assignatures optatives (4t curs)
Les mencions són itineraris que es fan constar al suplement europeu al títol
(SET). Per obtenir una menció s’han de cursar els 30 crèdits del mateix
itinerari.
Cas de no optar per cursar una menció, l’estudiant ha de cursar de manera
obligatòria una de les assignatures de pràctiques externes que s’ofereixen
als itineraris.
Itinerari I: Cures Infermeres Específiques en l’Àmbit de la Cardiologia

Itinerari II: Cures Infermeres Específiques en l’Àmbit de l’Oncologia

Seq. = seqüència (curs.semestre)
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PRÀCTIQUES
Els 81 crèdits ECTS de la matèria Pràcticum es distribueixen en vuit
assignatures: dos de 6 ECTS, quatre de 9 ECTS, una de 12 ECTS i el
pràctic VIII (Pràcticum) final de 21. A més, ha de cursar de manera
obligatòria una de les assignatures de Pràctiques externes de 12 ECTS
ofertes als itineraris, de tal manera que sumen un total de 93 ECTS,
equivalent a 2.325 h. Aproximadament un 70% de les pràctiques es realitzen
a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Pràctic I (9 ECTS)
Es durà a terme en el primer
semestre del segon curs. Es
realitzaran

pràctiques

de

simulació i tallers d’integració
de coneixements que serviran
per

a

la

preparació

de

l’estudiant en la realització de
les

pràctiques

assistencials.
contacte

en

centres

Posa

l’estudiant

en
amb

l’àmbit assistencial després
d’haver adquirit les bases
teòriques

i

les

bases

metodològiques de la ciència
infermera.
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Pràctic II (6 ECTS) i Pràctic III (6 ECTS)
Es duran a terme en el segon semestre del segon curs. Es realitzen un cop
l’estudiant ha adquirit coneixements en Cures Infermeres a l’Adult,
Infermeria Familiar i Comunitària, Comunicació Terapèutica i Educació per a
la Salut. Aquests dos pràctics estan orientats assistencialment a la
infermeria comunitària i a l’atenció a la persona adulta hospitalitzada. Es
realitzen en els àmbits hospitalari i comunitari. A l’hospital es realitzaran les
pràctiques en unitats d’hospitalització general (de medicina i cirurgia). En la
comunitària es realitzaran les pràctiques en Centres d'Atenció Primària
(consultes d’infermeria i domicili).

Pràctic IV (9 ECTS) i Pràctic V (9 ECTS)
Es duran a terme en el primer semestre de tercer curs, com a continuïtat
dels Pràctic II i Pràctic III. Aquests dos pràctics estan orientats
assistencialment a l’atenció a la persona adulta hospitalitzada i a la
infermeria comunitària. Es realitzen en els àmbits hospitalari i comunitari. A
l’hospital es realitzaran les pràctiques en unitats d’hospitalització general (de
medicina i cirurgia). En la comunitària es realitzaran les pràctiques en
Centres d'Atenció Primària (consultes d’infermeria i domicili).

Pràctic VI (9 ECTS) i Pràctic VII (12 ECTS)
Es duran a terme en el segon semestre del tercer curs. Es realitzen un cop
l’estudiant ha adquirit coneixements de Cures Infermeres a l’Ancià, de Cures
Infermeres en Salut Mental i l’assignatura de Gestió i Qualitat dels Serveis
d’Infermeria; i en Cures Infermeres a la Dona en el Cicle Reproductor i
Climateri, Cures Infermeres al Nen i a l’Adolescent i Cures Infermeres en
Situacions Complexes. Es realitzen en els àmbits hospitalari, comunitari i
sociosanitari. El Pràctic VI es relaciona amb les cures infermeres a les
persones grans i amb les cures infermeres en salut mental. Mentre que el
Pràctic VII té a veure amb les cures infermeres a la dona en el cicle
reproductor i climateri; les cures infermeres al nen i a l’adolescent; i les
cures infermeres en situacions complexes.
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Pràctic VIII (Pràcticum) (21 ECTS)
Es duu a terme en el quart curs i es pot desenvolupar en els àmbits
hospitalari, comunitari i sociosanitari. En aquest pràctic es te cura de
persones en qualsevol etapa del cicle vital i en situacions de diferent
complexitat. Els 7 pràctics anteriors, estan organitzats de manera que
incorporen criteris de menor a major complexitat i augmenta la durada de
manera progressiva en cada semestre. Aquest pràcticum, es caracteritza per
ser l’espai d’aplicació i integració de les cures infermeres en els diferents
àmbits possibles en els quals es poden desenvolupar les competències
infermeres.

