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Un Campus d’Excel·lència Internacional 

Un campus internacional 

saludable i sostenible 

Pràctiques externes i mobilitat 

internacional 

Una universitat líder en recerca 

Una universitat que fomenta 

la innovació i l’emprenedoria 

Una docència de qualitat 

Una universitat solidària, 

participativa i cultural 

Coneix la UAB 
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Reconeguda pels millors rànquings 
Coneix la UAB 

147 
del món 

RÀNQUING TIMES 

HIGHER EDUCATION 

2018 

12 
del món 

QS TOP 50  

UNDER 50 RÀNQUING  

2018 

167 
del món 

RÀNQUING BEST 

GLOBAL UNIVERSITIES 

2018 



Tria on vols anar 
Coneix la UAB 

Un 19 % dels titulats han 

fet estades a l’estranger. 

Programa DRAC 

Programa SICUE 

Erasmus + 

UAB Exchange Programme 

Programa Propi Califòrnia 

Pràctiques externes: 
  

Erasmus  
Programa propi 



Com arribar-hi 



Mapa de situació de la UAB 
Com arribar-hi 



Mapa del campus UAB 
Com arribar-hi 



LOGOPEDIA 

MEDICINA 

Universitat Pompeu Fabra 

BIOMEDICINA 



Infermeria 



El grau d’Infermeria a la UAB 

Centres 
 

 

 Facultat de Medicina UAB i centre docent Vall d’Hebron  
 

 

ADSCRITS 
 

 Escola Universitària d’Infermeria i de Fisioteràpia “Gimbernat” (Sant Cugat del 

Vallès) 
 

 Escola Universitària de la Creu Roja (Terrassa) 
 

 Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau 

 

PROPI 



Opcions Nota de tall 

BATXILLERAT I CFGS    10,280 / 8,744 / 5,000 / 6,533* 

Proves per a més grans de 25 anys      6,063 / 6,125 / 5,000 / 5,000* 

*Bellaterra / Sant Pau / Gimbernat / EUIT – Terrassa  Nota de tall juliol de 2017 

 

La nota que necessites 



Assignatures que ponderen 

Opcions Ponderació 

BATXILLERAT I CFGS Biologia      0.2 

 Ciències de la Terra i del M. Ambient      0.1 

 Física      0.1 

 Matemàtiques      0.2

 Química      0.2 

  

>25 ANYS Ciències de la Salut 

 

 



El grau d’Infermeria a la UAB 

 El grau d'Infermeria forma infermers i infermeres generalistes amb preparació 

científica i humana i capacitat suficients per identificar i valorar les necessitats, 

prioritzar els problemes, tenir cura de les persones, les famílies, els grups i la 

comunitat, i avaluar-ne l'estat. 

 

 Les persones titulades seran capaces d'oferir estratègies de promoció de la salut i 

prevenció de la malaltia i de dur a terme accions que contribueixin a mantenir o 

restablir la salut de les persones o a procurar-los una mort digna. Dins 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. 
 



Què necessites per estudiar Infermeria? 

 Equilibri personal. 
 

 Tacte i delicadesa. 
 

 Capacitat d’atenció i d’escoltar, de relacions interpersonals i treball en equip. 
 

 Vocació, responsabilitat i dedicació. 



Així s’estructura el grau 

Crèdits:  240 ECTS (4 anys) 

 

Places:  90  (UAB)  

 80  (EU Sant Pau) 

 160 (EU d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat)  

 165 (EU de la Creu Roja)   

  

Horari:  Facultat de Medicina UAB: un torn de matí majoritàriament, alguns dies tarda 

  La docència dels dos primers cursos es fa a la Unitat Docent de Ciències 

 Mèdiques Bàsiques, a Bellaterra, i  els dos últims cursos a la Unitat Docent de 

 l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, a Barcelona 



Així s’estructura el grau 

Formació Bàsica 

Obligatòries 

Optatives 

Treball de fi de grau (TFG) 

Assignatures de la branca  

de coneixement de la titulació 

Representen el gruix del pla 

d’estudis 

Poden definir els itineraris o 

mencions 

60 

141 

30 

9 
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Competències Específiques 

 Planificar i oferir cures infermeres a les  persones famílies i grups 

 

 Oferir atenció tècnica i professional 

 

 Fonamentar les cures amb l’evidència i  els recursos disponibles 

 

 Promoure el dret de les persones a participar 

 

 Fomentar estils de vida saludables i l’autocures 
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COMPETÈNCIES GENERALS 

 Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber 

comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies 

com en una tercera llengua. 

 

  Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom. 

 

  Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, de persones i de 

situacions. 

 

  Generar propostes innovadores i competitives en la 

investigació i en l'activitat professional. 

