Diploma de Postgrau en
Pràctica Avançada
d'Infermeria al Nen a la
Comunitat

El Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen a la Comunitat forma part
del Màster en Cuidatges Experts al Nen i l'Adolescent, que ofereix un itinerari modular, i per
tant es pot cursar sencer o per parts. L'itinerari complert està format per dos diplomes més el
projecte final de màster.

Fitxa Tècnica
Adreçat a:
Professionals d'infermeria interessats en aprofundir coneixements sobre el tenir cura del nen,
l'adolescent i la seva família a la comunitat, amb un perfil pediàtric, més especialitzat.
Codi:
EPAINCS-A1-2021-4
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:
Capacitar els professionals per a realitzar de forma autònoma i específica, l'abordatge en
termes de salut a la infància i a l'adolescència a la comunitat.
Competències professionals:
Valorar de manera integral al infant, adolescent i família Desenvolupar programes de salut al
nounat, infant i adolescent Conèixer i desenvolupar de manera adequada les exploracions
de cribratge Promocionar la lactància materna i la introducció i maneig de la alimentació a
les diferents etapes de la vida Conèixer i aplicar el protocols d’atenció al processo de
patologies agudes Promoure estil de vida saludable a l’infant, a l’adolescent i família Elaborar
programes d’educació sanitària per a centres educatius Prevenir, identificar i saber abordar
situacions de desprotecció i maltractaments així com situacions de vulnerabilitat social.
Fomentar cultura de seguretat davant les diferents situacions de risc que es donen a la
infància i l’adolescència.
Sortides professionals:
●

Atenció primària

●

Escoles

●

Activitat Lleure i infantil

●

Organitzacions de cooperacions nacionals i internacionals

●

Pediatria Social

Itinerari formatiu:
-Màster en Cuidatges Experts al Nen i l'Adolescent
-Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen amb Problemes de Salut
Vídeo:
Notícies:
Sessió informativa dissabte 8 de maig a les 13h dins les JPO (Jornades de Portes Obertes)
Per participar cal inscripció prèvia aquí
Direcció:
Leticia Bazo Hernández

Coordinació acadèmica:
María Jiménez Herrera
Amparo Montoya Alcolea
Docents:
Adolf Gómez Papí
María Jiménez Herrera
Anna M Pedraza Anguera
Teresa Maria Canela Armengol
Sandra Paixà Matas
Patricia Ros García
Leticia Bazo Hernández
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Josep Barceló Prats
Isabel Font Jimenez
Amparo Montoya Alcolea
Cesar Ruiz Campillo
María Luz Fernández Fernández
Maria José Aguilar Cordero
Laia Callau Samarra
Maria Inmaculada Torrijos Rodriguez
Carlos Gonzalez Rodriguez
Marta Díaz Gómez
Alicia Carmona Moreno
Eugenia Trigoso Arjona
Paloma Maria Navarro De Zugasti
Gracia Maria Soler Pardo
Maria Del Mar Martinez Balleste
Maria Jesus Esparza Olcina
Inmaculada Pablos Rodriguez
Alicia Llorca Porcar
Maria Josefa Hernandez Aguila
Federico Miguel Salinas
Durada:
30 ECTS
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 02/11/2021 al 09/11/2022
Especificació durada:
12 mesos

Calendari del curs:
20210118-epaincs-cl-2021.pdf
Horari:
9 classes presencials, la resta són virtuals. Un divendres al mes de 09:00 a 18:30 h (veure
calendari)
Ubicació:
Facultat d'Infermeria Universitat Rovira i Virgili campus Catalunya Tarragona
Plànol de situació:
Preu:
1920 €
Beques i facilitats de pagament:
●

●

●

Beques FURV: Aquest postgrau disposa d'un de les 36 beques d'accés als títols propis de
postgrau. Tota la informació en Beques FURV.
Possibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça en fer la inscripció + 50% abans de
l'inici del curs + 40% a mig curs.
Bonficació: Aquest curs compleix els requisits per a ser bonificat mitjançant la Fundació
Estatal per a la Formació en l'Ocupació, FUNDAE. Més informació en Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Cristina Jacas - cristina.jacas@fundacio.urv.cat
Telèfon de contacte:
977 779966
Més informació:
Acreditació en SVIP pel "Grupo Español de Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica y
Neonatal" (GERCPPN) i el Consell Català de Ressuscitació (CCR).
Equip d'especialistes experts en infermeria comunitària i infermeria escolar en l'atenció al nen
i l'adolescent a la comunitat, procedents de centres i associacions de referència nacionals.
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació
podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Programa
Mòdul:

Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen a la
Comunitat

Contingut:

Informació general del DP

Mòdul:

Protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut en l'edat
pediàtrica

ECTS:

3

Durada:

30 h.

