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NECESSITAT DE LA SOCIETAT
L’EUIT (ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA I TERÀPIA OCUPACIONAL DE
TERRASSA) ESTÀ COMPROMESA AMB LA FORMACIÓ D’INFERMERES I INFERMERS
PREPARATS PER A MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I PARTICIPACIÓ DE LES
PERSONES, I CONTRIBUIR A L’OPTIMITZACIÓ DELS RECURSOS SOCIOSANITARIS.

Situació actual i desafiament
La infermeria és la professió que històricament ha estat al costat de les persones per donar suport a la satisfacció de
les necessitats bàsiques, tant en situació de salut com de malaltia. La infermeria contemporània té la responsabilitat
de la direcció, organització, planificació i execució de les cures infermeres (Llei Ordenació de Professions de la Salut,
LOPS, 2003) adreçades tant a les persones, famílies com comunitats.

El seu compromís i respecte dels valors humans, socials i
culturals, la situa en el centre de l’atenció a les persones des d’un
paradigma holístic i transformador.

3

U N A A P O S TA P RO F E S S I O N A L I P E R S O N A L

LA INFERMERIA
La infermera* vetlla pel benestar de les persones al llarg de tota la seva vida, des del naixement fins a la mort.
treballant en la promoció de la salut i la prevenció de factors de risc, actuant en presència de malaltia, tant en
processos aguts com crònics, i en els processos de dol.
*Segons la guia de la UAB per la igualtat de gènere, que recomana l’ús del femení en les professions històricament amb majoria de dones.

Descripció
La infermeria és la disciplina responsable del desenvolupament de les cures infermeres, aportant aquesta activitat
específica en els equips interdisciplinaris dels quals forma part en diferents entorns sanitaris. Als diferents sistemes de
salut, les infermeres i infermers comparteixen amb altres professionals sanitaris les funcions d’avaluació, planificació,
organització i direcció per a garantir un sistema de salut adequat. Promouen el desenvolupament de les potencialitats
de les persones, en les diverses situacions de la seva vida, la promoció de la salut, la prevenció de malalties i les cures
de les persones sanes, malaltes o amb diversitat funcional.

Qui són els receptors de les cures infermeres?
Les persones, famílies i comunitats són el centre d’atenció de les infermeres i infermers. Tenen en compte a la persona
com a ésser humà que té necessitats físiques, psíquiques, socials i culturals . Les infermeres i infermers són els experts
en la cura professional i les seves actuacions estan basades en principis científics, humanistes i ètics. Poden dur a
terme la seva tasca professional allà on hi hagi persones, famílies i/o comunitat, en situacions tan de salut com de
malaltia.

PERFIL DE L’ESTUDIANT
Si tens vocació per ajudar a les persones, una bona predisposició pel
creixement personal, així com facilitat per a treballar en equip,
capacitat d’anàlisi, adaptabilitat i una visió crítica per poder
prendre decisions ètiques, aquesta professió pot ser el teu futur.
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QUÈ ESTUDIARÀS?
UN GRAU UNIVERSITARI ON APRENDRÀS CONEIXEMENTS DE CIÈNCIES DE LA
SALUT, HUMANES I SOCIALS I TÈCNIQUES PER DONAR RESPOSTA A LES
NECESSITATS I EXPECTATIVES DE SALUT DE LES PERSONES.

Estructura dels estudis

Semestre

Assignatura

6
9
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
2
2

6
6
6

2
2
2

Bioestadística
Estructura del cos humà
Funció del cos humà I
Psicologia general i evolutiva
Pensament infermer i història del cuidar
Ciències socials i salut
Comunicació i noves tecnologies
de la informació
Farmacologia
Funció del cos humà II
Nutrició

ECTS
3
3
6
3
9
4

Semestre
1
1
1
1
2
2

3
29

2
anual

PRIMERSEGON
CURS CURS

ECTS

Assignatura
Infermeria de la infància i l’adolescència
Infermeria de la dona
Infermeria en situacions complexes
Infermeria en salut mental i psiquiatria
Pràcticum IV
Bases de la metodologia científica
en ciències de la sal
Gestió i qualitat dels serveis d’Infermeria
Pràcticum III

