
 

Aquesta activitat esta finançada en el marc de la Inversió 4 del Component 18 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
(PRTR) mitjançant el programa Next Generation EU de la Comissió Europea 
 

Curs sobre la infermera especialista 
Activitat en línia, d’autoaprenentatge disponible a la Plataforma de Formació i Innovació del Departament de 
Salut. Dues edicions  

- edició 1 - 16 a 23 de novembre 2022 (inscripcions fins a les 12 hores del dia 15 de novembre) 
- edició 2 - 23 a 30 de novembre de 2022 (inscripcions fins a les 12 hores del dia 22 de novembre) 
 

Adreçada a infermers i infermeres del SISCAT amb l’objectiu de reflexionar sobre el context on es desenvolupa la 
infermeria de la pràctica avançada, el seu passat, present i futur i també conèixer experiències d’infermers i 
infermeres que han realitat el Màster Universitari d’Infermeria de pràctica clínica avançada de la Universitat de 
Barcelona.  
S’emetrà un certificat de participació i aprofitament a les persones participants que visualitzin tots els mòduls i 
continguts, siguin aptes en el test de coneixements i realitzin dins termini l’enquesta de satisfacció. Sol·licitada 
l’acreditació al CCFCPS. 
 

PROGRAMA 
Mòdul 0  Presentació i estructura de l’activitat  

Mòdul 1   Fòrum de Diàleg Professional i la infermera especialista  

Mòdul 2  Infermera especialista/Infermera de pràctica avançada: Passat, present i futur 

Mòdul 3  Experiències d’ex-alumnes del màster universitari de pràctica clínica  

Mòdul 4  Avaluació de l’aprenentatge (test de coneixements) 

Mòdul 5  Enquesta de satisfacció 

PONENTS 

Sra. Montse Artigas, Directora de cures. Departament de Salut. 

Sra. Darinka Rivera, Infermera, IDIBELL. Pla Director d’Oncologia 

Sra. Anaís Hernández, Infermeria de l’Institut Català d’Oncologia 

Sra. Elena Viola, Infermera de l’Hospital Universitari de Bellvitge 

Sra. Glòria Jodar, Directora de l’EAP Sant Andreu de la Barca. Directora de l’Àrea de coneixement i desenvolupament 
professional del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.  

Coordinació: Sra. Llúcia Benito (Escola d’Infermeria de la UB) i Sra. Teresa Sánchez (SGODP)  
 

INFORMACIÓ, INSCRIPCIONS I ACCÉS A LES EDICIONS 

Activitat organitzada per la Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament Professional-Direcció General de Professionals 
de la Salut en col·laboració amb l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona   

Inscripcions: Edició 1 fins el dia 15 de novembre / Edició 2 fins el dia 22 de novembre 

Una vegada tancat el termini de recepció de sol·licituds i  validada la inscripció rebreu un correu electrònic amb les indicacions 
per accedir a l’aula virtual on es desenvoluparan les dues edicions del curs.  

Per a més informació: fcprofessionals.salut@gencat.cat 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/forms/activitats-fc-externes-sgodp-fe/curs-sobre-la-infermera-especialista-edicio-1/index.html
https://canalsalut.gencat.cat/ca/forms/activitats-fc-externes-sgodp-fe/curs-sobre-la-infermera-especialista-edicio-2/index.html
mailto:fcprofessionals.salut@gencat.cat

