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Sobre UIC Barcelona
Des de 1997 formem persones a través del rigor

membres de la nostra comunitat arribi a ser la millor

acadèmic, la vida universitària i el desenvolupament

versió de si mateix. Dediquem el nostre esforç a

d’experiències vitals enriquidores. Som una proposta

promoure el coneixement, la recerca i la transferència.

universitària que avui acull a més de 8.000 alumnes.

Estem connectats amb la societat i les empreses a través

Impartim 16 graus, una trentena de dobles titulacions

de 16 càtedres i 4 aules d’empresa, 5 instituts de recerca i

internacionals i una àmplia oferta de màsters, postgraus

3 clíniques universitàries.

i cursos de formació contínua.
A la nostra institució ens mou el rigor i l’esperit crític; ens
Oferim una atenció a mida, enfocament integral cap a

superem dia a dia per impactar positivament en la

cada alumne, connexió professional constant i innovació

societat. La cerca de l’excel·lència es troba en el nostre

en els mètodes de docència i recerca. Creiem en les

ADN i l’esforç i la superació són la nostra palanca de

persones com a centre de la nostra missió: en la doble

canvi. Trobaràs aquesta ambició en les persones i

dimensió, personal i professional, perquè cadascun dels

activitats de UIC Barcelona.

Vida universitària
Viu la millor experiència universitària a l’entorn de UIC Barcelona.
Estudiar a UIC Barcelona significa desenvolupar tota la teva persona.
L’esport, la solidaritat i la cultura són valors universitaris que potenciem.

Servei d’Estudiants

Experiència internacional

Des del Servei d’Estudiants facilitem la integració dels
alumnes en el sistema universitari. T’oferim informació
sobre activitats extraacadèmiques, beques, carnet
universitari, etc.

El compromís internacional de UIC Barcelona és en el nom
mateix de la Universitat i s’estén sobre el conjunt de les nostres
activitats. Estem oberts al món, i ho concretem a través d’una
àmplia xarxa de convenis internacionals i programes de
mobilitat per a alumnes, professors i investigadors.

Si necessites allotjament durant la teva estada a la Universitat,
l’equip del Servei d’Estudiants t’orientarà sobre col·legis
majors, residències i altres serveis, en funció de les teves
necessitats. Formem part del Barcelona Centre Universitari
(BCU), el servei oficial d’acolliment i acompanyament per als
estudiants, professors i investigadors que venen a Barcelona.
Al web del BCU pots trobar informació sobre tots els tipus
d’allotjaments a la ciutat de Barcelona i rodalies.
T’atenem per resoldre els teus dubtes i t’animem a
participar en tantes activitats com et sigui possible.
A UIC Barcelona promovem i organitzem activitats esportives
i competicions, i facilitem descomptes i condicions
avantatjoses per accedir a instal·lacions esportives perquè
et mantinguis en forma i visquis de manera saludable.
Durant el curs, organitzem activitats solidàries amb múltiples
institucions i t’assessorem perquè facis voluntariat.
Podràs participar de manera activa en el #UICSocialDay,
un dia en el qual tota la Universitat es bolca a ajudar els
més necessitats. També podràs formar part de grups de
teatre, debat, pintura i música, que potencien el vessant
cultural de UIC Barcelona i t’ajuden a adquirir més
competències i valors.

Impartim una trentena de dobles titulacions
internacionals. A UIC Barcelona l’anglès és llengua
vehicular en alguns graus i es fan activitats constants de
contacte amb la comunitat internacional.

Estratègies professionals
UIC Barcelona està connectada amb les necessitats de la
societat i de l’empresa. Per això, complementa la formació
acadèmica amb un servei integral d’assessorament per
a la inserció laboral dirigit a estudiants i graduats.

Assessorament i coaching
Tots els alumnes de UIC Barcelona tenen assignat un
assessor personal, figura que ajuda especialment en
aquells aspectes referents a la gestió del temps, l’estrès
i la metodologia d’estudi.
Quan acabis el grau disposaràs del suport d’un coach que
t’ajudarà a afrontar més bé l’etapa de finalització dels estudis
i inici de la vida professional.
Volem que acabis els teus estudis amb un nivell alt de
competències personals (soft skills).

