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PRESENTACIÓ
L’Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, fou creada
com Escola d’Infermeres segons Decret del 4 de desembre de 1953 i va funcionar des
de l’any 1954/55 com Escola d’Ajudants Tècnics Sanitaris (ATS), fins a la integració dels
estudis d’ATS a la Universitat.
Es va transformar en Escola Universitària, com a resultat de l’aprovació del Reial Decret
2128/1977 del 23 de juliol de 1977, referent a la “Integració a la Universitat de les
actuals Escoles d’Ajudants Tècnics Sanitaris com Escola Universitària d’Infermeria,
Reial Decret 796/1978, del 17 de febrer de 1978 “pel qual s'aprova la conversió
de l'Escola d'Ajudants Tècnics Sanitaris de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona,
en
Escola
Universitària
d'Infermeria,
quedant adscrita
a la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).”
L’EUI-Sant Pau ofereix estudis oficials homologats, estudis propis de màster i postgrau
així com activitats de formació permanent i d’extensió.
L’objectiu principal de l’EUI-Sant Pau ha estat i és, dur a terme un procés
d’ensenyament-aprenentatge centrat en l’estudiant i en el marc d’una cultura
organitzativa de millora continua de la qualitat, en un entorn de respecte i confiança en
les persones.
L’oferta està formada per estudis de màsters amb orientació professionalitzadora
adreçada a professionals que volen actualitzar els seus coneixements,
L’objecte d’aquests estudis és l’adquisició, i/o renovació de tècniques i coneixements
especialitzats en un camp determinat.
Els màsters que actualment es poden cursar a l’Escola són:
Atenció d’Infermeria al Nen i a l’Adolescent (60 ECTS)*
Infermeria Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars (60 ECTS)
Infermeria Gerontològica i Geriàtrica (60 ECTS)
Infermeria Intensiva (60 ECTS)
Infermeria Oncològica (60 ECTS)
Infermeria Perioperatòria (60 ECTS)
Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental (60 ECTS)
*ECTS: European Credit Transfer System (Sistema Europeu de Transferència de
Crèdits)
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ATENCIÓ D’INFERMERIA AL NEN I A L’ADOLESCENT
Objectius
•

•

•

Identificar, descriure i analitzar les responsabilitats específiques
de la infermera en l’àmbit de la pediatria per actuar amb
eficàcia i eficiència en l’organització dels diferents equips de
treball infermers.
Fer una valoració integral del nadó, del nen i de l’adolescent i
elaborar plans de cures infermeres individualitzats en funció
de les necessitats i problemes de salut que presenta el nadó,
el nen i l’adolescent i les de la seva família.
Demostrar criteri i habilitat en l’aplicació de les teràpies
convencionals i complementàries al nadó, al nen i a
l’adolescent, utilitzant criteris de qualitat, seguretat i basades
en evidència científica.

Requisits d’accés
Títol universitari en
Infermeria
(oficial/homologat)
Crèdits
60 ECTS:
Teòrics: 36
Pràctics: 15
Treball final: 9
Horari:
Teoria
Dilluns de 9 a 13.30 h
i de 15 a 18.30 h.

Continguts
Mòdul I. Atenció d’infermeria al nounat
- La infermera neonatal i el nounat sa
- El nounat d’alt risc
Mòdul II. Atenció d’infermeria al nen
- La infermera pediàtrica i el nen sa
- El nen amb problemes de salut
Mòdul III. Atenció d’infermeria a l’adolescent
- La infermera que té cura de l’adolescent i l’adolescent sa
- L’adolescent amb problemes de salut
Mòdul IV. Pràcticum
Mòdul V. Treball fi de màster
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Pràctiques
De dimarts a
divendres.
Horari:
De 7 a 14 h o
de 14 a 21 h.
Matí, tarda o nit.
Les
pràctiques
es
planifiquen de manera
individualitzada tenint en
compte, sempre que
sigui
possible,
les
necessitats de cada
estudiant.

