
� Full Oficial de la Universitat Rovira i Virgili

Acord del Consell de Govern  de 27 d’octubre de 2011 pel qual s’aprova la 
proposta de creació de la Facultat d’Infermeria.

MEMÒRIA DE CREACIÓ DE LA FACULTAT D’INFERMERIA

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ 

2. MISSIÓ DE LA FACULTAT 

3. OBJECTIUS I COMPETÈNCIES DELS ESTUDIS IMPARTITS 

3.1. Objectius del títol de grau d’Infermeria 

3.2. Objectius acadèmics del màster de Ciències de la Infermeria

3.3. Objectius acadèmics i competències del doctorat de Ciències de la Inferme-
ria

3.4  Línies de recerca del doctorat de Ciències d’Infermeria

4. DEPARTAMENT D’INFERMERIA

4.1. Postgraus impartits pel Departament d’Infermeria 

4.2. Grup de Recerca Infermeria Aplicada 

5. PLANS D’ESTUDI 

5.1. Plans d’estudi dels ensenyaments que s’imparteixen 

5.2. Nombre de places i titulació dels ensenyaments 

6. INTERNACIONALITZACIÓ DEL CENTRE 

7. PERSONAL I INSTAL·LACIONS 

7.1. Càrrecs acadèmics 

7.2. Personal acadèmic 

7.3. Personal d’administració i serveis 

7.4. Espais, edificis i instal·lacions 

8. CONCLUSIONS 

1. INTRODUCCIÓ

Els estudis d’Infermeria a Tarragona daten de la primera promoció d’ATS 1970-
1973, i van passar a ser universitaris amb la creació de l’Escola Universitària d’In-
fermeria Joan XXIII de Tarragona l’any 1981 i de l’Escola Universitària d’Infermeria 
Verge de la Cinta de Tortosa l’any 1983. Aquests centres estaven adscrits a la 
Universitat de Barcelona.

L’any 1991 l’Escola Universitària d’Infermeria Joan XXIII de Tarragona va ser inte-
grada a la Universitat de Barcelona, i el 1992, amb la creació de la Universitat de 
Rovira i Virgili (URV), va ser traspassada a aquesta universitat amb la resta d’en-
senyaments de la divisió de Tarragona.
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A més, el 1992 l’Escola Universitària Verge de la Cinta de Tortosa va passar a ser 
adscrita a la URV i l’any 2005 es va integrar a aquesta universitat, al campus Terres 
de l’Ebre.

Posteriorment, el 2009 es va crear la nova seu del Baix Penedès, que també forma 
part de la URV i on també s’imparteixen els estudis d’Infermeria.

Amb el decurs del anys, i donat l’interès acadèmic d’aquesta disciplina, l’any 1999 
es va iniciar a l’Escola Universitària d’Infermeria (en endavant, EUI) una formació 
de segon cicle amb l’ensenyament de graduat superior de Ciència i Mètode en In-
fermeria com a títol propi de la URV, aprovat pel Departament de la Presidència de 
la Generalitat de Catalunya el 30 de març de 1999, i que actualment és un màster 
oficial de Ciències de la Infermeria, que dóna pas al programa de doctorat de Cièn-
cies de la Infermeria del Departament d’Infermeria de la URV, en el qual s’ha llegit 
la primera tesi doctoral al juny de 2011.

En resum, els estudis de la diplomatura d’Infermeria a la EUI van des de la pro-
moció 1981-1984, que va ser la primera, fins a la del curs 2008-2009, en què va 
tenir lloc la darrera edició del primer curs de la diplomatura, ja que a partir del 
curs 2009-2010 es va iniciar el grau d’Infermeria. Durant quatre anys s’introdui-
ran progressivament els estudis del grau d’Infermeria i, per tant, durant dos anys 
han coincidit els estudis de diplomatura amb els de grau. El curs 2010-2011 es va 
extingir la docència de la diplomatura d’Infermeria i el curs 2012-2013 donarà la 
primera promoció de graduats en Infermeria.

Amb els estudis de grau, implantats l’any 2009, i el màster oficial les infermeres i 
els infermers poden optar al doctorat d’Infermeria. L’equiparació amb la resta d’es-
tudis i l’accés a estudis de segon i tercer cicle és el resultat del creixement d’uns 
estudis i d’una professió molt ben valorada pels usuaris del sistema sanitari.

Són 30 anys d’estudis universitaris d’Infermeria, amb un total de 4.373 diplomats 
amb titulació per la URV, 207 per la Universitat de Barcelona i 356 ATS titulats an-
teriorment, als quals hem d’afegir 46 titulats en el títol propi de graduat superior 
i 108 en el màster oficial, que conformen un alt percentatge dels professionals 
d’infermeria de les nostres comarques, uns professionals molt ben valorats per les 
institucions sanitàries i amb qui l’EUI té uns forts lligams.