Pràctic obligatori d’itinerari (12 ECTS)
Es planifica a quart curs dins de les assignatures optatives. Cada un dels
itineraris inclou una assignatura específica de pràctiques. Cas de no optar
per cursar una menció, l’estudiant ha de cursar de manera obligatòria una de
les assignatures de pràctiques externes que s’ofereixen.

Centres col•laboradors de pràctiques
Pràctiques clíniques hospitalàries
FGS de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Fundació Puigvert

Pràctiques clíniques extrahospitalàries
Hestia Palau
IDC Salud Clínica del Pilar SLU
CSS Cotxeres
CSI Hospital Dos de Maig
Mutuam MPS
Hestial Duran i Reynals
Parc Sanitari Pere Virgili
Badalona Serveis Assistencials
IR de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Institut Català de la Salut (ICS):
DAP de Sabadell – SAP Vallès Occidental
SAP Dreta de l’Eixample de Barcelona
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ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS
INFORMACIÓ GENERAL
Un cop feta la preinscripció, l’Oficina d’Orientació per a l’Accés Universitari
(OOAU) assignarà les places i les persones admeses tindran una sessió
d’acollida al juliol on s’informarà del pla d’estudis, de l’organització de la
docència, horaris i règim de permanència. Així mateix, tindran la
corresponent informació academicoadministrativa sobre: procediments de
matriculació i beques; normatives; calendari; expedients acadèmics i altres
gestions.

BEQUES I AJUTS
Beques de caràcter general
per a l’alumnat universitari

Ajuts per a estudiants
universitaris de Centres
Adscrits (ACA)

El Ministeri d’Educació, Cultura i

Així

Esports (MECE) cada any fa

d'Empresa i Coneixement (DEC)

pública la convocatòria general

concedeix

de beques a la qual es poden

convocatòria pública destinada a

acollir els estudiants dels centres

estudiants

universitaris de primer i segon

centres

cicle.

matricularse en aquesta Escola.

Per

s’hauran

obtenir
de

una

complir

beca
aquells

mateix,

Última

el

Departament

ajuts

mitjançant

universitaris
adscrits

de

(ACA)

convocatòria

per

DOGC

requisits de caràcter acadèmic i

número 7318, la RESOLUCIÓ

econòmic

EMC/351/2017 de 22 de febrer.

que

demana

la

convocatòria.
http://www.educacion.es/portada
mecd/

http://agaur.gencat.net
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MATRÍCULA
La matrícula pels alumnes de nou accés és presencial. S’ha de formalitzar
segons les dates del calendari academicoadministratiu i d’acord al Règim de
Permanència de la UAB.

Preus matrícula oficial i taxes GI
2016/17 (pendent 2017/18)
(DOGC núm. 7157 07.07.2016. DECRET
268/2016, del 5 de juliol)

Import crèdit matriculat per 1a
vegada: coeficient d’estructura
docent C = 39,53 €
Gestió d’expedient acadèmic
= 69,80 €

Formes d’abonament
Es pot escollir entre les dues opcions
següents:

Assegurances
Assegurança Escolar (INSS) = 1,12 €
Assegurança Complementària = 5,09 €

Serveis administratius de la UAB
Servei de suport de gestió acadèmica
de la UAB = 160 €

Preus matrícula pròpia EUI
2017/18
Import crèdit matriculat = 48,48 €
Documentació, carpeta, agenda i gestió
de suport EUI = 40 €

Global: al matricularse s’abona el 100% de Matrícula Oficial (MO), taxes,
assegurances i Matrícula Pròpia (MP)
Ajornat en quatre terminis:
1 Al formalitzar la matrícula s’abona el 100% de MO, taxes i assegurances
2 A l’inici d’octubre es domicilia el 34% de MP
3 A l’inici de gener es domicilia el 33% de MP
4 A l’inici d’abril es domicilia el 33% de MP
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SESSIONS INFORMATIVES PER A FUTURS
ESTUDIANTS
Les persones interessades poden assistir a alguna de les sessions
informatives programades per tal d’aclarir abans de la preinscripció possibles
dubtes.
Dates i horaris
4 de maig de 2017

a les 16 h

12 de maig de 2017

a les 12,30 h

27 de juny de 2017

a les 16 h

Aquestes dates poden ser modificades o ampliades i seran publicades al web.

RESERVA DE PLAÇA: Cal sol•licitar reserva de plaça a l’adreça electrònica
secretariaeui@santpau.cat

indicant el nom de la persona interessada,

número d’acompanyants, si és el cas, i també la sessió a la que vol assistir.

PLÀNOL GENERAL I ACCESSOS
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