INFERMERIA DE CURES AVANÇADES A LA
PERSONA AMB PROBLEMES CARDIOVASCULARS
Objectius
•
•
•
•

•

Desenvolupar rols específics d’infermeria experta en cures
avançades a la persona amb problemes cardiovasculars en
els diferents entorns de cuidatges.
Gestionar i coordinar l’atenció de la persona i la família en
totes les etapes del procés d’alteració cardiovascular.
Liderar la planificació i el desenvolupament de models
d’intervenció infermers per fomentar l’atenció integral de les
persones amb patologia cardiovascular i les seves famílies.
Elaborar, aplicar i avaluar plans de cures infermeres per el
malalt cardiovascular en situacions complexes tenint en
compte les necessitats del pacient i la seva família, utilitzant
l’evidència científica en la programació d’activitats
específiques i individualitzades.
Demostrar els coneixements i habilitats avançades per el
desenvolupament i aplicació dels procediments i tècniques
clíniques necessaris per atendre al pacient cardíac amb
criteris de qualitat i seguretat.

Requisits d’accés
Títol universitari en
Infermeria
(oficial/homologat)
Crèdits
60 ECTS:
Teòrics: 30
Pràctics: 20
Treball final:10
Horari:
Teoria
Dilluns 8 a 13.30 h
i de 14:30 a 17h.

Continguts
Mòdul I. Atenció integral d’infermeria especialitzada al malalt
amb problemes cardiovasculars
- Bases per a la infermeria de pràctica avançada en l’àmbit de la
cardiologia
- Patologia cardiovascular
- Educació sanitària i relació terapèutica
- Plans de cures infermeres en cardiologia
Mòdul II. Avenços terapèutics i tecnològics en cardiologia
- Tractament farmacològic i mecànic
- Atenció d’infermeria: pla de cures segons terapèutica
- Exploració cardíaca funcional i estructural mèdica
Mòdul III. Terapèutica quirúrgica i hemodinàmica
- Patologia cardíaca tributària a la intervenció quirúrgica
- Trasplantament cardíac
- Procediments cardíacs percutanis
- Atenció d’infermeria en hemodinàmica.

Pràctiques
De dimarts a
divendres.
Horari :
De 7 a 14 h o
de 14 a 21 h.
Matí, tarda o nit.
Les pràctiques es
planifiquen de manera
individualitzada tenint
en compte, sempre
que sigui possible, les
necessitats de cada
estudiant.

Mòdul IV. Pràctic I: Unitats d’hospitalització i intensius cardiològiques
Mòdul V. Pràctic II: Unitats de consultes externes, proves funcionals i hemodinàmica
Mòdul VI. Treball fi de màster
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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
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Requisits d’accés
Títol universitari
(oficial/homologat) en
l’àmbit de les ciències
de la salut
Crèdits
60 ECTS:
Teòrics: 30
Pràctics: 15
Treball final: 15
Horari:
Teoria
Dijous de 9 a 13.30 h
i de 15 a 18 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.

INFERMERIA INTENSIVA
Objectius
•

•

•

Definir i analitzar les responsabilitats infermeres en l’àmbit de les
unitats de cures intensives al pacient crític, per actuar amb
eficàcia i eficiència com a membre de l’equip infermer en les
unitats d’hospitalització de pacients crítics i alhora contribuir a fer
un bon ús dels recursos i coneixements.
Identificar i valorar les característiques específiques del pacient
en estat crític, la família i l’entorn, i dissenyar plans de cures
infermeres, basats en l’evidència científica, per al malalt crític en
diferents situacions de complexitat que es poden produir durant
el procés d’hospitalització.
Demostrar actitud i habilitats adequades en l’execució de les
tècniques clíniques i dels procediments per donar atenció al
malalt crític, amb criteris de responsabilitat i seguretat.