2. MISSIÓ DE LA FACULTAT

La Facultat d’Infermeria de la URV té com a finalitat desenvolupar les tres funcions 
fonamentals de l’ensenyament de la infermeria:

- Docència: desenvolupar la formació dels estudiants de grau, de màster i doc-
torat tant en els aspectes teòrics com pràctics, adaptant els ensenyaments a 
les actuals necessitats socioeconòmiques i sanitàries del país. També té com 
a objectiu formar els seus titulats en el compliment de les tasques específi-
ques dins dels diferents àmbits sanitaris.

És també funció de la Facultat l’atenció i la formació dels postgraduats mit-
jançant la formació de postgrau especialitzada i continuada i la formació de 
màster i de doctorat.

- Investigació: promoure la investigació en l’àmbit de la salut i en les cures 
d’infermeria per fomentar el desenvolupament cientificotècnic i humà dels 
seus professionals.

- Extensió cultural: realitzar projectes i col·laboracions amb la societat, institu-
cions sanitàries, educatives o d’altres associacions d’aquests projectes.
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Com a objectius institucionals es proposa:

- Formar professionals d’infermeria que, d’acord amb el seu nivell universitari, 
siguin capaços d’oferir i administrar cures d’infermeria a la persona sana i 
malalta, a la família i a la comunitat. Orientar les cures no només cap a l’aten-
ció del malalt, sinó també cap al foment i la promoció de la salut, la prevenció 
de la malaltia i la rehabilitació i l’acompanyament a la mort.

- Desenvolupar la investigació i els ensenyaments propis de la infermeria, en la 
formació de postgrau, màster i doctorat.

3. OBJECTIUS I COMPETÈNCIES DELS ESTUDIS IMPARTITS

3.1. Objectius del títol de grau d’Infermeria

Objectius

Els objectius d’un estudi han d’anar orientats cap a un perfil professional que tingui 
en consideració els aspectes principals d’aquesta disciplina i els associats a l’entorn 
i el moment sociocultural que es viu. Tenint en compte això, es formulen els objec-
tius formatius següents:

- Ser capaç d’oferir una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les 
necessitats de salut de les persones que són ateses, 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 deon-
tològiques aplicables.

- Planificar i oferir cures d’infermeria adreçades a les persones, famílies o 
grups, orientades als resultats en salut, avaluant-ne l’impacte, a través de 
guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals 
es diagnostica, tracta o té cura d’un problema de salut.

- Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infer-
meria.

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

- Dissenyar sistemes de cuidatge adreçats a les persones, famílies o grups, 
avaluant-ne l’impacte i establint-ne les modificacions oportunes.

- Fonamentar les intervencions de la infermeria en l’evidència científica i en els 
mitjans disponibles.

- Comprendre sense prejudicis les persones, considerant-ne els aspectes físics, 
psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el 
respecte a les seves opinions, creences i valors, i garantint el dret a la intimi-
tat, a través de la confidencialitat i el secret professional.

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

- Fomentar estils de vida saludables, l’autocuidatge, donant suport al manteni-
ment de conductes preventives i terapèutiques.

- Protegir la salut i el benestar de les persones, famílies o grups atesos, garan-
tint-ne la seguretat.

- Establir una comunicació eficaç amb pacients, famílies, grups socials i com-
panys, i fomentar l’educació per a la salut.
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- Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les 
implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació, així 
com conèixer els mecanismes d’avaluació, considerant els aspectes científics 
i tècnics i els de qualitat.

- Treballar amb l’equip de professionals com a unitat bàsica en què s’estructu-
ren de forma unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària els profes-
sionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

- Conèixer els sistemes d’informació sanitària i realitzar el cuidatge d’inferme-
ria basant-se en l’atenció integral de la salut, que suposa la cooperació mul-
tiprofesional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.

- Conèixer les estratègies per adaptar mesures de confortabilitat i atenció de 
símptomes, adreçats al pacient i a la família, en l’aplicació de cures pal·liatives 
que contribueixin a alleujar la situació de malalts avançats i terminals.

3.2. Objectius del màster de Ciències de la Infermeria

El màster de Ciències de la Infermeria està orientat a possibilitar als alumnes una 
formació avançada de caràcter científic i a promoure la seva formació en tasques 
investigadores dins l’àmbit de coneixement d’infermeria.

La formació de postgrau amb perfil investigador donarà eines al professional per 
desenvolupar la recerca, gestionar processos de cures complexes, realitzar funci-
ons educatives i de suport als professionals de la infermeria i actuar com a agent 
de canvi social.

L’objectiu final, per tant, és la creació d’especialistes i de coneixement que permeti 
adequar els serveis de salut i la qualitat de vida a l’inici del segle XXI. En termes 
teòrics i metodològics, respon al repte d’aportar noves eines teòriques i metodolò-
giques per al cuidatge en una societat canviant i complexa, i, al mateix temps, con-
tribuir a millorar els sistemes de sanitat, salut i qualitat de vida de les persones.

