
GRADUAT I GRADUADA EN INFERMERIA 

BRANCA CONEIXEMENT ENSENYAMENT DEDICACIÓ CRÈDITS PLACES CENTRE 

Ciències de la Salut presencial temps complet / temps parcial 240 ECTS 200 Facultat de Ciències de la Salut 

OBJECTIUS GENERALS DEL TÍTOL 

Els objectius s'arrepleguen en l'ordre ministerial que regula la titulació, l’ORDRE CIN/2134/2008, de 3 de juliol, per la qual s'estableixen els 
requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'infermer: 

1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de
les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de
qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.

2. Planificar i prestar cures d'infermeria dirigides a les persones, família o grups, orientades als resultats en salut i avaluar-ne l’impacte,
amb l’ús de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, es tracta o es cuida un
problema de salut.

3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.

4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i
multicultural.

5. Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant-ne l’impacte i establint les modificacions oportunes.

6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.

7. Comprendre sense prejudicis les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i
independents, assegurant el respecte a les seues opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, per la confidencialitat i el
secret professional.

8. Promoure i respectar el dret de participació, d’informació, d’autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les
persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut o malaltia.

9. Fomentar estils de vida saludables, l’autocura, promovent el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.

10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint-ne la seua seguretat.

11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.

12. Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola i comprendre les implicacions ètiques de la salut en un context mundial
en transformació.

13. Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles.

14. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat.

15. Treballar amb l'equip de professionals com a unitat bàsica en la qual s'estructuren de forma unidisciplinària o multidisciplinària i
interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària.

17. Fer les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels
processos i la continuïtat assistencial.

18. Conèixer les estratègies per a adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, dirigides al pacient i família, en l'aplicació
de cures pal·liatives que contribuïsquen a alleujar la situació de malalts avançats i terminals.

PERFILS PROFESSIONALS 

Professió regulada per a l'exercici de la professió: Infermer/a responsable de cures generals. 



ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS PER TIPUS DE MATÈRIA 

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries  78 
Pràctiques tutelades/clíniques(OB) 90 
Optatives (OP) 6 
Treball de Fi de Grau 6 
Total crèdits 240 

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS 

PRIMER CURS SEGON CURS TERCER CURS QUART CURS

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 

Anatomia 
Humana 
6 ECTS 

Fonaments 
d’Infermeria I 
6 ECTS 

Infermeria 
Comunitària I 
6 ECTS 

Pràcticum I: 
Infermeria 
Comunitària I 
6 ECTS 

Infermeria 
Comunitària II 
6 ECTS 

Pràcticum II: 
Infermeria 
Comunitària II 
6 ECTS 

Infermeria en 
Intervenció 
Comunitària, 
Salut Mental, 
Psiquiatria i Ètica 
9 ECTS 

Pràcticum X: 
Cures d'Infermeria 
en Unitats 
Especialitzades I 
6 ECTS 

Fisiologia 
Humana 
6 ECTS 

Fisiopatologia 
6 ECTS 

Cures d'Infermeria 
de l'Adult I 
6 ECTS 

Pràcticum III: 
Salut i Cures 
d'Infermeria en el 
Cicle Vital 
6 ECTS 

Gestió i 
Administració de 
Serveis 
d'Infermeria 
6 ECTS 

Pràcticum XI: 
Cures d'Infermeria 
en Salut Mental i 
Intervenció 
Comunitària 
6 ECTS 

Cures d'Infermeria 
en Unitats 
Especialitzades 
9 ECTS Bioquímica 

6 ECTS 

Sistemes 
Informacionals, 
Investigació i 
Innovació en 
Infermeria 
6 ECTS 

Farmacologia i 
Terapèutica 
6 ECTS 

Pràcticum IV: 
Fonaments 
d'Infermeria i 
Cures d'Infermeria 
de l'Adult I 
6 ECTS 

Cures a la Mare i 
al Xiquet 
6 ECTS 

Pràcticum V-VI: 

Cures a la Mare 
i al xiquet 

12 ECTS 
Pràcticum XII: 
Cures d'Infermeria 
en Geriatria i 
Cures Pal·liatives 
6 ECTS 

Biologia 
6 ECTS 

Relació d'Ajuda 
6 ECTS 

Salut i Cures 
d’Infermeria en el 
Cicle Vital 
6 ECTS 

Pràcticum XIV: 
Cures d'Infermeria 
de l'Adult I 
6 ECTS 

Cures d'Infermeria 
de l'Adult II 
6 ECTS 

Pràcticum VIII: 
Cures d'Infermeria 
de l'Adult II 
6 ECTS 

Cures d'Infermeria 
en la Cronicitat, 
Dependència, 
Geriatria i Cures 
Pal·liatives 
6 ECTS 

Pràcticum XIII: 
Cures d'Infermeria 
en Unitats 
Especialitzades II 
6 ECTS 

Bioestadística 
6 ECTS 

Psicologia 
6 ECTS 

Fonaments 
d'Infermeria II 
6 ECTS 

Pràcticum XV: 
Cures d'Infermeria 
de l'Adult I 
6 ECTS 

Pràcticum VII: 
Cures d'Infermeria 
de l'Adult II 
6 ECTS 

Pràcticum IX: 
Cures d'Infermeria 
de l'Adult II 
6 ECTS 

Assignatura 
Optativa(1)

6 ECTS 

Treball de Fi de 
Grau
6 ECTS 

(1) L'alumne o alumna haurà de cursar 6 crèdits d’optativitat que haurà d'escollir entre les assignatures que s'ofereixen com optatives.

ASSIGNATURES OPTATIVES  (hi ha assignatures de reserva per al cas que no pogueren oferir-se aquestes) 

Infermeria en Emergències i Cures Crítiques 6 ECTS 

Psicologia de la Cura i Competències Emocionals en el Professional d'Infermeria 6 ECTS 

Cultura de les Cures, Educació per al Desenvolupament i Pensament Crític 6 ECTS 

Salut Mediambiental 6 ECTS 


	PERFILS PROFESSIONALS