Capellania

Concert del cor de gospel. Festa de Nadal

La capellania ofereix un espai de reflexió, diàleg i
transcendència amb activitats obertes a la comunitat
universitària.

Alumni&Careers
Es considera alumni tots els alumnes que han finalitzat una
diplomatura, llicenciatura, grau, postgrau, residència clínica,
màster o doctorat a UIC Barcelona.

Equip oficial de rugbi femení. Campionats de Catalunya Universitaris

Ser universitari és una manera de viure i de veure la vida.
Ser Alumni de UIC Barcelona és portar aquests valors
allà on siguis. UIC Barcelona té una comunitat alumni de més
de 23.000 persones. Forma part de la nostra comunitat.

GRAU EN:

Infermeria
Infermeria + Psicologia

DADES DE CONTACTE:
uic.es/informacio-contacte
T. +34 935 042 000

Universitats d’intercanvi

Amèrica Central
i del Sud
7 convenis

Europa
11 convenis

Laura
“Per mi UIC Barcelona és un espai en el qual puc créixer en
coneixement i en valors, en un ambient d’internacionalitat i
d’atenció personalitzada amb professionals especialitzats.
És més que una universitat, perquè ofereix l’oportunitat de
gaudir d’una experiència a l’estranger, així com activitats
extracurriculars i convenis de col·laboració amb la Universitat
des dels primers anys del grau.”

Laura Gutiérrez
Alumni del Grau en Infermeria

GRAU EN

Infermeria

Et formem perquè siguis un professional amb un alt grau

i utilitzaràs les instal·lacions del nostre Centre Integral

de compromís amb el desenvolupament de la disciplina

de Simulació Avançada, de més de 1.000 m2 , que

i una gran responsabilitat cap a la salut de la societat.

inclou: Un centre d’atenció primària, una àrea

T’ajudem a potenciar les competències de lideratge,

domiciliària, una àrea d’atenció crítica i una àrea

autonomia, adaptació al canvi, reflexió i flexibilitat.

hospitalària amb setze llits. A més a més, el professorat

Formem, així, el perfil del professional que demana

et guiarà en el debrífing per construir el teu

actualment el sector sanitari, gràcies també a grups

aprenentatge. Disposem d’una sala de control i de

d’experts formats per gerents i directors d’infermeria de

videogravació a tota la instal·lació. Podràs accedir

centres sanitaris. Estudiaràs al Campus Sant Cugat, dins

a la unitat d’anatomia, amb tres sales de dissecció,

de l’Hospital Universitari General de Catalunya,

una osteoteca i el laboratori de bioquímica.

Perfil de l’alumne

Per què a UIC Barcelona?

Si tens iniciativa, compromís amb la societat i una
actitud vocacional en l’àmbit de la ciència i la salut,
aquest grau és per a tu. A UIC Barcelona treballarem
per potenciar totes aquestes habilitats:

A UIC Barcelona el que és important ets tu. Per aquest motiu,
tindràs tutors i professors que t’assessoraran personalment en el
teu desenvolupament com a infermer/a des de primer fins a quart
curs a través de:

— Organització i planificació
— Agilitat en la presa de decisions
— Qualitats interpersonals
— Gestió de les emocions
— Interès per la recerca
— Responsabilitat
— Capacitat d’observació
— Treball en equip
— Interès per ajudar les persones i la comunitat

— Pràctiques clíniques des de primer curs.
— Simulació a tots els cursos.
— Seguiment i atenció personalitzada.
— Metodologia interprofessional amb alumnes de Fisioteràpia,
Medicina, Odontologia i Psicologia a 4t curs.
— Tindràs la possibilitat de triar, a 4t curs, entre tres
mencions: Cures Clíniques Avançades, Cures Comunitàries
o International Nursing (menció impartida en anglès).
— Podràs complementar els estudis amb un màster
universitari i tenir accés al doctorat.
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Sortides professionals

Lideratge

Les oportunitats de desenvolupar una carrera
professional s’estenen tan lluny com tu vulguis
arribar en els diferents entorns de les cures de l’àmbit
clínic: hospitals, centres d’atenció primària, centres
sociosanitaris, entre d’altres. Podràs desenvolupar
la teva carrera professional tant en l’àmbit local com
nacional i internacional. Et formem en els quatre
àmbits de la infermeria: assistència, gestió, docència
i recerca.