Els àmbits de treball de l’infermer/a que adquireix la formació de postgrau/màster 
amb perfil investigador permeten desenvolupar les seves tasques en els àmbits de 
treball següents:

• Instituts de recerca

• Serveis de gestió i recerca

• Docència ¡ recerca a la universitat

• Docència en formació professional de l’àrea sanitària

• Altres àmbits relacionats amb àrees de recerca en la salut

Nivells de responsabilitat

• Lideratge en els diferents àmbits de la infermeria

• Educador/a per a la salut en la comunitat, centres educatius i d’altres

• Investigació en els aspectes del cuidatge

• Supervisió ¡ gestió del cuidatge (responent a l’evidència científica) en l’àmbit 
hospitalari o en l’atenció primària

• Gestió de centres sanitaris i sociosanitaris

• Càrrecs de responsabilitat política en l’àrea de salut dins l’àmbit local, territo-
rial, autonòmic, estatal i internacional

• Investigador en l’àmbit de ciències de la salut 
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3.3. Objectius i competències del doctorat de Ciències de la Infermeria

L’objectiu principal dels estudis de doctorat és formar doctors en investigació avan-
çada i de qualitat.

Els objectius específics del programa de doctorat de Ciències de la Infermeria 
són:

- Promoure la generació i disseminació de nou coneixement, tant en recerca 
bàsica com en recerca aplicada en l’àmbit de la infermeria.

- Fomentar la dinamització de l’activitat investigadora dins les línies de recerca 
en les ciències de la infermeria.

- Capacitar els estudiants que accedeixin al programa per aplicar els mètodes i 
tècniques necessàries per a l’exercici de la docència de grau i postgrau.

- Realització de la tesi doctoral en l’àmbit de les ciències de la infermeria.

L’EUI té actualment 23 doctorands inscrits, dels quals 3 són estrangers, i la primera 
tesi doctoral, amb el títol de Dona i jubilació, de M. Isabel Pérez Pérez, es va llegir 
al juliol de 2011.

3.4 Línies de recerca del doctorat de Ciències d’Infermeria

El professorat que participa en el doctorat pertany a grups de recerca dels cinc 
departaments implicats en el POP Ciències de la Infermeria: Infermeria, Gestió 
d’Empreses, Economia, Psicologia i Història i Història de l’Art de la URV.

Les línies de recerca són:

- Dimensions del cuidatge

- Investigació en infermeria familiar i comunitària

- Economia de la salut: utilització i finançament de recursos sanitaris

- Sociologia de les organitzacions i gestió pública dels serveis sanitaris

- Intervenció interdisciplinària en el dolor crònic

- Psicosociologia de la salut ocupacional

- Estudis de dones i gènere. Estudis de l’àmbit professional i de la salut de les 
dones

- Metodologia i aplicacions de la recerca en infermeria de la salut mental i les 
addiccions

- Atenció psicològica als professionals de la salut

- Docència universitària i infermeria. Innovació docent

- Ètica i bioètica en la pràctica assistencial. Ètica en situacions d’urgències i 
emergències. Bioètica i aprenentatge

- Cures culturals i salut

4. Departament d’Infermeria

El Departament d’Infermeria neix el 17 de maig de 1993 després de l’aprovació 
per acord del Claustre de la URV. S’ubica a l’Escola Universitària d’Infermeria i té la 
infermeria com a única àrea de coneixement.
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Des de la seva aprovació i constitució es manifesta com un pilar fonamental en la 
consolidació de l’ensenyament d’Infermeria en aquesta universitat.

El Departament satisfà la necessitat de formació bàsica i postbàsica dels professio-
nals mitjançant l’oferta de cursos de màster, de postgrau i d’extensió universitària 
amb un caràcter interuniversitari, interdepartamental i interdisciplinari.

Hi ha un total de 22 doctors al Departament d’Infermeria.

Una de les funcions del Departament és fomentar i organitzar grups de recerca i 
treballs d’investigació dins el camp de la infermeria.

4.1. Postgraus impartits pel Departament d’Infermeria

Programació de formació continuada

Es compta amb una llarga tradició de promoure i realitzar formació postgraduada 
adreçada als professionals. 

Postgraus del curs 2011-12

• Especialista Universitari en Pràctica Quirúrgica d’Infermeria de Quiròfan. 30 
ECTS. 7a edició

• Especialista Universitari en Reflexoteràpia Podal. 9a edició

• Especialista Universitari en Atenció Prehospitalària i Hospitalària Urgent. 16a 
edició

Els programes de postgrau que s’han realitzat durant els darrers cinc anys i el nom-
bre d’estudiants inscrits és el següent:

Des del 2003 fins a l’agost de 2011 s’han matriculat 947 alumnes en els postgraus 
promoguts pel Departament d’Infermeria.

