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màster en cures d’infermeria a la persona en procés quirúrgic

CURS 2017/2018

JUSTIFICACIÓ I PROPÒSIT DEL CURS

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ

Aquest curs té el propòsit de formar el professional infermer amb competències per poder donar una
atenció de qualitat a la persona en procés quirúrgic, i poder comprendre la investigació, com mètode per
augmentar els coneixements propis i la qualitat del producte infermer.

Margarita Garcia de Vicuña
Infermera Llevadora de l’Hospital Sant Joan de Déu.
Tl. 665 500 226
mgarcia@hsjdbcn.org

PLA DOCENT
El curs conté un total de 60 ECTS, distribuïts en quatre mòduls:
MÒDUL I: Cures d’Infermeria en l’àrea quirúrgica (15 ECTS)
UNITAT I: Metodologia Infermera.
UNITAT II: La Infermera de quiròfan.
UNITAT III: Atenció d’Infermeria a malalts en procés de cirurgia general i altres especialitats quirúrgiques.
MÒDUL II: Metodologia de recerca (15 ECTS)
UNITAT I: Introducció al mètode de recerca.
UNITAT II: Pautes per a l’escriptura científica.
UNITAT III: Anàlisi, interpretació i presentació de dades en la recerca.
MÒDUL III: Projecte Final de Màster (10 ECTS)

M. José Morera Pomarede
Infermera i Pedagoga. Professora i Cap d’estudis del Grau en Infermeria del Campus Sant Joan de Déu.
Tl. 615 385 427
mmorera@santjoandedeu.edu.es

ACREDITACIÓ
La Universitat de Barcelona expedirà el títol de Màster en cures d’Infermeria a la persona en procés quirúrgic, amb la col·laboració del Campus Sant Joan de Déu als estudiants que superin els requisits següents:
• Assistència a un 80% de les classes.
• Demostrar competència en la realització de les pràctiques clíniques (40% de la nota).
• Prova escrita (40% de la nota).
• Elaboració i presentació d’una tesina (15% de la nota).
• Treballs aula (5% de la nota).

MÒDUL IV: Pràctiques àrea quirúrgica (20 ECTS)

MATRÍCULA

DINÀMICA DOCENT

Dates:

Del 5 al 26 de juliol i del 4 de setembre al 15 de desembre de 2017.

Es realitzaran introduccions teòriques a través de sessions interactives, seminaris, presentació, discussió de
casos i simulació.
Es realitzaran pràctiques amb una tutorització directa en els diferents serveis de l’Hospital Materno Infantil
Sant Joan de Déu i l’àrea quirúrgica de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i Parc Sanitari Sant Joan de
Déu.
També es realitzaran seminaris i teòrico-pràctiques en les mateixes unitats de pràctiques.

Lloc:

Durant el mes de juliol al carrer Santa Rosa, 39-57 d’Esplugues.
A partir de setembre al carrer Miret i Sans, 10-16 de Barcelona.

Horari:

Juliol: de 9h. a 15h. • Setembre: de 9h. a 18.30h.

PROFESSORAT
El curs compta amb professorat expert en els temes que s’hi tracten.

SESSIÓ INFORMATIVA

Documentació necessària:
• Fotocòpia compulsada del Títol de Diplomat/Graduat en Infermeria.
• Fotocòpia del DNI
• 2 Fotografies mida carnet.
• Dades bancàries (l’imprès us el facilitarà el Campus).
• Per realitzar les pràctiques hospitalàries és imprescindible estar col·legiat (fotocòpia o número
col·legiat) i portar certificat mèdic on consti el calendari vacunal actualitzat).

Dijous 8 de juny de 2017 a les 12h. i a les 17h.

FORMA DE PAGAMENT

DURACIÓ DEL CURS I HORARI

El preu establert és de 2.774€ més taxes.

Les sessions teòriques es concentraran en un dia a la setmana:
Els dilluns de 9h. a 13.30h. i de 14.30h. a 18.30h. del 8 de gener al 25 de juny de 2018.
Les pràctiques s’organitzen de dimarts a divendres de 8h. a 14h. o 14h. a 20h. de gener a juny de 2018.
Els estudiants, per tal de poder elaborar la tesina, hauran de realitzar un nombre determinat de tutories.
Nombre de places limitat.

Pagament fraccionat en 6 mesos (de juliol a desembre).
L’import de la matrícula no es retornarà en cap cas un cop començat el curs.
Els pagaments es realitzaran mitjançant rebuts domiciliats.
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