 



*Nota de tall juliol de 2015 

COMPETÈNCIES  TRANSVERSALS 

 Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos 

 

 Organitzar i mantenir sistemes d’informació 

 

 Resoldre problemes professionals 

 

 Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva 

 

 Treballar en equip 

 

 Resoldre problemes ètics 

 

 Afrontar els canvis amb facilitat 

 

 Respectar el medi ambient 
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ASSIGNATURES DE PRIMER CURS 

Semestre Assignatura ECTS 

 

 

1 

Estructura del Cos Humà 

Funció del Cos Humà I 

Ciències Psicosocials 

Metodologia Científica i Bioestadística 

Cultura, Societat i Salut 

6 

6 

6 

6 

6 

 

 

2 

Comunicació i TIC's 

Funció del Cos Humà II 

Nutrició 

Bases Ètiques, Gestió i Qualitat dels   

Serveis d'Infermeria 

Evolució de les Cures i del Pensament 

Infermer 

 

6 

6 

6 

3 

 

9 
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ASSIGNATURES DE SEGON CURS 

Semestre Assignatura ECTS 

 

 

3 

Comunicació terapèutica 

Bases metodològiques de la 

Infermeria 

Cures en infermeria a l'adult I 

Salut pública 

Cures d’Infermeria en el procés 

d’envellir 

Farmacologia 

 

3 

6 

 

6 

6 

3 

 

6 

 

 

4 

Comunicació terapèutica 

Educació per a la salut 

Pràcticum I 

Pràcticum II 

 

3 

6 

12 

9 
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ASSIGNATURES DE TERCER CURS 

Semestr

e 

Assignatura ECTS 

 

 

5 

 

Cures d’infermeria en salut mental 

Cures d’infermeria a l'adult II 

Pràcticum III 

Pràcticum IV 

 

3 

3 

12 

12 

 

 

 

6 

 

 Cures en infermeria en la infància, 

adolescència i a la dona    

 Cures en infermeria en situacions 

complexes 

 Infermeria i salut comunitària 

 Pràcticum V 

 

 

6 

 

3 

 

6 

15 
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ASSIGNATURES DE QUART  CURS 

Semestre Assignatura ECTS 

 

7 

Treball Fi de Grau 

Pràcticum VI 

Optativa 

Optativa 

 3 

21 

  3 

  3 

 

 

8 

Treball Fi grau 

Optativa 

Optativa 

Pràctiques Externes 

  6 

  6 

  6 

12 

 

Mencions 

o itinerari 

en els 

estudis de 

grau 

 

•Menció d’Infància i Salut 

•Menció de Vellesa i Salut 

•Menció de Salut Mental al llarg de 

la vida 

•Menció de Salut Comunitària 

 

 

 

30 



Què aprendràs 

*Nota de tall juliol de 2015 

Ser capaç de compartir amb altres professionals sanitaris les 

funcions de: 

  Planificació 

 Organització 

 Direcció 

 Avaluació del sistema de salut  



Què aprendràs 

 Les mencions són itineraris que es fan constar al suplement europeu al títol. Per 

obtenir-la s’han de cursar 30 crèdits vinculats a cada itinerari.  
 

 Mencions Infermeria UAB: 

Infància i Salut 

Vellesa i Salut 

Salut Mental al Llarg de la Vida 

Salut i Comunitat 
 

 Pràctiques Obligatòries de 81 crèdits (incloses dins dels 141) 
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Estratègies d’ensenyament-aprenentatge 

 

  Classes teòriques 

 

 Discussió de casos 

 

 Pràctiques de laboratori 

   - Procediments d’infermeria 

   - Gestió de la informació 

   - Simulació 

 

 Aprenentatge basat en problemes 
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Estratègies d’ensenyament-aprenentatge: laboratoris 



Estratègies d’ensenyament-aprenentatge: espai simulació 



Estratègies d’ensenyament-aprenentatge: simulació 

 



Programes d’Intercanvi 

•Suècia 

 

•Finlàndia 

 

•Holanda 

 

•Bèlgica 

 

•Itàlia 

 

•Croàcia 

 

•Hongria 

 

•Canadà 

 

 

•República Txeca 

 

•Romania 

 

•Portugal 

 

•Turquia 

 

•Alemanya 

 

•Àustria 

 

•Gran Bretanya 

 
 

• Madrid 

 

•    Càdis 

 

• Múrcia 

 



Sortides professionals 

 Hospitals, clíniques i centres d’atenció primària. 

 

 Departaments sanitaris d’empreses privades. 

 

 Exercici lliure de la professió. 

 

 Centres sociosanitaris i de rehabilitació. 

 

 Centres d’ensenyament (f. profesional i universitats) 

…… 
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Per què a l’Autònoma ? 

Grau d’Infermeria 

- 1r i 2on . U.D. de 

Ciències Mèdiques 

Bàsiques (UDCMB), 

Bellaterra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 -  3è i 4rt   U.D. Vall      

 d’Hebron 

 

 



Vols venir a visitar-nos? 
Un campus al teu servei 

Dia de les famílies: 

Inscripcions: 

www.uab.cat/dia-families 

dissabte 5 de maig 

Visita als habitatges 

de la Vila Universitària 

Rebuda de les famílies 

a la facultat/escola 
Servei gratuït de bus 

per visitar el campus  



Descarrega’t les guies! 

Connecta’t!  

www.uab.cat/

guies-pdf 

http://www.uab.cat/doc/guia-beques-ajuts.pdf
http://www.uab.cat/doc/guia-mobilitat-intercanvi.pdf
http://www.uab.cat/doc/guia-practiques-ocupabilitat.pdf
http://www.uab.cat/doc/10-raons-per-triar-uab.pdf


Moltes gràcies,  
t’esperem a la UAB! 

www.uab.cat 