En els propers anys es preveu prosseguir amb l’àmplia oferta de diplomes i cursos 
de formació continuada, mantenint noves edicions dels programes consolidats i 
oferint-ne de nous per tal d’adequar la demanda de noves necessitats de les insti-
tucions i empreses sanitàries.

4.2. Grup de Recerca Infermeria Aplicada

OBJECTIUS

Els objectius principals del Grup de Recerca Infermeria Aplicada són:

• Promoure la generació i disseminació de nou coneixement, tant en recerca 
bàsica com en recerca aplicada en l’àmbit de la infermeria.

• Fomentar la dinamització de l’activitat investigadora dins les línies de recerca 
en les ciències de la infermeria

PROJECTES DE RECERCA PROPIS:

• 2005AIRE/02. Factors, motivacions i necessitats del cuidador principal de 
persones amb malalties neurodegeneratives i psicoemocionals: Alzheimer, 
Parkinson, depressió i accidents vasculars cerebrals.

• FIS. PI070489. Reducción de la ansiedad y depresión en mujeres cuidadoras 
principales utilizando la técnica de resolución de problemas en enfermería de 
atención primaria.
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• ICE. URV. Avaluació actitudinal en el pràcticum d’infermeria, elaboració d’un 
informe escrit.

• 2009AIRE. Las matronas a mediados del siglo XX. Profesión, historia y géne-
ro.

• ICD2010. Les llevadores a meitat del segle XX. Professió, història i gènere.

PROJECTES DE RECERCA COMPARTITS:

• 2006AIRE/07. Desenvolupament d’un entorn en xarxa per a la promoció de 
l’adherència a programes d’activitat física prescrits a l’atenció primària. De-
partament de Pedagogia.

• FIS PI061269. Patrones de afrontamiento al cuidado oncológico paliativo. 
Instituto de Salud Carlos III. EUIC de Barcelona.

• AGAUR 10013. Infermeres de la guerra civil i la postguerra, elaboració d’una 
memòria oral a través de la recuperació i documentació de testimonis d’infer-
meres de la guerra civil i la postguerra. EUI de Catalunya.

• 48/05. Mujeres en la sanidad: trayectorias profesionales y acceso a cargos de 
responsabilidad (URV).

PARTICIPACIÓ EN XARXES DE RECERCA:

• 2004XT 00006 Xarxa de Recerca en Infermeria de Salut Mental i Addiccions. 
Reconeixement de la Generalitat de Catalunya. Està configurada per 57 in-
fermers investigadors que pertanyen a 7 grups de recerca de 7 institucions 
diferents.

• REVADAPTI. Xarxa de recerca iberoamericana en salut ocupacional, ambi-
ent i societat. Participants: Estat espanyol, Colòmbia, Mèxic, Xile, Veneçue-
la, Cuba, Argentina i Bolívia. Xarxa d’innovació i investigació docent. Noves 
metodologies docents i elaboració del procés formatiu dels àmbits de dret, 
fisioteràpia, econòmiques, infermeria, informàtica, pedagogia.

5. PLANS D’ESTUDI

En aquest apartat s’analitzen els elements que avalen la creació de la Facultat d’In-
fermeria, amb els plans d’estudi dels tres estudis oficials que s’imparteixen en l’ac-
tual Escola Universitària d’Infermeria: el grau d’Infermeria, el màster de Ciències 
de la Infermeria i el programa de doctorat de la URV de Ciències de la Infermeria. 
Això evidencia la participació en la formació dels tres cicles universitaris que donen 
sentit a una facultat.

5.1. Plans d’estudi dels ensenyaments que s’imparteixen

5.1.1. Pla d’estudis del grau d’Infermeria

El Pla d’estudis del grau d’Infermeria ha estat verificat pel Consejo de Universida-
des, amb l’informe previ positiu de l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación, i compta amb l’autorització de la Generalitat de Catalunya. S’ha 
establert el caràcter oficial del títol per acord del Consell de Ministres de 12 de no-
vembre de 2010. S’estructura en mòduls i assignatures, encara que amb una alta 
integració en continguts. L’experiència a la Universitat durant els últims anys ens 
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ha orientat cap aquesta proposta després d’un important debat amb els principals 
agents implicats, estudiants i professorat.

Del total de 240 crèdits, i seguint l’Ordre del Ministeri de Ciència i Innovació de 
3 de juliol de 2008, 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 i 
el Reial decret 1393/2007, els 240 ECTS de l’estudi estan distribuïts de la manera 
següent:

Taula 1. Distribució dels crèdits del grau per cursos i tipologia

Taula 2. Malla del pla d’estudis de Grau en Infermeria

Curs Crèdits ECTS

Formació 
bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques 

clíniques
Treball fi 
de grau Total

1r 4� 9 - � - 60

2n �� �� � 9 - 60

3r - �� �� �� - 60

4t - - - 4� �� 60

Totals 60 72 18 78 12 240
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El treball final de grau suposa la finalització dels estudis del grau d’Infermeria i 
permet a l’alumne mostrar les competències adquirides al llarg de tota la formació 
integrant els coneixements, habilitats i actituds teòriques i clíniques. Permet, al 
seu torn, mostrar les competències que tenen a veure amb el desenvolupament 
personal i professional com a ciutadà actiu d’una societat canviant.