QUART CURS

TERCER CURS

PRIMER CURS

La durada del Grau en Infermeria és de 4 anys, tot i que aquest període es pot allargar si l’estudiant opta per realitzar
estudis parcials. El mínim de crèdits necessaris per a l’obtenció del títol de Grau és de 240 crèdits ECTS distribuïts de
la següent manera:

ECTS
36
6
9
9
6
36
6
6
36
6
6
6
6
59
13

Semestre
11
11
11
11
12
21
22
22
2
anual
2

Assignatura
Bases metodològiques
Ciències
socials i salut de la infermeria
Deontologia
i marc del
legalCos
enHumà
infermeria
Estructura i Funció
Pràcticum
I
Psicologia General de la Salut
Ecologia
i salut
Bases Conceptuals
de la Teràpia Ocupacional
Educació
per adelalasalut
Antropologia
Salut
Infermeria de l’envelliment
Bioestadística
Psicologia
aplicada a les ciències de la salut
Processos d’Ensenyament/Aprenentatge
Infermeria
de la persona adulta
Psicologia Evolutiva
Atenció primària i salut comunitària
Cinesiologia
Pràcticum II

ECTS
21
9

Semestre
anual
anual

Assignatura
Pràcticum V
Treball de fi de grau

ITINERARI I:
INFERMERIA EN ÀMBITS ESPECÍFICS
ECTS Semestre Assignatura
6
2
Recursos d’ajuda per a les persones de suport
6
2
Atenció d’infermeria en situacions crítiques
6
2
Atenció d’infermeria en emergències
extrahospitalàries
12
2
Pràctiques externes en àmbits específics
ITINERARI II:
ACCIÓ COMUNITÀRIA EN SALUT
ECTS Semestre Assignatura
6
2
Eines per a l’acció comunitària en salut
6
2
Salut internacional i cooperació
6
2
Aspectes psicosocials de la dependència
12
2
Pràctiques externes en acció comunitària
en salut

Horaris
Les classes són presencials i en torn de matí (de 8
a 14.30) o de tarda (de 15 a 21). En alguns
períodes de les estades pràctiques però, no es pot
assegurar mantenir el torn. La teoria i els
pràcticums es planifiquen de manera modular, és
a dir, no coincideixen en el temps.
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EXPERIÈNCIA PRÀCTICA A L’EUIT
Pràcticum: Al llarg del Grau en Infermeria, i ja a partir del 2n any,
els estudiants cursen les assignatures de Pràcticum I, Pràcticum II,
Pràcticum III i Pràcticum IV amb les que es comencen a iniciar en
l’exercici de la seva futura pràctica professional.
En l’estada pràctica els/les estudiants complementen els aprenentatges teòrics adquirits durant el transcurs de la seva
trajectòria acadèmica, adquirint experiència en una pluralitat d’àmbits, fet que afavoreix el seu desenvolupament
personal i professional.
L’EUIT té conveni amb les institucions i centres de més prestigi del territori, alineats amb els diferent àmbits
considerats actualment com les millors sortides laborals de la professió.

Pràctiques Externes de 4t curs: Faciliten als estudiants
l’oportunitat d’explorar àmbits específics d’actuació, o bé relacionats
amb l’acció comunitària en salut, diferents als viscuts al llarg de les
seves pràctiques anteriors. Això els permet fer un acostament més
acurat dels escenaris professional i laboral que podrien ser del seu
interès, tenint l’oportunitat de fer una anàlisi de la realitat.