El nostre compromís és formar infermers i infermeres
responsables de liderar la cura de les persones.
Per a la millora contínua de la cura i la qualitat de vida de
les persones necessitem professionals capaços de gestionar
les competències interpersonals individuals i socials.
El desenvolupament d’actituds i valors serà clau per
generar confiança, suport als pacients amb sentit ètic i
esperit emprenedor i orientar el comportament del professional
per aconseguir resultats.

8 semestres – 240 ECTS – 90 places
Campus Sant Cugat – Castellà i català
De setembre a juny

PLA D’ESTUDIS

1

2

3

ECTS SEMESTRE 1

ECTS SEMESTRE 1

ECTS SEMESTRE 1

4

ECTS SEMESTRE 1

Optatives per menció escollida:
• Cures Clíniques Avançades
• Cures Comunitàries
• International Nursing

6

Antropologia General

6

Antropologia de la Salut

5

Cures a l’Adult I

6

Biologia de les Cures

6

Estructura i Funció
del Cos Humà I

Ciències Psicosocials
i Salut Mental

7

6

Cures des de l’Inici de
la Vida Fins a l’Adolescència

6

Patologia General I

4

Gestió de les Cures

6

Gestió de la Comunicació
i del Coneixement

6

Infermeria Clínica General

6

Pràcticum Avançat I

18

Optatives Teòriques

4

Salut Pública

6

Pràcticum Avançat II

6

Pràcticum de Perfil I

28

Subtotal

9

Pràcticum de Síntesi I

33

Subtotal

6

Les Cures a través de la Història

30

Subtotal

ECTS SEMESTRE 2

28 Subtotal

ECTS SEMESTRE 2

ECTS SEMESTRE 2

ECTS SEMESTRE 2

6

Anglès Científic en Infermeria

6

Patologia General II

11

Cures a l’Adult II

9

Pràcticum de Síntesi II

6

Estructura i Funció
del Cos Humà II

3

Farmacologia

4

Cures a les Persones Grans

6

Pràcticum de Perfil II

15

Subtotal

12

Treball Final de Grau

12

Subtotal

6

Metodologia de les Cures

8

Pràcticum d’Iniciació I

26

Subtotal

4

Infermeria Comunitària

6,5 Pràcticum Avançat III

7,5 Pràcticum General I

6,5 Pràcticum Avançat IV

7,5 Pràcticum General II

28

28 Subtotal

ANUAL

Subtotal
ANUAL

4

Laboratoris de Simulació
en Infermeria I

ANUAL

4

4

Laboratoris de Simulació
en Infermeria III

4

Subtotal

Laboratoris de Simulació
en Infermeria II

4

Subtotal

4

Subtotal

60 TOTAL

60 TOTAL

60 TOTAL

60 TOTAL

Convenis de pràctiques

Convenis de mobilitat

Les pràctiques d’Infermeria s’imparteixen des del primer
curs i són un complement imprescindible d’aquest grau.
En aquest sentit, UIC Barcelona té diversos convenis
de pràctiques amb institucions d’àmbit nacional i
internacional. L’alumne cursa un total de 2.300 hores
seguint la normativa europea. En destaquem algunes:

Disposem de 18 convenis de mobilitat internacional
en 12 països de tot el món amb universitats com
la Universitat Campus Biomèdic de Roma (Itàlia),
la Universitat Austral (Argentina) o la Universitat Santo
Toribio de Mogrovejo (Perú), entre d’altres.

