
El Màster s'adreça a les titulacions oficials d'infermeria i medicina, des 
d'una perspectiva de treball en equips multidisciplinaris d'alt rendiment 
quant a lideratge, compromís, coordinació i desenvolupament 
assistencial, amb una planificació dels ensenyaments d'alt nivell i 
idèntica per als col·lectius.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Preinscripció: sol·licitud mitjançant formulari electrònic, des de maig fins a 
setembre en diversos períodes, gestionada pel Centre de Formació 
Contínua. Una vegada admés, t'indicarem els per a matricular-te en línia, a 
la teua facultat o escola, a través d'UAcloud CV.

Taxes: les taxes de matrícula, les estableix anualment la Generalitat 
Valenciana, mitjançant decret del Consell. 

+info:  http://web.ua.es/va/continua/masters-universitaris.html 

Facultat de Ciències de la Salut
facu.salut@ua.es
965 90 35 12
web.ua.es/va/masters-oficials.html
fcsalud.ua.es/va/facultat-de-ciencies-de-la-salut.html

ADREÇAT A

PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I TAXES

INFORMACIÓ I CONTACTE

Per a determinar l'admissió, caldrà ajustar-se al títol de grau o equivalent 
que el candidat presente com a títol d'accés, que serà baremat de la manera 
següent:

Ciències de salut: infermeria i medicina --- 4 punts.
Les assignatures dels expedients acadèmics d'accés presentats seran 
baremades de la manera següent:

Aprobat 1
Notable 2
Excel.lent 3
Matrícula d'honor 4

Criteris d'admissió:
Expedient acadèmic: 70 %
Carta motivada exposant les raons per a cursar aquesta formació: 20 %
Formació postgrau relacionada amb el Màster (transport sanitari 
medicalitzat, postgrau en infermeria extrahospitalària, etc.): 10 %

El procés de selecció tindrà lloc sempre que el nombre de sol·licituds supere 
el de places oferides pel programa. En cas contrari s'hi admetrà tots els 
aspirants que complisquen el perfil. El nombre màxim d'estudiants és 20.

Emergències i 
Catàstrofes
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TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

El pla d'estudis ha sigut dissenyat atenent a la necessitat de formar 
professionals especialitzats i investigadors en l'àrea de les emergències i 
les catàstrofes, la qual cosa apareix reflectida en les competències. 
Aquestes competències s'adquireixen al llarg de totes i cadascuna de les 
assignatures de manera transversal i amb assignatures que 
específicament capaciten els estudiants com a investigadors 
(Metodologia de la Investigació Aplicada i Treball de Fi de Màster). Aquest 
perfil investigador se centra en l'àmbit de les ciències de la salut i del 
treball transdisciplinar en equips d'alt rendiment en l'emergència per a 
aplicar les decisions clíniques basades en l'evidència.
De la mateixa manera, s'ha apostat pel caràcter innovador i la necessitat 
emergent de professionals qualificats, especialitzats en l'àmbit de 
l'atenció a les emergències en general, i competents en les maniobres de 
suport vital avançat. Per això, el pla d'estudis aborda els processos de 
malaltia emergents i en l'àmbit d'accidents amb múltiples víctimes i 
catàstrofes, a més de l'ús i el control del pacient en diversos mitjans de 
transport (aeri, terrestre i aquàtic) i el coneixement i el control del pacient 
davant de diferents tipus de rescat.
S'ha considerat essencial per a la formació comptar amb una assignatura 
obligatòria de pràctiques externes (8 ECTS), que es farà en les unitats 
SAMU, urgències hospitalàries, públiques i privades, amb què la Facultat 
té convenis docents i investigadors. La finalitat de les pràctiques és 
experimentar l'aplicabilitat dels coneixements adquirits en les 
assignatures teòriques i fer possible la visibilització de la repercussió de 
l'alta formació de professionals en les empreses compromeses amb una 
assistència eficaç, eficient i efectiva en les emergències i catàstrofes. 
L'assignatura Treball de Fi de Màster (10 ECTS) està plantejada perquè 
l'alumne adquirisca la capacitat de dissenyar i dur a terme un projecte 
d'investigació, des de la fase conceptual fins a la comunicació dels 
resultats.
 