Continguts
Mòdul I. Introducció infermeria intensiva.
Mòdul II. Atenció d'infermeria al malalt crític en procés agut
dirigit a recuperar o mantenir l’equilibri de les seves necessitats
bàsiques. Part I
- Atenció d’infermeria i tractament específic al malalt amb
problemes respiratoris, cardio-circulatoris i cardíacs
Mòdul III. Atenció d'infermeria al malalt crític en procés agut
dirigit a recuperar o mantenir l’equilibri de les seves necessitats
bàsiques. Part II
- Atenció d’infermeria i tractament específic al malalt amb
problemes neurològics, digestius, renals i amb problemes
d’infecció i seguretat física
Mòdul IV. Pràcticum I
Mòdul V. Pràcticum II
Mòdul VI. Treball fi de màster
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Requisits d’accés
Títol universitari en
Infermeria
(oficial/homologat)

Crèdits
60 ECTS:
Teòrics: 30
Pràctics: 20
Treball final: 10

Horari:
Teoria i
teoricopràctiques
De dilluns a divendres
de 8.30 a 14 h.
Pràctiques
De dilluns a divendres
Horari:
De 7 a 14 h o
de 14 a 21 h.
Matí, tarda o nit.

Les pràctiques es
planifiquen un cop
finalitzar el període
teòric i exclusivament
a unitats de cures
intensives.

INFERMERIA ONCOLÒGICA
Objectius
•

•

Definir i analitzar les responsabilitats específiques de la infermera
en l’àmbit d’oncologia per actuar amb eficàcia i eficiència en
l’organització i direcció de l’equip infermer.
Dissenyar i aplicar plans de cures infermeres al malalt i família en
el camp clínic del servei d’oncologia integrant els coneixements,
habilitats i actituds adquirides durant la seva formació
especialitzada.

•

Demostrar habilitat en l’aplicació dels tractaments terapèutics i/o
farmacològics, tècniques diagnòstiques i els procediments
tecnològics per actuar amb responsabilitat i garantir la seguretat
del pacient.

•

Aprofundir en el desenvolupament de les relacions interpersonals
malalt-família i equip de salut, així com en estratègies de gestió
emocional en les diferents etapes del procés de la malaltia.

•

Desenvolupar la capacitat d’autoformació i recerca contínua en
l’àrea oncològica per actuar amb autonomia i aplicar cures
basades en l’evidència científica.

Continguts
Mòdul I. Infermeria oncològica avançada
-

Context i competències de la infermera oncològica
Epidemiologia i consell genètic
Biologia del càncer i tumors més prevalents

Mòdul II. Teràpies complementàries i convencionals en la
persona que pateix càncer
- Teràpies complementàries: Manuals, de relaxació i cognitives.
Alimentació i càncer
- Teràpies convencionals: Tractaments i situacions d’emergència.
Dolor i càncer
Mòdul III. Terapèutica d’ajut i suport emocional en el traçat de la
malaltia de càncer
- Psicooncologia
- Cures pal·liatives
Mòdul IV. Pràcticum I
Mòdul V. Pràcticum II
Mòdul VI. Treball fi de màster
9

Requisits d’accés
Títol universitari en
Infermeria
(oficial/homologat)

Crèdits
60 ECTS:
Teòrics: 30
Pràctics: 20
Treball final: 10

Horari:
Teoria
Dimarts de 9 a 14 h
i de 15 a 18.30 h.
Pràctiques
De dilluns a divendres
(excepte dimarts).
Horari:
De 7 a 14 h o
de 14 a 21 h.

Les pràctiques es
planifiquen de manera
individualitzada tenint
en compte, sempre
que sigui possible, les
necessitats de cada
estudiant.

INFERMERIA PERIOPERATÒRIA
Objectius
•

Definir i analitzar les responsabilitats infermeres en l’àmbit
perioperatori per actuar amb eficàcia i eficiència en l’organització
de l’equip infermer en l’àrea quirúrgica i alhora fer un bon ús dels
recursos i coneixements.

•

Elaborar, aplicar i avaluar plans de cures infermeres tenint en
compte les necessitats del pacient quirúrgic i la seva família.

•

Demostrar actituds i habilitats adequades en l’execució de
tècniques i procediments per donar atenció al malalt quirúrgic
amb criteris de responsabilitat i seguretat.