PROGRAMA DE MOBILITAT
L’EUIT participa en programes de mobilitat europea amb Erasmus+, a Amèrica del Sud amb el Programa UAB Exchange
Programme i a l’Estat Espanyol amb el SICUE, oferint als estudiants estades d’intercanvi d’entre 3 i 6 mesos en funció
del programa. Actualment, té conveni amb: Universidad Santiago de Chile, Universidad Nacional de Misiones
(Argentina), Escola de Enfermagem da Universidade de Sao Paulo (Brasil), Croix-Rouge Francaise “Institut Regional de
Formation Sanitaire et Sociale” (Toulouse i Nimes, França), Università degli studi del Piemonte Orientali (Italia), Escola
Superior de Enfermagem de Coimbra, Escola Superior de Saúde Cruz Vermelha Portuguesa i Escola Superior de
Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis (Portugal).
Arteveldehogeschool
Gent, Bèlgica

Escola
Escola
Escola
Superior de Superior de Superior de
Enfermagem Saúde Cruz Enfermagem
da Cruz
Vermelha de Coimbra
Vermelha Portuguesa
Portuguesa
de Oliveira
de Azeméis
Universidad de
Santiago de Chile

Croix-Rouge
Francaise
Toulouse i
Nimes

Università
degli studi
del Piemonte
Orientali. Italia

Escola de Enfermagem
da Universidade de Sao Paulo
Universidad Nacional de Misiones. Argentina
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SORTIDES LABORALS
LES INFERMERES I ELS INFERMERS PODEN ESPECIALITZAR-SE I OFERIR
ASSISTÈNCIA EN DIFERENTS ÀREES, TANT A NIVELL DE SALUT COM A NIVELL
SOCIAL.

CENTRES I
HOSPITALS
DE DIA

EMPRESA
DE SERVEIS

REGIDORIES
DE SALUT
PÚBLICA

COOPERACIÓ I
DESENVOLUPAMENT
INTERNACIONAL

CENTRES SOCIOSANITARIS I RESIDÈNCIES

EQUIPS DE DOCÈNCIA
I INVESTIGACIÓ

CENTRES
D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA

PROGRAMES
D’ATENCIÓ
COMUNITÀRIA

CENTRE
PENITENCIARI

HOSPITAL

DEPARTAMENT
DE SALUT
LABORAL
EN EMPRESES

ATENCIÓ
DOMICILIARIA

UNITATS
MÒBILS
D’ASSISTÈNCIA
URGENT

ÀREES
DE GESTIÓ
SANITÀRIA

CENTRE
D’ASSESSORAMENT
I SUPORT EN TEMES
DE SALUT

SERVEI
DE PREVENCIÓ
I EXTINCIÓ
D’INCENDIS

CENTRES D’ASSESSORAMENT I SUPORT EN TEMES
DE SALUT

HOSPITALS
PROGRAMES D’ATENCIÓ COMUNITÀRIA
CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT
INTERNACIONAL

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

CENTRES PENITENCIARIS

CENTRES SOCIOSANITARIS I RESIDÈNCIES

SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS
(BOMBERS)

CENTRES DE DIA I HOSPITALS DE DIA

ÀREES DE GESTIÓ SANITÀRIA

UNITATS MÒBILS D’ASSISTÈNCIA URGENT

EQUIPS DE DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ

REGIDORIES DE SALUT PÚBLICA

TREBALLAR DE FORMA AUTÒNOMA GESTIONANT LA
TEVA PRÒPIA EMPRESA DE SERVEI

DEPARTAMENT DE SALUT LABORAL EN EMPRESES
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EUIT
L’EUIT és un centre universitari adscrit a la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) que forma part de la Fundació per la Docència Sant
Llàtzer (FDSL) des de l’any 2012.
Acreditació

®

FAVORABLE

2500891-40175-17
AQU Catalunya està inscrita a EQAR

Història
L’Escola Universitària EUIT, anteriorment Escola Universitària Creu Roja, es va fundar l’any 1918 i és un dels centres
catalans pioners en la formació d’infermers/es. L'any 2018, l'Escola va celebrar el seu centenari en la formació
d’infermeres/eres, aportant a la societat 4.342 professionals en 79 promocions.

