GUADALUPE SÁNCHEZ RUEDA
EN L’ACTUALITAT
ACTIVITAT DOCENT
FORMACIÓ DE GRAU
Pensament Infermer i Història del Tenir Cura
FORMACIÓ CONTÍNUA
Introducció a l’ús de les taxonomies NNN

PARTICIPACIÓ EN GESTIÓ / COORDINACIÓ
Coordinadora de titulació d’Infermeria
Coordinadora de Pensament Infermer i Història del Tenir Cura

CURRICULUM

PERFIL ACADÈMIC







Doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Tesi doctoral “Les emocions
en la pràctica infermera”, 2014.
DEA pel departament de Pedagogia Sistemàtica i Social de la UAB, 2009.
Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la UAB, 2004.
Diploma de Postgrau en Salut Comunitària, Escola Universitària Creu Roja, Universitat
Autònoma de Barcelona, 1998.
Diploma de Postgrau en Infermeria en Salut Mental, Universitat de Barcelona, 1990.
Diplomada en Infermeria. Escola Universitària Creu Roja, centre adscrit a la UAB, 1987.

PERFIL PROFESSIONAL
Assistència
Infermera en el hospital Nen Jesús de Sabadell. Àmbits d’hospitalització oncològica,
medicina interna i cirurgia.
Docència
Professora titular a l’EUIT des de 1992.
Ha impartit docència en:
- Treball Fi de Grau
- Infermeria del Nen i de l’Adolescent

-

Infermeria de la Dona
Pensament Infermer i història del tenir cura
Pràcticum

Recerca / Innovació
Membre del grup GRIDAP (Grup de recerca infermera pel desenvolupament i

avenç de la professió). Unitat d’Investigació Biomèdica del Consorci Sanitari
de Terrassa i la Universitat Autònoma de Barcelona.
-

Investigadora col·laboradora en el projecte “Filosofía del cuidar: perspectiva de los
estudiantes de Enfermería versus perspectiva de los profesionales asistenciales”.
Projecte integrat per professionals d’infermeria de la Corporació Sanitària Parc
Taulí i docents d’escoles universitàries d’infermeria (Escola Gimbernat, adscrita a
la UAB, Escola Universitària Creu Roja, adscrita a la UAB i Escola Universitària
d’Infermeria de la Universitat Internacional.)

-

Investigadora col·laboradora en els projectes becats FIS (“Fondo Investigación
Sanitària”):
 Nº expedient 97/0022-01, títol del projecte : “Grupos relacionados con el
diagnóstico e intensidad de los cuidados de enfermería”.
 Nºexpedient 99/0966, títol del projecte: “Evaluación del impacto de la
aplicación de planes de cuidados estandarizados en determinados grupos
relacionados con el diagnóstico sobre la intensidad de los cuidados de
enfermería”.

Gestió en assistència, docència o recerca
Assistència:
 Cap d’Àrea d’infermeria del servei de Medicina Interna de l’Hospital General
d’Hospitalet des de 1997 a 1998..
Docència:
 Coordinadora de la Titulació d’Infermeria a l’EUIT des de setembre de 2013 fins a
actualitat.
 Coordinadora de primer curs de grau des de 2010 fins gener 2014.
 Coordinadora de Treball Fi de Grau, curs 2012-13.
 Coordinadora de professorat des de 2000 fins 2010.
 Membre del Comitè d’Avaluació Intern a l’Avaluació de l’Escola Universitària Creu
Roja, como a part del procés d’Avaluació de centres adscrits, promogut per l’Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 2009-2010.
REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL
 Membre del Comité Científic de la revista Ágora de Enfermeria (ISSN:1575-7668)
com experta en la revisió de publicacions científiques (fins l’actualitat).

 Membre fundador del grup FEBE ( grup d’infermeres docent i estudioses de la
Història de la Infermeria de totes les Escoles Universitàries de Catalunya, Illes
Balears i Andorra – té com a propòsit consolidar aquesta matèria en els àmbits
docents i d’investigació -)(fins l’actualitat).


Membre del grup d’interès d’avaluació de la UAB (fins l’actualitat).



Membre de la Comissió d’Avaluació Interna de l’Escola Universitària Creu Roja
promogut per la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(AQU), 2009-2010.



Membre Comitè Organitzador del “XI Congreso Nacional VI Internacional de
Historia de la Enfermería. La influencia de la Historia en la construcción del
pensamiento enfermero”. Organitzat pel grup FEBE, Barcelona, 25, 26 i 27
novembre 2010.



Membre del Grup de Treball per l’elaboració dels Títols de Graus en Infermeria,
escoles adscrites d’Infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona (fins
2010).