ASSIGNATURES DE PRIMER CURS

Nom Tipus Crèdits

Biologia i microbiologia Formació bàsica �

Estructura i funció del cos humà Formació bàsica �

Ètica del cuidatge i bases conceptuals d’infermeria Formació bàsica �

Bioestadística Formació bàsica �

Funció del cos humà Formació bàsica �

Introducció a les pràctiques clíniques Obligatòria �

Salut pública i educació per a la salut Formació bàsica �

Fonaments de psicologia aplicada Formació bàsica �

Infermeria bàsica en el cicle vital Obligatòria 9

Tecnologies de la informació i de la comunicació i 
documentació

Formació bàsica �

ASSIGNATURES DE SEGON CURS

Nom Tipus Crèdits

Infermeria en la gestació, infància i adolescència Obligatòria �

Infermeria en la joventut Obligatòria 9

Principis de nutrició en infermeria Obligatòria �

Relació terapèutica i comunicació en la infermeria Formació bàsica �

Antropologia i ciutadania Formació bàsica �

Infermeria en la persona adulta Obligatòria ��

Pràctiques clíniques i Obligatòria 9

Farmacologia Obligatòria �

ASSIGNATURES DE TERCER CURS

Nom Tipus Crèdits

Infermeria en la persona gran Obligatòria 9

Infermeria i situacions complexes de salut mental Obligatòria �

Infermeria en situacions crítiques Obligatòria �

Gestió i experiència organitzativa Obligatòria �

Pràctiques clíniques comunitàries i Obligatòria 9

Pràctiques clíniques hospitalàries i Obligatòria 9

ASSIGNATURES DE QUART CURS

Nom Tipus Crèdits

Pràctiques clíniques en unitats d’atenció geriàtrica Obligatòria �

Pràctiques clíniques en unitats de crítics Obligatòria �

Pràctiques clíniques en unitats de psiquiatria i de salut 
mental

Obligatòria �
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Pràctiques clíniques comunitàries ii Obligatòria �

Pràctiques clíniques hospitalàries ii Obligatòria �

Pràctiques clíniques en serveis de gestió clínica Obligatòria �

Treball de fi de grau Obligatòria ��

ASSIGNATURES OPTATIVES

Nom Tipus Crèdits

International nursing Optativa �

Introducció a les tècniques complementàries en el 
cuidatge d’infermeria

Optativa �

Desenvolupament professional Optativa �

Salut, gènere i desigualtats socials Optativa �

Drogodependències i altres addiccions Optativa �

Introducció a la metodologia d’investigació qualitativa 
en infermeria

Optativa �

Introducció a la metodologia d’investigació quantitati-
va en infermeria

Optativa �

La infància i l’adolescència a la comunitat Optativa �

La infància i l’adolescència hospitalitzada Optativa �

Malalts terminals i cures pal·liatives Optativa �

Metodologia en la gestió de qualitat Optativa �

Pràctiques d’infermeria en salut mental Optativa �

Pràctiques d’infermeria geriàtrica Optativa �

Pràctiques d’infermeria pediàtrica Optativa �

Pràctiques d’infermeria comunitària Optativa �

Programes de salut Optativa �

Salut mental positiva: de la normalitat a la patologia Optativa �

Suport a la dependència i a la salut del cuidador Optativa �

Aprofundiment en les tècniques complementàries en 
el cuidatge d’infermeria

Optativa �

PRÀCTIQUES CLÍNIQUES

Una gran part de la formació es fa a través de pràctiques clíniques. Cal destacar 
la gran vinculació del centre amb l’entorn sanitari, a través de convenis de col-
laboració amb tots els centres hospitalaris de les comarques tarragonines, centres 
d’atenció primària, centres d’atenció geriàtrica i la xarxa de salut mental, per dur-
les a terme.

L’Escola Universitària d’Infermeria de la URV disposa de convenis de pràctiques 
amb els centres i institucions següents:

Hospital Universitari Joan XXIII:

- Hospital Universitari Joan XXIII:

- Centre Sociosanitari Francolí

- PADES Tarragonès

- Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències (CAS) Joan XXIII

Hospital Universitari Sant Joan de Reus: 

- Hospital Universitari Sant Joan de Reus
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- Centre Sociosanitari Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla

- Hospital Sant Pau i Santa Tecla

- Sociosanitari Santa Tecla-Llevant

- ABS Santa Tecla-Llevant

Hospital del Vendrell (el Vendrell)