L’equip
Tant el professorat com el personal d’administració i serveis, tenen com a objectiu comú d’afavorir la formació humana
i professional dels estudiants, com a part del seu compromís amb la societat. L'equip docent consta de professorat
propi, amb dedicació exclusiva a l’EUIT i amb docents col·laboradors que són referents i professionals de prestigi en el
seu camp. El professorat combina l'activitat lectiva amb la investigació i / o l'activitat assistencial, amb la finalitat
d’actualitzar i garantir al màxim la qualitat dels continguts de totes les assignatures del Pla d’Estudis.
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Valor afegit: L’estudiant és el nostre protagonista
Els estudiants sempre remarquen que el tret diferencial de l’EUIT és:

Un equip docent format íntegrament per infermeres i infermers amb
dedicació exclusiva a la docència i amb professionals col·laboradors,
que segueixen vinculats a la pràctica professional
L’atenció personalitzada amb el tracte individualitzat, el suport i el
contacte permanent, que garanteixen un aprenentatge adequat a les
exigències laborals i professionals, d'acord amb l’evolució del context
tecnològic i les necessitats de la societat i l’empresa
On som
L’EUIT forma part del campus urbà “Terrassa Universitària” de la ciutat de Terrassa; una ciutat amb una tradició
universitària centenària, que gràcies al creixement de l’oferta d’estudis, ha esdevingut la segona ciutat universitària de
Catalunya en nombre d'estudiants.
L’escola està situada just al costat de l’estimable Parc de Vallparadís, un dels parcs urbans més grans de Catalunya, i
disposa d’una comunicació excel·lent ja que està al costat dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC-Estació
Vallparadís-Universitat), de la RENFE (Terrassa Estació del Nord) i d’autobusos de línies d’autobusos urbans.
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PEL TEU CURRICULUM
I si vols créixer professionalment, l’EUIT t’ofereix varies activitats que et
donaran la possibilitat de participar en esdeveniments relacionats amb
la teva futura professió, o bé seguir formant-te:
Formació continuada
Cada any es programen i proposen nous cursos per a infermeres i infermers, que asseguren una formació actualitzada
a les demandes professionals i laborals, d'acord amb les necessitats de la societat, de les empreses i del progrés del
context tecnològic.

Postgrau
El Diploma de Postgrau en Infermeria Quirúrgica pretén formar professionals de la infermeria experts en l’àrea
quirúrgica per atendre al/a la usuari/ària durant tot el seu procés tant a nivell fisiològic com psicològic (valoració
preoperatòria, el mateix procés operatori i la recuperació postoperatòria immediata).

Màster
El màster propi en Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Teràpia del Dolor parteix de l’experiència de 23 edicions del
diploma de postgrau, té com a finalitat facilitar el desenvolupament professional que permeti assolir el lideratge en
l’execució de les cures infermeres específiques en l’àrea quirúrgica i en la teràpia del dolor, considerant el pacient
quirúrgic com el centre de tot el procés.

Jornades
L’EUIT participa en les activitats que programa l’Associació de Directores d’Escoles de la infermeria de Catalunya, Balears
i Andorra (ADEIC), organitza sessions trimestrals durant les quals professionals de diferents àmbits, venen per parlar
d’algun tema d’interès i tracta de donar veu a iniciatives que impulsen altres entitats, col·lectius.

ACCÉS A L’EUIT
ELS ESTUDIANTS SÓN ASSIGNATS AL CENTRE PER L’OFICINA DE PREINSCRIPCIÓ
UNIVERSITÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA IGUAL QUE A QUALSEVOL
UNIVERSITAT PÚBLICA DE CATALUNYA.
Els estudiants que desitgin cursar els estudis en aquest centre hauran d’haver
formalitzat la preinscripció universitària en el període que determini la
Generalitat de Catalunya.
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Algunes de les imatges d’aquest catàleg són propietat del Banc d’Imatges Infermeres del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
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C/ de la Riba, 90 I 08221 Terrassa I BARCELONA
T. 93 783 77 77

www.euit.fdsll.cat

