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INFERMERIA GERONTOLÒGICA I GERIÀTRICA
Objectius

•

•
•
•

Identificar i analitzar les responsabilitats i funcions
específiques de la infermera en l’àmbit de la geriatria
per actuar amb eficàcia i eficiència en l’organització del
treball d’equip en els centres geriàtrics i sociosanitaris.
Elaborar, aplicar i avaluar plans de cures infermeres
tenint en compte les necessitats del pacient geriàtric i
de la família, així com les característiques de l’entorn.
Analitzar els indicadors d’eficiència i d’avaluació dels
centres per garantir la qualitat de les cures i la
seguretat del pacient.
Dissenyar programes per promoure l’envelliment
saludable i plans de prevenció per la detecció del
pacient fràgil i/o pacient de risc.

Continguts
Mòdul I. Atenció d’infermeria gerontològica: bases teòriques
i metodològiques
- Bases teòriques de la infermeria gerontològica.
- Bases metodològiques de la infermeria gerontològica.
- Infermeria i l’ètica del tenir cura.
Mòdul II. Atenció d’infermeria geriàtrica
- Promoció i manteniment de la qualitat de vida de la
persona gran.
- Readaptació i reintegració biopsicosocial.
- Atenció al pacient geriàtric. Infermera de pràctica
avançada.
- Atenció d’infermeria al pacient amb alteracions
neurològiques i psicogeriàtriques.
Mòdul III. Administració i gestió de serveis sociosanitaris
- Polítiques socials i estructura organitzativa dels
serveis sociosanitaris.
Mòdul IV. Pràcticum
Mòdul V. Treball fi de màster

Requisit d’accés

Títol universitari
(oficial/homologat) en
l'àmbit de les ciències de
la salut
Crèdits

60 ECTS:
Teòrics: 30
Pràctics: 1 5
Treball final: 1 5
Horari
Teoria

Dijous de 9 a 1 3.30 h i
de 1 5 a 1 8 h.
Pràctiques

De dilluns a divendres.
(excepte dijous).
Torn: matí o tarda
Les pràctiques es
planifiquen de manera
individualitzada tenint en
compte, sempre que
sigui possible, les
necessitats de cada
estudiant.
Inici del curs

27/09/201 8

Final del curs

1 3/06/201 9

INFORMACIÓ GENERAL
Acreditació

•

•

Ajuts a la matrícula

Denominació del títol propi: Màster en
Infermeria Gerontològica i Geriàtrica per
la UAB. Preu segons taxes UAB vigents.

L'import de matrícula del curs és: 3.800€

Certificat de l’EUI amb qualificació i crèdits del curs (gratuït).

Exalumnes EUI-Sant Pau
L'import a abonar de matrícula serà de
3.344€

Preinscripció
Per a ser admès és imprescindible fer la
preinscripció online a l'apartat "Gestió
acadèmica/Informació Màsters/Preinscipció"
des del web (http://eui.santpau.cat), tenir el
requisit d’accés estipulat i adjuntar la
documentació requerida.
Al web de l’Escola podeu consultar el
procediment de preinscripció online així com
la documentació requerida que cal adjuntar.
Aquesta documentació és:
•
DNI o Passaport vigent.
• Fotografia actual (mida carnet).
• Títol universitari en l'àmbit de les ciències
de la salut.
• Justificació escrita de la demanda.
• Curriculum vitae actualitzat.

Forma de pagament
Pagament Global: s’abona l’import total al
matricular-se.
Pagament Ajornat: s’abona en tres terminis:
1 . Durant els 7 dies posteriors a la
formalització de la matrícula s'abonarà el
50% de la matrícula.
2. A l’inici d’octubre (1 r dia laborable) es
domiciliarà el 25% de la matrícula.
3. A l’inici de desembre (1 r dia laborable)
es domiciliarà el 25% restant de la
matrícula.

Ajuts a la matrícula:

Nota:
L’Escola es reserva el dret de modificar les
dates i/o horaris cas de produir-se alguna
incidència.
Les modificacions seran publicades al web
de l’EUI - Sant Pau (www.santpau.cat/eui).
Abans de fer qualsevol tràmit és
convenient consultar la informació
actualitzada al web.

Admissió i matrícula
Les persones admeses rebran per correu
electrònic la notificació d’admissió al màster
i al web de l’Escola es publicarà informació
relativa a la matrícula. Si per qualsevol circumstància no accepten la
plaça, hauran d’enviar un escrit a
secretariaeui@santpau.cat
notificant-ho
perquè es pugui adjudicar la plaça a les
persones en llista d’espera.
Els estudiants admesos acceptaran la seva
plaça efectuant l’automatrícula en les dates
establertes i aportant, si és el cas, la
documentació que tinguin pendent.
Les persones en llista d’espera rebran una
notificació per correu electrònic. En el
moment en que es produeixi alguna vacant
seran avisades, també per correu
electrònic, que han estat admeses i hauran
de notificar la seva acceptació a
secretariaeui@santpau.cat, quan més aviat
millor, i així poder realitzar l’automatrícula.
Si en el moment de l’automatrícula,
l’estudiant no està en possessió del títol
corresponent o del certificat substitutori del
títol, no es podrà matricular i passarà a la
llista d’espera.

comprovació. També s'haurà de portar una
fotocòpia del compte bancari que s'ha fet
constar a la matrícula per a la domiciliació
dels rebuts.
Així mateix s’haurà de portar una còpia de
la contractació d’una assegurança
complementària
d’accidents
i
de
responsabilitat civil (abans de matricularse es donarà informació de la contractació
que ofereix la UAB).
En cas de causar baixa un cop formalitzada
la matrícula, l’estudiant haurà d’abonar
l’import total de la mateixa, incloses les
fraccions que poguessin quedar pendents.
No serà retornat cap import que hagi estat
abonat.

Pràctiques clíniques
De conformitat amb l’article 1 5 de la
Normativa de Pràctiques Acadèmiques
Externes de la UAB aprovada pel Consell
de Govern el 1 0/1 2/201 4, l’estudiant ha
d’acreditar que té subscrita una pòlissa
d’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil abans de l’inici de curs.

Convalidacions

La matrícula no serà efectiva fins que no es
comprovi la veracitat de les dades
consignades, el requisit d’accés, la
documentació obligatòria i el pagament total
de la seva matrícula.

Les persones que hagin cursat i superat
anteriorment una diplomatura de Postgrau
en aquesta Escola adient als màsters
actuals, podran sol•licitar la convalidació al
màster corresponent.

Abans de l’inici del màster, s’haurà de
portar de forma presencial els originals de
la documentació adjuntada a la
preinscripció
(veure
calendari
de
matriculació) per procedir a la seva

Una vegada resolta la seva sol•licitud
s’informarà del procés de preinscripció i
matrícula que es farà de manera presencial.