— Centres ICS d’atenció primària
— Clínica del Vallès
— Clínica Ntra. Sra. del Pilar
— Clínica Sagrada Família
— Clínica Teknon
— Consorci Sanitari de Terrassa
— Corporació Sanitària Parc Taulí
— Fundació Benito Meni Granollers
— Fundació Hospital Asil de Granollers
— HM Delfos
— Hospital Asepeyo Sant Cugat
— Hospital de Mollet
— Hospital Quirón Salud
— Hospital Universitari General de Catalunya
— Hospital Universitari Mútua de Terrassa
— Hospital Universitari Sagrat Cor
— Hospital de Viladecans
— Institut Català d’Oncologia (ICO)
— Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Conveni amb Quirónsalud:
Tenen preferència per entrar a treballar
com a auxiliars d’infermeria a Quirónsalud
els alumnes que acaben el segon curs,
i com a infermers, els alumnes graduats.

Unitats AIDIR
Tindràs la possibilitat de fer pràctiques a les nostres
Unitats d’Atenció d’Infermeria, Docència i Recerca, situades
al Parc Sanitari Pere Virgili i Ciutat Vella. Aquestes
pràctiques tenen com a objectiu ajudar-te a desenvolupar
actituds de solidaritat, sensibilitat i compromís social cap a
les persones que ho necessitin.

Alguns indicadors
— Taxa de rendiment acadèmic: 95,73 %
— Satisfacció de l’alumne: 4,4/5
— Taxa d’inserció laboral: 92,2 %*
— Satisfacció amb les pràctiques: 4,6/5
— Menció d’excel·lència en eficàcia dels
sistemes de suport a l’aprenentatge*
*AQU (Agència de Qualitat Universitària) 2018-2019.
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DOBLE GRAU EN

Infermeria + Psicologia

El doble Grau en Infermeria i Psicologia,

les necessitats de salut de les persones, les famílies

únic a Espanya, et donarà un coneixement profund

i els grups socials en les diferents etapes del cicle vital i

del comportament humà que t’aportarà valor

en situacions derivades de problemes de salut.

a l’hora de proporcionar cures per satisfer

Perfil de l’alumne

Metodologia multidisciplinària

Podran sol·licitar l’ingrés al doble Grau en Infermeria
i Psicologia tots els candidats que compleixin les vies
i els requisits generals d’accés als títols d’Infermeria
i Psicologia. També han de destacar en les habilitats
següents:

Aprendràs a través de metodologies actives i a partir
de situacions reals (aprenentatge orientat a projectes,
aprenentatge basat en problemes, estudis de cas, aprenentatge
i servei i simulació, entre d’altres).
A més, aplicaràs una metodologia interprofessional amb
alumnes de Bioenginyeria, Ciències Biomèdiques, Fisioteràpia,
Medicina, Odontologia i Psicologia.

— Interès per ajudar les persones
— Equilibri emocional i empatia
— Qualitats interpersonals
— Capacitat d’autoreflexió i autocrítica
— Capacitat d’observació, anàlisi i síntesi
— Responsabilitat i capacitat de treball
— Habilitat per a l’organització i planificació
— Interès per la recerca
— Capacitat de treballar en equip i col·laborar
amb altres professionals

A UIC Barcelona, som conscients del canvi constant en les
necessitats de salut de la població. Amb l’ajuda de grups
d’experts de l’àmbit assistencial, formem professionals
que responguin al perfil que actualment demana el
sector sanitari.

Pràctiques

Instal·lacions

Des del primer curs podràs dur a terme pràctiques
d’infermeria en institucions d’àmbit nacional i
internacional. Faràs pràctiques externes com
a matèria obligatòria de manera contínua i
estructurada al llarg de tot el grau.

Coneix el Centre Integral de Simulació Avançada de més
de 1.000 m² que faran la teva formació el més real possible.
En aquest espai es recreen les diferents àrees de l’entorn
assistencial: àrea ambulatòria, àrea domiciliària,
àrea quirúrgica, àrea d’atenció crítica i àrea hospitalària
amb 16 llits.

D’altra banda, UIC Barcelona té una clínica universitària
pròpia —Clínica Support, Clínica Universitària de
Psicologia i Psiquiatria— en la qual desenvoluparàs
les pràctiques del Grau en Psicologia.
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Oportunitats laborals

A més a més, disposa de sales de training, de debriefing i de
control d’imatge amb instal·lacions de videoenregistrament
en tots els entorns.