Contingut:

4 HORES PRESENCIALS I 26 HORES NO PRESENCIALS

●
●
●

●

Historia de les institucions comunitàries d'atenció al nen i l'adolescent.
Hàbits saludables.
Programa Nen sa i similars. Prevenció primària. Cribatge i detecció
precoç.
Vacunes sistemàtiques i no sistemàtiques. Calendari vacunal.
Indicacions i contraindicacions.

Mòdul:

Lactància materna. Alimentació i eliminació en la infància i
l'adolescència

ECTS:

3

Durada:

30 h.

Contingut:

4 HORES PRESENCIALS I 26 HORES NO PRESENCIALS

●
●
●
●
●
●
●

Lactància materna.
Lactància materna en situacions especials.
Introducció dels aliments.
Dieta equilibrada en la infància i l'adolescència.
Dietes en situacions especials.
Eliminació.
Problemes alimentaris.

Mòdul:

Desenvolupament de l'Infant i l'Adolescent

ECTS:

3

Durada:

30 h.

Contingut:

4 HORES PRESENCIALS I 26 HORES NO PRESENCIALS

●
●

Somatometria.
Desenvolupament psicomotor de l'Infant.

●
●

Constants (paràmetres de normalitat).
Desenvolupament físic i valoració de l'adolescent a la consulta
d'Atenció Primària.

Mòdul:

Infermeria escolar. Salut mental a la infància i l'adolescència

ECTS:

3

Durada:

30 h.

Contingut:

4 HORES PRESENCIALS I 26 HORES NO PRESENCIALS

●
●
●
●

Programa salut i escola i similars. Salut sexual, alcohol i drogues.
Atenció d'infermeria a l'adolescent i la seva família.
Problemes de salut mental més prevalents.
Atenció d'infermeria al nen a salut mental

Mòdul:

Atenció d'infermeria al nen en situacions especials

ECTS:

6

Durada:

60 h.

Contingut:

8 HORES PRESENCIALS I 52 HORES NO PRESENCIALS

●
●
●
●
●
●

Patologia aguda
Problemes de salut del nen crònic a la comunitat
Atenció d'infermeria al nen malalt crònic
Malalties infeccioses durant la infància
Accidents Infantils, atenció infermera en situacions d'urgències
Multiculturalitat i diversitat familiar

Mòdul:

Ètica i legislació a la infància i l'adolescència

ECTS:

3

Durada:

30 h.

Contingut:

4 HORES PRESENCIALS I 26 HORES NO PRESENCIALS

●
●
●
●

Conflictes étics
Maltractaments
Bullying escolar
Embaraç adolescent

Mòdul:

Pràctiques Clíniques i pràctiques de simulació

ECTS:

7

Durada:

100 h.

Contingut:

Pràctiques Clíniques (50h simulació (5 crèdits) +30h pràctiques a
consultes pediàtriques)

●

Pràctiques de simulació: Atenció Infermeria a la consulta d'atenció
primària, RCP immediata, atenció infermeria escolar, atenció infermeria
salut mental.
Practiques assistencials a consultes pediàtriques especialitzades
Tutories pràctiques clíniques

Mòdul:

Treball final de diploma

ECTS:

2

Durada:

20 h.

Contingut:
●

El treball de fi de Diploma consistirà en realitzar un pla de cures pel
nen a la comunitat. La temàtica serà lliure sempre que sigui
relacionada amb el contingut que es treballa al diploma.
La estructura del treball serà la mateixa de un pla de cures:
Introducció/població diana, complicacions potencials, Valoració,
Diagnòstic/Planificació/Avaluació, Requeriments, Diagnòstics i
terapèutics, Bibliografia.

Fundació URV. Centre de Formació Permanent
Av Onze de Setembre, 112. 43203 REUS
Tel.: 977 779 950 Fax: 977 310 113
formacio@fundacio.urv.cat

www.fundacio.urv.cat/formacio

