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Aprèn a les aules de 
simulació amb l'última 
tecnologia

Facultat d’Infermeria
La Facultat és un centre amb una trajectòria consolidada en la docència universitària 
integral d’infermeria en els nivells de grau, màster i doctorat. Uns 900 estudiants 
escullen la URV per formar-se com a infermers i infermeres repartits entre les tres seus, 
situades a Tarragona, Tortosa i Coma-ruga (el Vendrell).

El nostre objectiu és formar professionals de la infermeria compromesos amb la 
societat, que tinguin valors personals i capacitat per donar servei en els diferents 
àmbits d’atenció a la salut. Per això, t’oferim una formació integral i personalitzada, en 
la qual és fonamental no només el domini dels coneixements específics sinó també 
l’adquisició de competències transversals com la destresa en la gestió de les relacions 
humanes, l’habilitat en l’ús de la tecnologia, així com l’esperit crític, la capacitat reflexiva 
i el compromís social.

L’Agència de la Qualitat Universitària (AQU Catalunya) i ha acreditat la qualitat dels 
nostres programes i el títol habilita per a l’exercici professional d’acord amb l’Orde 
CIN/2134/2008.

Volem ser una institució de referència en la formació i la recerca, i un lloc de trobada 
de les infermeres i infermers. El nostre professorat està molt vinculat amb la realitat 
professional i, per tant, els continguts que oferim s’actualitzen d’acord amb les noves 
necessitats socials i de salut. Amb aquest propòsit mantenim una estreta col·laboració 
amb les direccions, gestors, personal d’infermeria dels diferents àmbits assistencials i 
també amb el col·legi professional.
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Oferta formativa

Grau
• Infermeria al campus Catalunya (Tarragona)
• Infermeria al campus Terres de l’Ebre (Tortosa)
• Infermeria a la seu Baix Penedès (el Vendrell)

Màster universitari
• Investigació en Ciències de la Infermeria 

(presencial i/o virtual)

Títols propis i diplomes de postgrau
• Diploma de postgrau en Abordatge Integral a les 

Persones amb Ferides Cròniques.
• Diploma de postgrau en Pràctica Quirúrgica. 

Infermeria de Quiròfan.
• Diploma de postgrau en Pràctica Avançada

d’Infermeria en el Nen amb Problemes
• Diploma de postgrau en Pràctica Avançada 

d’Infermeria al Nen en la Comunitat
• Màster en Cuidatges Experts al Nen i l’Adolescent

Doctorat
• Infermeria i Salut

Aprèn de forma 
innovadora i propera
A les aules de simulació equipades amb l’última 
tecnologia practicaràs amb diferents maniquins 
d’alta fidelitat amb resposta fisiològica i casos 
reals d’intervenció assistencial. D’aquesta manera, 
el teu aprenentatge es basarà en l’experiència, el 
treball en equip, el treball autònom i la capacitat de 
lideratge, competències que necessites per al teu 
futur laboral. 

Per la Facultat l’aprenentatge pràctic amb casos 
reals és una prioritat. Així doncs, aprendràs amb 
metodologies participatives com les simulacions, 
l’aprenentatge basat en problemes i pràctiques 
clíniques, entre d’altres.

Augmenta les teves 
oportunitats laborals
El projecte acadèmic de la Facultat té una clara 
vocació professionalitzadora que fomenta la 
incorporació de metodologies diverses tant a l’aula, 
als laboratoris com a la pràctica clínica. D’aquesta 
manera, la teva formació serà sempre actual i 
connectada amb la realitat.

Des de primer curs faràs pràctiques clíniques en 
diferents àmbits assistencials: hospitals, centres 
d’atenció primària, centres de salut mental, centres 
de geriatria o de cures pal·liatives i diverses 
entitats socials.

Estudia en un entorn 
internacional 
La internacionalització és una de les nostres 
principals apostes. Cada any, més de 70 estudiants 
complementen la formació amb una estada en una 
altra universitat gràcies als programes de mobilitat 
de caràcter general com l’Erasmus i d’altres 
específics com el Mòdul Europeu d’Infermeria 
(ENM). Per mitjà d’aquests i altres programes 
d’àmbit estatal i mundial tindràs l’oportunitat 
d’experimentar com funciona l’àmbit assistencial 
en altres contextos i obrir-te nous horitzons 
professionals, a més de consolidar els teus 
coneixements lingüístics. 