12 semestres – 480 ECTS (386 cursats i 94 convalidats) – 10 places
194 ECTS del Grau en Infermeria i 192 ECTS del Grau en Psicologia
Campus Sant Cugat – Castellà, català i anglès – De setembre a juny

PLA D’ESTUDIS

1

2

ECTS SEMESTRE 1

ECTS SEMESTRE 1

3
ECTS SEMESTRE 1

6

La Cura a través de la Història

9

Història de la Psicologia

5

Cures de l’Adult I

6

Estructura i Funció del Cos Humà I

9

Psicobiologia

7

6

Gestió de la Comunicació i del Coneixement

6

Atenció i Percepció

Cures des de l’Inici de la Vida
fins l’Adolescència

6

Infermeria Clínica General

6

Patologia General I

4

Gestió de la Cura

24

Subtotal

30 Subtotal

6

Pràcticum Avançat I

6

Pràcticum Avançat II

28

Subtotal

ECTS SEMESTRE 2

ECTS SEMESTRE 2

ECTS SEMESTRE 2

6

Estructura i Funció del Cos Humà II

7,5 Pràcticum General I

4

Infermeria Comunitària

6

Metodologia de la Cura

7,5 Pràcticum General II

3

Farmacologia

8

Pràcticum d’Iniciació I

6

Infància i Adolescència

6

Patologia General II

6

Anglès Científic en Infermeria

3

Laboratori d’Habilitats I

4

Cures a la Persona Gran

6

Motivació i Emoció

6

Memòria i Aprenentatge

11

Cures de l’Adult II

32

Subtotal

6

Pensament i Llenguatge

28

Subtotal

36 Subtotal
ECTS ANUAL

ECTS ANUAL

ECTS ANUAL

4

Laboratoris de Simulació d’Infermeria I

4

Laboratoris de Simulació d’Infermeria II

4

Laboratoris de Simulació d’Infermeria III

4

Subtotal

4

Subtotal

4

Subtotal

60 TOTAL

70 TOTAL

60 TOTAL

4

5

6

ECTS SEMESTRE 1

ECTS SEMESTRE 1

ECTS SEMESTRE 1

6

Antropologia de la Salut

6

Neuropsicologia

12

Optatives INF: Perfil I i Perfil II (Anual)

6

Introducció a la Psicopatologia

6

Psicologia de l’Educació

9

Pràcticum de Síntesi I

6

Tècniques d’Avaluació i Diagnòstic

6

Psicologia de la Salut i el Benestar

21

Subtotal

18

Subtotal

6

Psicologia de les Organitzacions

6

Psicopatologia de la Infància i l’Adolescència

30 Subtotal

ECTS SEMESTRE 2

ECTS SEMESTRE 2

ECTS SEMESTRE 2

3

Laboratori d’Habilitats II

6

Intervenció Psicològica en Adults

9

Pràcticum de Síntesi II

6

Metodologia Aplicada a la Psicologia

6

9

Ètica de la Professió

6

Psicologia de la Personalitat

Intervenció Psicològica en la Infància
i l’Adolescència

3

Laboratori d’ Habilidades IV

6

Psicologia dels Grups

18

Optatives

9

Psicopatologia de l’Edat Adulta

6,5

Pràcticum Avançat III

6,5

Pràcticum Avançat IV

43

Subtotal

3

Laboratori d’Habilitats 3

3

Psicologia Legal, Forense i Penitenciària

3

Psicologia i Professió

6

Research in Psychology

39 Subtotal

27 Subtotal
ECTS ANUAL

12

Treball Final de Grau

6

Treball Final de Grau

18 Subtotal

61 TOTAL

57 TOTAL

78 TOTAL

En negreta, assignatures del Grau en Psicologia.
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PER ACCEDIR
A UIC BARCELONA:

1

Omple la sol·licitud
d’admissió a
uic.es/solicitud.

2

Entra al portal de l’estudiant
per pujar la documentació que
requereix la teva via d’accés.

3
4

Fes el pagament de la taxa
de la prova d’admissió.
Fes les proves
d’admissió.

Més informació
sobre beques
i ajuts a:

Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n
Edifici Hospital Universitari
General de Catalunya
08195 Sant Cugat del Vallès
T. +34 935 042 000

012022

uic.es/beques

