
3a edició MÀSTER 
PROFESSIONALITZADOR

INFERMERIA 
APLICADA A 
LES CURES

EN L’ÀMBIT DE 
L’EMERGÈNCIA

DOCENTS

El seu professorat està altament qualifi cat i pertany 

a les institucions en les quals els alumnes portaran a 

terme les seves pràctiques assistencials sent, a més, 

en un alt percentatge infermeres i infermers de la 

pràctica clínica d’arreu de l’estat.

TITULACIÓ

L’alumne que superi les avaluacions obtindrà, a més 

del títol de màster, 4 títols parcials:

• Suport Vital Bàsic i Suport Vital Avançat, expedits pel 

Consell Català de Ressuscitació (CCR).

• Formació integral d’actuació sanitària i logística da-

vant un Accident de Múltiples Víctimes i Catàstrofes. 

Atenció al pacient traumàtic en terreny complex expe-

dits per la Comissió de Formació Contínua (CFC).

Pla d’Estudis

El Màster consta de 4 mòduls formatius:

Mòdul I: TEORIA

Els dimarts de novembre a maig en horari intensiu de 

matí i tarda (taller d’intubació, RCP bàsica, RCP avan-

çada, urgències obstètriques, interpretació EKG, elec-

tromedicina...).

Mòdul II: SIMULACIONS

Una estada de 4 dies amb totes les despeses pagades 

amb els Pompiers de Vielha (maneig de persones ac-

cidentades, trasllat, autoprotecció, metodologia d’ac-

tuació en AMV…).

Mòdul III: PRÀCTIQUES CLÍNIQUES

Pràctiques en USVAm i/o USVAi i sala de Ceocs del 

061 Cat Salut Respon/SEM.

Mòdul IV: TREBALL FI DE MÀSTER

Amb la tutorització de la Comissió de Recerca 

del COILL.

COORDINACIÓ ACADÈMICA

Joan Blanco i Elena Castro.

COORDINACIÓ TREBALLS FI DE MÀSTER

Montserrat Gea.

Comissió de recerca del COILL.

ORGANITZACIÓ

Centre de Formació Contínua (CFC - UdL).

https://masteremergencies.wixsite.com/lleida
masteremergencies@gmail.com
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El Màster d’Infermeria aplicada 
a les cures en l’àmbit de l’emer-
gència ha estat dissenyat d’acord 
amb les millors evidències for-
matives, tant nacionals com in-
ternacionals, i es porta a terme 
gràcies a la col·laboració de la Fa-
cultat d’Infermeria i Fisioteràpia, 
el Sistema d’Emergències Mè-
diques (SEM) i el Col·legi Ofi cial 
d’Infermeres i Infermers de Lleida 
(COILL).

Inici el 7 de novembre de 2017