Gaudeix d’una formació
de qualitat
Tenim un model d’aprenentatge amb personalitat 
pròpia, compromès amb la qualitat i la innovació. 
Aprendràs de professorat immers en una cultura de 
reflexió permanent sobre com es pot redissenyar la 
manera de treballar amb els estudiants i en projectes 
d’innovació docent per obtenir millors resultats: 
tutorització dels estudiants en pràctiques clíniques, 
sistemes de resposta personal i tècniques de lideratge.

Aquesta manera de fer, en sintonia amb els reptes 
de l’educació superior, ens ha portat a desenvolupar 
metodologies de seguiment i avaluació d’acord amb 
les competències i noves maneres d’aprendre.

Serveis i instal·lacions
Pots estudiar el grau d’Infermeria a Tarragona, 
Coma-ruga (el Vendrell) i Tortosa. En tots tres 
casos, les instal·lacions estan dissenyades 
específicament per assegurar-te un aprenentatge 
de qualitat i es troben al centre dels nuclis urbans. 
A més, el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge 
i la Investigació (CRAI) posa al teu abast un ampli 
ventall de serveis per facilitar-te l’aprenentatge, 
com la biblioteca, espais d’estudi individuals i per 
a grups amb mitjans multimèdia, assessorament 
i materials per a l’aprenentatge de llengües, i 
formació per millorar les teves competències 
informàtiques i de gestió de la informació.



GRAU D’INFERMERIA
La figura professional de l’infermer o infermera és crucial en tots els nivells i entorns 
assistencials i sociosanitaris. En aquest grau et formaràs per cuidar a les persones i les seves 
famílies, a llarg de les diferents etapes de la vida amb atenció especial a les que es troben 
en situacions complexes i de vulnerabilitat, i també per vetllar per la promoció de la salut, la 
qualitat de vida, el benestar, la curació i l’acompanyament en els processos de malaltia aguts 
i crònics. El cuidatge, des de la perspectiva ètica i humanística és transversal en tot el grau.

Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 
Campus Catalunya (Tarragona) 85
Campus Terres de l’Ebre (Tortosa) 75
Seu Baix Penedès (el Vendrell) 40

Horari 1r curs: matí i tarda
Llengües: català i castellà
Nota de tall juny 2019: 
Campus Catalunya (Tarragona) 10,013
Campus Terres de l’Ebre (Tortosa) 9,248
Seu Baix Penedès (el Vendrell) 9,207

Perfil recomanat
És recomanable que tinguis un bon nivell de 
coneixement en les ciències biològiques i socials. 
En l’àmbit personal, és important que tinguis interès 
en les relacions humanes, sentit de responsabilitat, 
capacitat per comprendre els valors de la persona, 
aptituds de lideratge i creativitat.

Per què estudiar el grau 
d’Infermeria a la URV?
Faràs un mínim de 2.300 hores de pràctiques 
clíniques tutoritzades en entorns reals d’assistència 
que començaràs a primer curs.

Aprendràs de forma participativa i dinàmica a les 
aules. Per exemple, a l’aula de simulació d’alta 
fidelitat podràs practicar en situacions molt 
semblants a la realitat amb altres estudiants de 
ciències de la salut.

Podràs aprendre amb professorat que compagina 
la docència amb l’exercici professional en centres 
assistencials.

Tindràs una relació molt propera i familiar amb 
el professorat i acompanyament personalitzat al 
llarg de tota la carrera gràcies a la figura del tutor 
acadèmic o tutora acadèmica.

En el treball de fi de grau treballaràs situacions reals 
sobre les necessitats de la societat.

Podràs continuar la teva formació a la URV amb 
els postgraus, màsters i doctorat que t’obriran les 
portes cap a la docència i recerca professional.

Aprofundiments*
En funció de les assignatures optatives que triïs, pots 
aprofundir els teus coneixements en aquests àmbits:

Infermeria Comunitària i Educació per a la Salut
Aprofundiràs en el suport a la dependència i a la 
salut de la persona cuidadora i en aspectes lligats a 
la salut, gènere i desigualtats socials.

Anglès Professional i Científic
Et formaràs en infermeria internacional i en 
llenguatge avançat en infermeria.

Infermeria Pediàtrica
Podràs conèixer amb més detall l’atenció a la infància i 
adolescència en la comunitat i en l’hospital.

Salut Mental
Podràs preparar-te per entendre el significat 
de la salut mental positiva i aprofundiràs en 
drogodependències i altres addiccions.