Les competències generals del títol són:

Coneixement avançat de l'organització dels sistemes d'emergències 
hospitalari i prehospitalari, amb capacitat per a desenvolupar les 
actituds necessàries per a exercir i liderar les funcions de l'equip 
sanitari.
Identificació de les diferències entre els diversos processos 
assistencials en l'emergència.
Adquisició d'habilitats en comunicació per a la relació d'ajuda en 
l'emergència i la intervenció en crisi davant la catàstrofe.
Adquisició de coneixements i habilitats per al diagnòstic, tractament i 
suport vital avançat de les principals emergències i urgències 
mèdiques en adults i pediatria.
Direcció, prestació i avaluació de les cures integrals en l'emergència.

MODALITAT I LLENGUA I LLENGUA VEHICULAR

Actitud en el treball, amb una cultura en seguretat clínica que integre 
la valoració, identificació, avaluació i comunicació dels esdeveniments 
adversos més freqüents.
Desenvolupament del mètode científic per a ser capaç de fer projectes 
de R+D+I en emergències.
Capacitat de gestió en els diversos nivells i lideratge: equip, unitats i 
serveis.
Aplicació de la legislació vigent en l'assistència sanitària tant 
prehospitalària com hospitalària.
Habilitat per a donar suport emocional davant la mort d'un familiar.
Foment de la innovació dels mitjans tècnics en el medi prehospitalari i 
hospitalari.
Ús d'estratègies i habilitats per a fer procediments terapèutics 
invasius.
Reconeixement de les diferències assistencials entre pacients per edat 
i pes.
Coordinació dels coneixements necessaris en el procés patològic amb 
les cures específiques.
Foment de la lectura crítica d'articles de recerca.
Ús de les fonts d'informació i els sistemes informacionals de recerca 
sanitària.

Com a experiència prèvia a aquest màster universitari, el Departament 
d'Infermeria de la Universitat d'Alacant ha organitzat:

Màster en Infermeria en Emergències Extrahospitalàries (títol propi de 
la Universitat d'Alacant).
Màster en Urgències i Emergències (títol propi de la Universitat 
d'Alacant). 

La modalitat d'impartició de l'ensenyança en este màster universitari és de 
caràcter semipresencial i en castellà.

PLA D'ESTUDIS

EIXIDES PROFESSIONALS O ACADÈMIQUES

El Màster pretén donar cobertura a una important necessitat 
d'especialització dels professionals sanitaris que atenen els ciutadans en 
situacions de emergències sanitàries, hospitalàries i prehospitalàries. 
Possibilita, d'altra banda, un aproximació entre la teoria, la pràctica i la 
investigació sanitàries en diferents contextos en què l'actuació de l'equip 
sanitari transdisciplinar és necessària per a atendre el pacient crític.

El total de crèdits  requerits en aquest màster és de 60: 48 de matèries 
obligatòries, 8 de pràctiques externes i la resta de treball de fi de màster.

Tipus de matèria 

Obligatòries 

Pràctiques externes 

Treball fi de màster 

Crèdits totals 

Crèdits

42

8

10

60

Organització, Legislació, Gestió i Ètica en l’Assistència en les 
Emergències

Metodologia de la Investigació Aplicada

Emergències Respiratòries, Circulatòries, Nervioses i altres 
Emergències

Tècniques Diagnòstiques i Terapèutiques

Suport Vital Bàsic i Avançat Neonatal, Pediàtric i Adult

Maneig Inicial del Pacient Politraumatitzat

Emergències Obstetricoginecològiques, Neonatals i 
Pediàtriques

Principis Generals i Tipologia del Rescat

ASSIGNATURES PRIMER SEMESTRE

4

6

4

3

3

3

4

3

ECTS

ASSIGNATURES SEGON SEMESTRE

3

6

3

8

10

ECTS

Línies d'investigació de doctorat:
Els títols de màster  universitari tenen continuïtat acadèmica en el 
programa de doctorat en ciències de la salut. Les línies d'investigació del 
qual poden consultar-se en:
http://fcsalud.ua.es/va/estudis/postgrau/doctorat/doctorat.html

Habilitats de Comunicació i Relació d’Ajuda en l’Emergència

Catàstrofes i Incidents de Múltiples Víctimes

Principis Generals en les Missions amb Helicòpter de Serveis 
d’Emergències

Pràctiques Externes SAMU i Urgències Hospitalàries

Treball de Fi de Màster


