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PRINCIPIS DEL MODEL EDUCATIU
El model educatiu de l’UJI es 
regeix per deu principis íntimament 
relacionats i que no es poden entendre 
sense considerar-los com un tot:

1.  Desenvolupament integral  
de l’alumnat

2.  Foment de l’ètica  
i la responsabilitat social

3.  Compromís  
amb el desenvolupament  
i la cohesió social i territorial

4.  Cultiu de la vocació investigadora

5.  Impuls de la internacionalització

6.  Compromís amb la llengua pròpia  
i amb el multilingüisme

7.  Incentivació de l’ús de les TIC

8.  Millora continuada de la qualitat

9.  Impuls de l’ocupabilitat i de 
l’esperit emprenedor intel·ligent

10. Promoció de la formació al llarg  
de la vida
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Grau en Infermeria
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PLA D’ESTUDIS [120 places]

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS I MATÈRIES 1r   curs 2n curs 3r curs 4t curs TOTAL

Formació bàsica (FB) / Formació bàsica de branca (FBB) 60 60
Obligatòries (OB) 30 30 12 72
Optatives (OP) 18 18
Pràctiques externes (PE) 30 30 18 78
Treball de final de grau (TFG) 12 12
TOTAL 60 60 60 60 240

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). La Universitat Jaume I ha establert 
que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l’estudiantat. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores 
corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom 
de l’alumnat (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

PRIMER CURS
 . Anatomia Humana (FBB)
 . Microbiologia (FBB)
 . Bioestadística (FBB)
 . Bioquímica (FBB)
 . Fisiologia Humana (FBB)
 . Psicologia (FBB)
 . Ètica i Legislació (FB)
 . Anglès Aplicat a les 

Ciències de la Salut (FB)
 . Nutrició Humana (FB)
 . Farmacologia Bàsica 

i Administració de 
Medicaments (FB)

 
SEGON CURS
 . Determinants de Salut (OB)
 . Salut Pública (OB)
 . Programes de Salut en 

Infància, Adolescència i Edat 
Reproductiva (OB)

 . Programes de Salut en 
Persones Adultes i Persones 
Majors (OB)

 . Fonaments Teòrics i 
Metodològics (OB)

 . Cures Bàsiques d’Infermeria 
(OB)

 . Cures d’Infermeria en 
Processos Osteoarticulars 
(OB)

 . Cures d’Infermeria en 
Processos Digestius, Renals i 
Endocrins (OB)

 . Cures d’Infermeria en 
Processos Cardiovasculars i 
Respiratoris (OB)

TERCER CURS
 . Cures de la Dona (OB)
 . Cures en la Infància i 

l’Adolescència (OB)
 . Cures d’Infermeria en 

Persones Majors (OB)
 . Cures de Salut Mental 

(OB)
 . Cures en les Malalties 

Transmissibles (OB)
 . Cures en les Malalties 

Neurològiques i 
Sensorials (OB)

 . Cures Oncològiques (OB)
 . Processos Crònics (OB)
 . Gestió de Cures en 

l’Àmbit Sociosanitari (OB)
 
QUART CURS
 . Cures Pal·liatives (OB)
 . Cures d’Infermeria en 

Urgències i Emergències 
(OB)

 . Cures Crítiques (OB)
 . Optativa 1 (OP)
 . Optativa 2 (OP)
 . Optativa 3 (OP)
 . Treball de Final de Grau 

(TFG)*

OPTATIVES
 . Habilitats Socials per a la 

Cura (OP)
 . Cures de Salut i Gènere 

(OP)
 . Cooperació per al 

Desenvolupament i 

Transculturalitat (OP)
 . Infermeria Escolar i 

Educació per la Salut en 
Adolescents (OP)

 . Urgències i Emergències 
en l’Àmbit Extrahospitalari 
(OP)

 . Orientació cap a les 
Especialitats d’Infermeria 
(OP)

* Per a cursar l’assignatura 
Treball de Final de Grau (TFG) 
s’han d’haver superat 168 
crèdits ECTS dels crèdits 
ECTS de les assignatures de 
formació bàsica (FB-FBB) i 
obligatòries (OB). 
Les pràctiques externes, en 
forma de rotatori clínic, suposen 
el 50% de temps dels cursos 2n, 
3r i 4t, i es realitzen en centres 
assistencials dels departaments 
de salut de Castelló.

Consulta horaris, aules, 
guies docents, assignatures, 
professorat, sistemes 
d’avaluació, etc.  
en http://sia.uji.es
 

El color indica les assignatures 
que s’imparteixen totalment 
o parcialment en llengua 
estrangera.

Per què Infermeria a l’UJI

• Per la necessitat social de titulades i titulats d’Infermeria.
• Per l’alta satisfacció dels alumnes egressats (8,49 sobre 10) i l’alta inserció professional 

immediata dels mateixos (78,05%)
• Per l’alta qualificació del professorat i l’ús estès de nous recursos d’informació digital en 

el camp de les cures de la salut.
• Metodologia docent d’integració teoria-pràctica-clínica que garanteix l’èxit de 

les competències seqüenciat i avaluat de manera continuada al llarg del procés 
d’aprenentatge.

• Recursos  assistencials òptims i instal·lacions adequades a la metodologia didàctica. 
Tota la xarxa assistencial de la província de Castelló està posada a la disposició de 
l’alumnat d’Infermeria. Disposem de quatre hospitals generals, un hospital sociosanitari 
i més de 20 centres de salut acreditats per a la docència. Al que cal afegir una sèrie de 
convenis per a pràctiques amb altres dispositius sanitaris de la província estratègics per 
a la realització de pràctiques clíniques (SAMU, Diaverum, Rey Don Jaime, ITUM, benestar 
social etc.). Tot açò, al costat de l’admissió d’únicament de 60 discents per curs, suposa 
una ràtio envejable per a les pràctiques de l’alumnat.

• Oferta formativa de 120 places on es combina la tecnologia més avançada i 
l’aprenentatge d’anglès científic amb l’humanitarisme que ha de presidir l’exercici de les 
professions d’aquesta branca, orientades a la millora dels estats de salut i qualitat de 
vida de la població.

• Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix a l’alumnat de primer 
curs el Programa d’acció tutorial universitari amb la finalitat d’ajudar-lo en la seua 
adaptació en la Universitat Jaume I i d’integrar-lo en la vida universitària.

Eixides professionals

• El perfil de la titulació és infermera o infermer responsable de cures generals. El nombre més 
elevat de llocs de treball amb aquest perfil es troba en els centres assistencials del Sistema 
Nacional de Salut espanyol i de qualsevol sistema de salut del món. Hi ha, a més, oferta de 
treball en centres sociosanitaris i en la iniciativa privada sempre que es necessiten places 
d’aquest perfil competencial.
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