Pius Hospital de Valls

- Pius Hospital de Valls

- Centre Sociosanitari del Pius Hospital de Valls

- PADES Valls

Residència Alt Camp de Valls

Clínica Reddis Matt

Institut Pere Mata

- Hospital Psiquiàtric Universitari

- Sanatori Villablanca

- Centre Marinada

- Centre de Salut Mental Tarragona Nord

- Centre de Salut Mental Reus

Centre Sociosanitari Ciutat de Reus

Residència d’Avis Cambrils. Fundació Vallparadís

Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya

- Residència Assistida i Centre de Dia Mare de Déu de la Mercè 

- Residència d’Avis de Reus

- Residència Llar Conca de Barberà

Hospital Comarcal de l’Alt Penedès

Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Residència Natzaret

Hospital de la Caritat Torredembarra. Fundació Privada Pere Badia

Centres d’Assistència Primària Alt Camp

- CAP Alcover

- CAP Doctor Sarró Roset

- CAP Vila-rodona

Centres d’Assistència Primària Baix Camp

- CAP Gimbernat

- CAP La Selva del Camp
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- CAP L’Hospitalet de l’Infant

- CAP Llibertat

- CAP Marià Fortuny

- CAP Sant Pere

Centres d’Assistència Primària Tarragonès

- CAP Bonavista

- CAP Constantí

- CAP Jaume i

- CAP El Morell

- CAP Muralles

- CAP Sant Pere i Sant Pau

- CAP Sant Salvador

- CAP Salou

- CAP Tàrraco

- CAP Torreforta-la Granja

- CAP Torredembarra

- CAP Vila-seca

- CAP L’Arboç

- CAP El Vendrell

- CAP Calafell

Clínica Monegal

Fundació Privada Hospital Residència Sant Camil

Centres de pràctiques de les Terres de l’Ebre

Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta

Clínica Terres de l’Ebre

Hospital de la Santa Creu

Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel

Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Hospital Comarcal d’Amposta

Residència d’Avis d’Amposta

Centre d’Educació Especial L’Àngel

Centre Ocupacional L’Àngel

Llar Residència L’Àngel

Residència Ibera
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Centre de Salut Mental de Tortosa (Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre)

Unitat Polivalent (Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre)

- Centre de Salut Mental d’Amposta

- Hospital de Dia

- Unitat d’Hospitalització

Servei d’Atenció Primària (SAP) Terres de l’Ebre 

- CAP Aldea

- CAP Alcanar

- CAP L’Ametlla de Mar

- CAP L’Ampolla

- CAP Amposta

- CAP Masdenverge

- CAP La Galera

- CAP Godall 

- CAP Sant Jaume d’Enveja

- CAP Camarles

- CAP Deltebre

- CAP Gandesa

- CAP El Perelló

- CAP Santa Bàrbara

- CAP Sant Carles

- CAP La Sénia

- CAP Ulldecona

- CAP El Temple 

- CAP Bítem 

- CAP Campredó 

- CAP Tivenys 

- CAP Baix Ebre

- CAP Aldover

- CAP Benifallet

- CAP Jesús

- CAP Roquetes

- CAP Xerta
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5.1.2. Pla d’estudis del màster de Ciències de la Infermeria

L’estructura del pla d’estudis del màster de Ciències de la Infermeria s’ajusta al 
que es recull al Reial decret 1393/2007, és de 120 crèdits ECTS i té un caràcter 
científic o de recerca en l’àmbit del cuidatge, atès que en el cas de les ciències 
de la salut no pot ser d’especialització orientat a la pràctica assistencial, segons 
marca la disposició transitòria novena del Reial decret 56/2005, de 21 de gener, 
BOE núm. 21 de 25 de gener, i pel mateix context del sistema estatal de salut 
espanyol que forma els infermers especialistes segons el sistema EIR amb finan-
çament estatal.

El pla d’estudis preveu que es conclogui amb l’elaboració i defensa pública d’un 
treball de fi de màster de recerca de 15,5 crèdits.

Àmbits de treball: L’infermer/a que adquireixi la formació de postgrau/màster amb 
perfil investigador pot desenvolupar les seves tasques en els àmbits de treball 
següents: 

- Instituts de recerca

- Serveis de gestió

- Docència i recerca a la universitat

- Docència a formació professional de l’àrea sanitària

- Gestió del cuidatge d’infermeria

- Altres àmbits relacionats amb l’àrea de la salut

La formació de postgrau amb perfil investigador dóna eines al professional per 
desenvolupar la recerca, gestionar processos de cures complexes, realitzar funci-
ons educatives i de suport als professionals de la infermeria, i actuar com a agent 
de canvi social.

