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Hi col·labora:



Entitats col·laboradores 
 
Fundació 
Roure és 
una entitat 
arrelada a 

Ciutat Vella, que cobreix i 
atén les necessitats bàsiques 
de famílies i persones grans 
donant eines perquè la 
persona sigui responsable 
de la seva vida. Cuiden, 
incentiven i vetllen per les 
persones amb una atenció 
personalitzada. 
Fundació de l’Esperança de 

l’Obra Social de “la Caixa” 
és una entitat que treballa 
per oferir l’atenció directa 
i els recursos necessaris 
per ajudar a les persones en 
situació de pobresa del seu 
entorn i sobretot potenciar 
les seves capacitats.

Línies estratègiques 
 
La Unitat desenvoluparà 
activitats docents i de recerca 
orientades a la promoció i 
prevenció de la salut en les 
següents línies estratègiques:

Salut matern-infantil 
— Embaràs i puerperi 
— Cura del nadó

Hàbits de vida saludables 
— Higiene 
— Alimentació 
— Consum de substàncies

Formació de famílies i/o 
cuidadors 
— Aprendre a cuidar

Salut mental i emocional 
— Habilitats psicosocials 
— Educació emocional 
— Maneig del propi procés de 

salut

Automaneig malalties cròniques 
— Limitació mobilitat 
— Polimedicació

La Unitat d’Atenció d’Infermeria, Docència i Recerca, 
és una unitat creada per la Universitat Internacional 
de Catalunya, al districte de Ciutat Vella. Centrada en 
activitats d’educació per la salut i dirigida a persones 
amb condicions desfavorables de salut, a les seves 
famílies  i/o cuidadors i oberta a tota la població.

Objectiu

L’objectiu de la Unitat d’Atenció 
d’Infermeria, Docència i Recerca 
és ajudar a la persona, família i/o 
cuidador a prendre consciència 
de l’auto-cura, així com potenciar 
el sentit de compromís social 
dels nostres estudiants, futurs 
professionals d’infermeria.

Missió 
Donar un servei a la 
comunitat en condicions 
desfavorables de salut, basat 
en l’educació per la salut, 
amb l’objectiu de potenciar 
l’autonomia i l’auto-cura 
de la població, familiars i 
persones al districte de 
Ciutat Vella. 
 

Visió  
Pretén impulsar la formació 
dels estudiants d’Infermeria 
en el compromís social  i 
en els nous rols infermers 
en relació a la docència i 
la recerca desenvolupant 
nous projectes que generin 
coneixement propi. 
 

Valors 
Són ells els qui, acompanyats 
per un professional 
d’Infermeria responsable 
de la unitat, lideraran les 
activitats que es duran a 
terme, mentre es formen 
en els nous rols infermers 
en l’àmbit de la docència 
i la recerca, a través del 
desenvolupament de 
programes d’educació i 
prevenció de la salut.
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