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Infermeria
Acreditació 
FAVORABLE

2500324-04608-16

®

AQU Catalunya està inscrita a EQAR

Grau en Infermeria

Durada mínima: 4 anys / Crèdits ECTS: 240 / 
Nombre orientatiu de places: 190

· Consulta els requisits d’accés a l’apartat Accés a la universitat 
d’aquesta mateixa guia.

Estructura general 

ECTS Total

Bàsiques 60
Obligatòries 78
Optatives 6
Pràctiques externes 78
Reconeixement acadèmic 6
Treball final de grau 12
Total crèdits 240

Mòduls al llarg de la carrera 
B (bàsics), OB (obligatoris), OP (optatius), RA (reconeixement acadèmic), PE 
(pràctiques externes) TFG (treball final de grau)

ECTS per mòduls Total
Ciències bàsiques de la salut 1  15
Ciències bàsiques de la salut 2  15
Ciències bàsiques de la salut 3 12
Ciències bàsiques 18
Ciències de la infermeria 1 15
Ciències de la infermeria 2 21
Ciències de la infermeria 3 12
Ciències de la infermeria 4 21
Pràctiques de simulació clínica 9
Pràcticum 78
Treball final de grau  12
Optatives i crèdits de reconeixement 
acadèmic 12

Primer curs 60 crèdits
Anatomofisiologia  9 B
Nutrició, metabolisme i bioquímica  6 B
Bioestadística, epidemiologia i demografia 9 B
Psicologia de la salut i habilitats comunicatives 6 B 
Llenguatge científic i sistemes d’informació 6 B
Bases conceptuals del coneixement infermer) 6 OB 
Atenció d’infermeria a la persona sana 
durant el cicle vital  9 OB
Pràctiques de simulació clínica I  3 OB
Pràcticum 1. Introductori  6 PE

Segon curs 60 crèdits
Fisiopatologia 6 B
Psicologia aplicada a les alteracions de salut 6 B
Farmacologia clínica i terapèutica  6 B
Actuació en urgències i emergències  6 B
Infermeria clínica de l’adult I  9 OB
Ètica i legislació en l’atenció d’infermeria 3  OB
Atenció d’infermeria en salut mental I 3 OB
Infermeria comunitària I 6 OB
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Pràctiques de simulació clínica II 3 OB
Pràcticum 2. Entorn comunitari 6 PE
Pràcticum 3. Entorn hospitalari 6 PE

Tercer curs 60 crèdits
Atenció d’infermeria en salut mental II 3 OB
Gestió en infermeria 3 OB
Infermeria comunitària II 6 OB
Cures d’infermeria a la persona gran
amb alteracions de salut 3 OB
Infermeria clínica de l’adult II 9 OB
Infermeria clínica maternoinfantil 9 OB
Pràctiques de simulació clínica III 3 OB
Pràcticum 4. Entorn hospitalari avançat 6 PE
Pràcticum 5. Entorn específic 6 PE
Pràcticum 6. Entorn específic ACOE 6 PE
Optativa I  3 OP
Reconeixement de crèdits I  3 RA

Quart curs 60 crèdits
Pràcticum 7. Entorn específic 6 PE
Pràcticum 8. Entorn específic 6 PE
Pràcticum 9. Entorn específic 6 PE
Pràcticum 10. Entorn comunitari avançat 6 PE
Pràcticum 11. Avançat 9 PE
Pràcticum 12. Avançat ACOE 9 PE
Treball final de grau  12 TFG
Optativa II  3 OP
Reconeixement de crèdits II  3 RA

Sortides professionals

Treballar com a infermera o infermer, en:

– Centres hospitalaris
– Centres d’atenció primària
– Centres geriàtrics i sociosanitaris
– Centres de salut mental
–  Centres docents (de formació professional

i universitaris)
– Serveis d’emergències mèdiques
– Medicina d’empresa
– Salut comunitària

Exercir com a professional autònom. Especialització 
en alguns àmbits a través de l’accés a les especialitats 
d’infermeria.

Competències adquirides

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 a les quals atenen, 
d’acord amb l’estat de desenvolupament dels coneixe-
ments científics de cada moment i amb els nivells de 
qualitat i seguretat que s’estableixen en les normes le-
gals i deontològiques aplicables.

Què et cal saber?

T’oferim una docència basada en diferents metodolo-
gies, entre les que destaquen: l’aprenentatge basat en 
problemes, les pràctiques de laboratori amb simula-
dors de pacients de diferents nivells de complexitat, 
l’avaluació objectiva de la competència clínica en cures 
infermeres i les pràctiques clíniques durant tot el Grau.
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Apostem per la internacionalització, això significa que 
tindràs l’oportunitat de poder participar en diferents 
programes de mobilitat internacionals i nacionals.

I si vull continuar estudiant?

Una vegada acabat el Grau en Infermeria pots accedir al 
Màster Universitari Oficial en Promoció de la Salut que 
t’ofereix la Universitat de Girona en aquesta Facultat.

El Màster Universitari en Promoció de la Salut té 60 
crèdits ECTS. És una formació de postgrau que dona 
formació en promoció de la salut i recerca. Ofereix es-
tratègies per incorporar la promoció de la salut en els 
diferents àmbits del sistema de salut i per dissenyar 
i implementar projectes de recerca en aquest àmbit. 
Aquest Màster dóna accés als Estudis de Doctorat.

Accés a la universitat

Per accedir al primer curs d’un estudi universitari 
cal fer la preinscripció universitària. És un sistema 
coordinat de distribució dels estudiants que 
garanteix la igualtat de condicions en el procés 
d’ingrés al primer curs de qualsevol estudi de grau.  
La preinscripció es formalitza al portal d’accés a 
la universitat: https://accesuniversitat.gencat.cat, 
generalment durant el mes de juny. 

Per a més informació: www.udg.edu/acces

Qui pot fer la preinscripció universitària? 

- Estudiants amb PAU i assimilats 
(titulacions equivalents de plans educatius anteriors).*

- Estudiants amb el títol de tècnic superior i assimilats.*
- Estudiants amb titulació universitària i assimilats.
- Estudiants amb la prova d’accés per a més grans de

25 anys
- Estudiants amb la prova d’accés per a més grans de

45 anys
- Estudiants amb l’accés per a més grans de 40 anys
- Estudiants de sistemes educatius estrangersants 
de sistemes educatius estra

* La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi 
de grau es calcula sumant la nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) i 
les qualificacions de les matèries superades a la fase específica (i 
matèria comuna d’opció, si escau) que, un cop ponderades (segons 
el coeficient que correspongui: 0,1 o 0,2), donin les notes més altes. 
L’estudiant obté una nota d’admissió específica per a cada títol de 
grau i per a cada universitat on sol·liciti ser admès.

 Biologia 

 Història de la filosofia

 Matemàtiques

 Matemàtiques aplicades a les ciències socials

 Química

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

GUIA INFERMERIA 21-22.indd   6GUIA INFERMERIA 21-22.indd   6 17/01/2022   09:1417/01/2022   09:14