Les funcions:

- Recerca en el procés de salut/malaltia

- Gestió de processos

- Gestió de conflictes en el procés salut/malaltia

- Promoció i educació en l’àmbit de la salut 

5.1.3. Pla d’estudis del màster de Ciències de la Infermeria

Taula 3. ESTRUCTURA

CURS ASSIGNATURES 
OBLIGATÒRIES

ASSIGNATURES 
OPTATIVES

TREBALL DE FI 
DE MÀSTER TOTALS

1r 46,5 13,5 -- 60

2n 33,5 �� 15,5 60

Totals 80 24,5 15,5 120
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PRIMER CURS: assignatures obligatòries

Assignatura Crèdits

Bioètica I 2,5

Bioètica II �

Gestió de Serveis de Salut i Sociosanitaris �

Economia de la Salut �

Metodologia de la Investigació I 10

Psicologia de la Salut �

Societat i Salut �

Teories i Models Infermers 10

SEGON CURS: assignatures obligatòries

Assignatura Crèdits

Cuidatge i Noves Demandes de Salut ��

Metodologia de la Investigació II 10

Metodologia Educativa 8,5

Treball de Fi de Màster 15,5

ASSIGNATURES OPTATIVES:

Assignatura Crèdits

Cultura i Cuidatge (*) 3,5

Investigació en Infermeria Familiar i Comunitària (*) �

Investigació en Infermeria i Processos de Canvi (*) �

Anàlisi de Dades Quantitatives 2,5

Anglès 2,5

Dilemes Ètics en la Pràctica d’Infermeria 2,5

Gènere i Pràctica Professional 2,5

Informàtica Aplicada a les Ciències de la Infermeria 2,5

Instruments per a la Recerca Bibliogràfica en Ciències 
de la Salut

2,5

Investigació en Psicologia de la Salut Ocupacional 2,5

Investigació en Psicologia i Dolor 2,5

L’Ús dels Relats Infermers a la Investigació 2,5

Processos d’Adaptació i Dol 2,5

Programes de Salut I 2,5

Programes de Salut II 2,5

Psicologia de Grups 2,5

Tècniques d’Assessorament i de Mediació 2,5

Teràpies Naturals per a l’Autocuidatge 2,5

Violència i Salut 2,5

(*) Aquestes assignatures s’han de cursar obligatòriament.   
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5.2. Nombre de places i titulació dels ensenyaments

Per al grau d’Infermeria es disposa de 205 places de nou ingrés i un total estimat 
de 820 alumnes quan s’implementi tot el grau, entre les tres seus on s’imparteix 
l’ensenyament. Per al màster es disposa de 40 places a cada curs. 

Hem consolidat el nou grau d’Infermeria en els tres campus on s’imparteix amb 
una matrícula el curs 2010-11 de 625 alumnes de grau, 114 alumnes de màster i 
26 doctorands.

Taula 4. Nombre de places que es cobreixen en cada titulació

Curs acadèmic Infermeria
(DUI i grau) Màster Doctorat TOTAL

2006-07 493 �� - 340

2007-08 4�� 95 - 390

2008-09 ��4 89 - 440

2009-10 ��� �� - 570

2010-�� 620 ��� �� ���

2011-�� ��� ��4 �� ���

Taula 5. Nombre de titulats per ensenyament

TITULATS Diplomatura
campus Catalunya

Diplomatura campus 
Terres Ebre

Màster Ciències 
Infermeria Doctorat

2001 �4 �� -

2002 69 �� -

2003 �� �� -

2004 �� �� -

2005 �� 59 -

2006 92 �� -

2007 102 70 ��

2008 93 �� ��

2009 �4 �� ��

2010 �4 �� 19

2011 90 �� 19 �

* La primera promoció de graduats en Infermeria no es graduarà fins al curs 2012-
��. 

Amb la implementació del títol de grau d’Infermeria s’extingeixen de manera pro-
gressiva els estudis de diplomat universitari en Infermeria.

Taula 6. Implantació dels estudis

Curs 2n
DUI

3r
DUI

1r
Grau

2n
Grau

3r
Grau

4t
Grau

2009-10 X X X

2010-11 X X X

2011-12 X X X

2012-2013 X X X X
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6. INTERNACIONALITZACIÓ DEL CENTRE

L’espai europeu d’educació superior facilita la lliure circulació de professionals en 
tots els estats membres. Els programes d’intercanvi ofereixen l’oportunitat de 
conèixer altres realitats que poden ser rellevants per al futur desenvolupament 
professional dels alumnes.

Un del objectius de l’EUI és potenciar els intercanvis a escala internacional, tant 
d’alumnes com de professorat. Els programes d’intercanvi internacionals permeten 
als alumnes, i a l’Escola en el seu conjunt, obrir-se a altres maneres d’entendre la 
docència en infermeria, així com a altres cultures del cuidatge. Estem convençuts 
que aquesta obertura ens enriqueix a tots tant humanament com professional-
ment, i ajuda els alumnes a ser unes persones més tolerants i uns professionals 
més complets. 