Teràpies Complementàries
Podràs conèixer noves perspectives de cuidatges 
des de les teràpies complementàries per millorar 
l’estat de la salut.

Sortides professionals
Obtindràs la capacitació per exercir d’infermera o 
infermer en qualsevol àmbit d’atenció a la salut dels 
països que reconeguin els títols de l’espai europeu 
d’educació superior.

Un cop t’hagis graduat, podràs treballar en els 
àmbits següents:

• Hospitals.
• Centres d’assistència primària.
• Centres de salut mental.
• Atenció a les persones a domicili.
• Centres sociosanitaris. 
• Entitats socials.
• Cooperació en projectes d’organitzacions no 

governamentals (ONG).
• Recerca i docència.
• Empreses i altres.
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Faràs pràctiques 
clíniques tutoritzades 
des de primer curs
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ASSIGNATURES

ASSIGNATURA ECTS

Fonaments de Psicologia Aplicada 6

Infermeria Bàsica en el Cicle Vital 6

Pràctiques de Simulació Clínica I 3

Tecnologies de la Informació, Comunicació i 
Documentació 6

Biologia i Microbiologia 6

Estructura i Funció del Cos Humà I 6

Ètica del Cuidatge i Bases Conceptuals i Metodològiques 
de la Infermeria 6

Bioestadística 6

Estructura i Funció del Cos Humà II 6

Introducció a les Pràctiques Clíniques 3

Salut Pública i Educació per a la Salut 6

ASSIGNATURA ECTS

Cures Pal·liatives 3

Gestió i Experiència Organitzativa 4

Infermeria en Cures Crítiques 6

Infermeria en la Persona Gran 6

Infermeria de Salut Mental i Psiquiàtrica 6

Metodologia d'Investigació i Infermeria 4

Pràctiques de Simulació Clínica III 4

Pràctiques Clíniques II 18

Programes de Salut en la Comunitat 3

Optatives* (2 assignatures de 3 ECTS cadascuna) 6

Pràctiques Clíniques III 17

Pràctiques Clíniques IV 17

Pràctiques Clíniques V 8,5

Pràctiques Clíniques VI 8,5

Treball de Fi de Grau 9

Advanced Nursing Language 3

Aprofundiment en l'Atenció a la Infància i 
Adolescència a la Comunitat 3

Aprofundiment en l'Atenció a la Infància i 
Adolescència a l'Hospital 3

Aprofundiment en Habilitats Clíniques 3

Atenció Sanitària davant les Catàstrofes 3

Desenvolupament Professional 3

Drogodependències i Altres Addiccions 3

International Nursing 3

Introducció a les Tècniques Complementàries en el 
Cuidatge d'Infermeria 3

Metodologies en Gestió de Qualitat 3

Pràctiques Avançades d'Infermeria en Situacions 
d'Urgència 3

Salut, Gènere i Desigualtats Socials 3

Salut Mental Positiva 3

Suport a la Dependència i a la Salut de la Persona 
Cuidadora 3
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Farmacologia 6

Pràctiques de Simulació Clínica II 5

Infermeria en la Gestació, Infància i Adolescència 6

Infermeria en la Joventut 6

Principis de Nutrició en Infermeria 3

Relació Terapèutica i Comunicació en Infermeria 6

Optativa* 3

Antropologia i Ciutadania 6

Infermeria en la Persona Adulta 10

Pràctiques Clíniques I 9
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Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 162 ECTS
Assignatures optatives: 9 ECTS
Treball de fi de grau: 9 ECTS

Distribució de crèdits del títol**

*Les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. 
En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
La informació d’ aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. 
En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu 
d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una 
assignatura. A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, 
tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom. 
Les pràctiques clíniques tenen una presencialitat de 30 hores per crèdit ECTS.

Mira el vídeo 
del grau
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Oficina de l'Estudiant
977 558 191 · orientacio@urv.cat

www.urv.cat

 FACULTAT D’INFERMERIA
Campus Catalunya

Av. Catalunya, 35, 43002 Tarragona
977 297 000 / admissiomatricula.campuscatalunya@urv.cat 

www.fi.urv.cat

Campus Terres de l’Ebre
Av. Remolins, 13 - 15, 43500 Tortosa

977 464 038 / cte.secretaria@urv.cat
www.urv.cat/campus_terres_ebre

Seu Baix Penedès
Av. Palfuriana, 104, 43880 Coma-ruga (el Vendrell)

977 297 973 / seubaixpenedes@urv.cat 
www.urv.cat/seubaixpenedes/index.html


