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 Ser capaç de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les 

necessitats de salut, amb plena autonomia tècnica i científica, a les persones que 

s'atén, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada 

moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals 

i deontològiques aplicables. 

 Planificar i prestar cures infermeres dirigides a les persones o grups, orientades als 

resultats en salut, i avaluar-ne l'impacte amb les guies de pràctica clínica i assistencial 

que descriuen els quatre processos, pels quals es diagnostica un problema de salut, es 

tracta o se'n té cura. 

 Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria. 

 Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o 

comunitat, dins d'un context social o multicultural. 

 Dissenyar sistemes de cures adreçats a les persones o grups, avaluar-ne l'impacte i 

establir-hi les modificacions oportunes. 

 Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles. 

 Comprendre, sense prejudicis, les persones; considerar-les —tenint-ne en compte els 

aspectes físics, psicològics i socials—  individus autònoms i independents; assegurar el 

respecte a les seves opinions, creences i valors, i garantir el dret a la intimitat, a través 

de la confidencialitat i el secret professional. 

 Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment 

informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què 

viuen el procés de salut-malaltia. 

 Fomentar estils de vida saludables i l'autocura, i donar suport al manteniment de 

conductes preventives i terapèutiques. 

 Protegir la salut i el benestar de les persones o grups atesos, per garantir-ne la 

seguretat. 

 Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i 

fomentar l'educació per a la salut. 

 Conèixer i complir el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, i comprendre 

les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació. 

 Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament 

els recursos disponibles. 

 Establir mecanismes d'avaluació, considerant aspectes cientificotècnics i de qualitat. 

 Treballar amb l'equip de professionals com a unitat bàsica en la qual s'estructuren, de 

forma unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària, els professionals i la resta 

de personal de les organitzacions assistencials. 

 Conèixer els sistemes d'informació sanitària. 
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 Realitzar les cures d'infermeria tenint en compte l'atenció integral de salut, que suposa 

la cooperació multidisciplinària, la integració dels processos i la continuïtat 

assistencial. 

 Ser capaç de liderar les cures d'infermeria en qualsevol dels àmbits de la pràctica 

professional. 

 Ser capaç de prendre decisions basades en el pensament crític i la pràctica reflexiva. 

 Treballar en equips multidisciplinaris. 

 Tenir una bona competència en comunicació oral i escrita. 

 Saber manejar i gestionar la informació i la recerca. 

 Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi. 

 Tenir habilitat per treballar de manera autònoma. 

 Tenir coneixements en l'àrea d'estudi. 

 Generar coneixement a partir de la pràctica. 

 Ser capaç d'adaptar-se a situacions noves. 

 Liderar les cures infermeres i els equips d'infermeria per assegurar la qualitat de 

l'atenció a les persones, la participació en les polítiques de salut i el desenvolupament 

professional. 

 Conèixer la terminologia científica en un altre idioma (anglès). 

 Conèixer les estratègies per adoptar mesures de confort i d'atenció de símptomes, 

adreçades al pacient i família en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a 

alleujar la situació de malalts avançats i terminals. 