Es pot cursar part de la formació a través dels programes Erasmus (Dinamarca, 
Finlàndia, França, Itàlia, Noruega, Portugal, Suècia, Suïssa, Xile i Mèxic), Sèneca 
(Universitat de Lleida, Universitat de les Illes Balears, Universitat d’Alacant, Uni-
versitat de València, Universitat del País Basc, Universitat d’Almeria, Universitat 
de Còrdova, Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, Universitat de La Laguna, 
Universitat de Santiago de Compostel·la i Universitat Rey Juan Carlos) i European 
Nursing Module Network, que és una xarxa d’escoles d’infermeria adscrites al 
sistema de 15 països d’Europa (tant de dins com de fora de la Unió Europea) que 
ofereixen places d’intercanvi en un programa de quatre setmanes de durada. 

L’EUI té també un conveni amb la Universitat James Madison, Virgínia, EUA, per 
acollir alumnes de la seva universitat dins el programa de la URV Study Abroad, 
en un curs de llenguatge sanitari.

7. PERSONAL I INSTAL·LACIONS

7.1. Càrrecs acadèmics

En aquest curs 2011-12, els càrrecs acadèmics de l’EUI són els següents:

Directora

Secretària

Sotsdirectora

Responsable d’ensenyament de grau campus Catalunya

Responsable d’ensenyament de grau campus Terres Ebre

Responsable d’ensenyament de grau seu Baix Penedès

Responsable d’ensenyament de màster

Coordinadora del doctorat

7.2. Personal acadèmic

La docència dels ensenyaments del centre és impartida per personal acadèmic de 
diferents departaments de la Universitat:

Departament d’Infermeria

Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Departament d’Economia
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Departament de Gestió d’Empreses

Departament de Psicologia

Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys

La categoria del professorat és:

- Titulars d’universitat: 2

- Titulars d’escola universitària: 8

- Docents en comissió de serveis a temps complet: 17

- Ajudants a temps complet: 1

- Associats: 74

- Associats mèdics: 5

- Professorat emèrit: 4

- Professorat visitant: 3

- Personal investigador en formació: 1

- Becaris predoctorals: 3

- Doctors del Departament d’Infermeria a temps complet: 8

- Doctors associats : 16

- Doctors d’altres departaments: 12

7.3. Personal d’administració i serveis

La distribució de la plantilla pròpia del personal d’administració i serveis és la se-
güent:

- Una tècnica de l’Oficina de Suport a la Direcció

- Una tècnica de qualitat de l’Oficina de Suport a la Direcció

- Una cap de la secretaria

- Una administrativa de la secretaria

El personal d’administració i serveis de consergeria, CRAI, Informàtica i d’altres 
serveis és compartit amb els altres ensenyaments del campus Catalunya.

Al campus Terres de l’Ebre i a la seu del Baix Penedès tot el personal d’administra-
ció i serveis és compartit.

7.4. Espais, edificis i instal·lacions

En l’actualitat la seu de l’EUI està ubicada al campus Catalunya, tot i que té 
dues unitats docents més al campus de les Terres de l’Ebre i a la seu del Baix 
Penedès.
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Campus Catalunya:

Comparteix instal·lacions i espais comuns amb la Facultat de Ciències Jurídi-
ques i la Facultat de Lletres.

Campus Terres de l’Ebre

Comparteix instal·lacions i espais comuns amb els ensenyaments de:

* Grau d’Infermeria

* Grau d’Administració i Direcció d’Empreses

* Grau d’Educació Infantil

* Grau d’Educació Primària

* Màster universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes 
(especialitat administració).

* Màster universitari d’Envelliment i Salut

Seu Baix Penedès

Comparteix instal·lacions i espais comuns amb el grau d’Infermeria i el grau 
d’Educació Infantil.

8. CONCLUSIONS

Aquests darrers anys, l’EUI (el professorat, el personal d’administració i serveis i 
els estudiants de grau, màster i postgraus) ha treballat molt a fons per aconseguir 
ser un referent a la URV i, dins de la seva àrea de coneixement, a Catalunya i Es-
panya, així com per tenir projecció internacional.

El pas de l’EUI a Facultat d’Infermeria representarà l’homogeneïtzació en la deno-
minació de gairebé tots els centres docents de la nostra universitat, fet que faci-
litarà la projecció del centre en els àmbits docent, investigador i de transferència, 
tant a escala local, cap als centres docents col·laboradors de la URV, els col·legis 
professionals, el Departament de Salut, el territori i la mateixa ciutadania, com 
també a escala nacional i internacional.

La denominació de facultat, existent en la majoria de països, esdevé un element 
clau en la comprensió i divulgació dels estudis que s’hi imparteixen, així com dels 
professionals que els fan possible. Així mateix, aquesta transformació, totalment 
argumentada pel compliment dels requisits establerts per a la seva consecució, 
equipara la posició del centre a la d’altres universitats públiques catalanes i de 
l’Estat espanyol que ja han fet el pas d’esdevenir facultat. En aquests moments de 
transformació de l’espai d’educació superior ja existeixen 19 facultats d’infermeria 
arreu de l’Estat espanyol, dues de les quals les de Lleida i Girona.