•

Desenvolupar els rols específics d’instrumentació, coordinació i
cures al malalt en procés d’anestèsia.

Requisits d’accés
Títol universitari en
Infermeria
(oficial/homologat)

Crèdits
60 ECTS:
Teòrics: 30
Pràctics: 20
Treball final: 10

Continguts
Mòdul I. Introducció infermeria perioperatòria
Mòdul II. Atenció d'infermeria al malalt en procés quirúrgic I
- Atenció d’infermeria al malalt en els processos de Cirurgia
General, COT, Cirurgia Ginecològica, Cirurgia Pediàtrica, Cirurgia
ORL i Neurocirurgia.
Mòdul III. Atenció d'infermeria al malalt en procés quirúrgic II
- Atenció d’infermeria al malalt en els processos de Cirurgia
Plàstica i Reparadora, Cirurgia Oftalmològica, Cirurgia Urològica,
Cirurgia Vascular i Cirurgia Cardíaca.
Mòdul IV Pràcticum I. Pràctiques bàsiques
Mòdul V. Pràcticum II. Pràctiques avançades
Mòdul VI. Treball fi de màster
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Horari:
Teoria
De dilluns a divendres
Horari:
de 8 a 13 h.
Pràctiques
De dilluns a divendres
Horari:
de 8 a 13 h.

Les pràctiques es
planifiquen un cop
finalitzat el període
teòric i es fan rotant
per diferents entorns
perioperatoris.

INFERMERIA PSIQUIÀTRICA I SALUT MENTAL
Objectius
•

Definir i analitzar les responsabilitats específiques de la infermera
en l’àmbit de la salut mental, per actuar amb eficàcia i eficiència
en l’organització i direcció de l’equip infermer.

•

Aprofundir en el desenvolupament de les relacions interpersonals
malalt-família i equip de salut.

•

Demostrar habilitat en l’aplicació de l’entrevista psiquiàtrica.

•

Utilitzar l’evidència científica en els camps de la Infermeria
psiquiàtrica i participar en la programació d’activitats de
prevenció, que es realitzen en la població i principalment en els
grups d’alt risc així com en el disseny i aplicació de plans de
cures infermeres pel pacient amb problemes de salut mental.

Requisits d’accés
Títol universitari
(oficial/homologat) en
l’àmbit de les ciències
de la salut

Crèdits
60 ECTS:
Teòrics: 38
Pràctics: 12
Treball final: 10

Continguts
Mòdul I. Introducció a les ciències de la conducta
- Tipus de personalitat
- Característiques psicològiques dels trastorns mentals
- Aspectes psicològics dels trastorns neuròtics
Mòdul II. Teories psicològiques de la personalitat
- Relacions interpersonals, psicoteràpia de grup i resolució de crisi
- Rol de cultura en salut i malaltia mental
- Psicometria
- Recursos socials
Mòdul III. Clínica psiquiàtrica
- Evolució i història de la psiquiatria
- Epidemiologia dels trastorns mentals
- Mètodes d’exploració psicopatològica. Psicopatologia general i
descripció dels trastorns mentals
Mòdul IV. Infermeria psiquiàtrica
- Història i evolució de la infermeria psiquiàtrica, funcions i criteris
d’assistència
- Prevenció i rehabilitació
- Cures infermeres psiquiàtriques
- Ètica i legislació en psiquiatria
Mòdul V. Metodologia en infermeria
Mòdul VI. Pràcticum
Mòdul VII. Treball fi de màster
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Horari:
Teoria
Dimecres de 10 a 13.30
h i de 15 a 18.30 h.

Pràctiques
De dilluns a divendres
(excepte dimecres).
Horari:
de 8 a 14 h o
de 14 a 20 h.

Les
pràctiques
es
planifiquen de manera
individualitzada, tenint
en compte, sempre que
sigui
possible,
les
necessitats de cada
estudiant.

INFORMACIÓ GENERAL
Acreditació
Denominació del títol propi: màster en (nom del curs) per la UAB. Preu segons taxes UAB vigents.
Certificat de l’EUI-Sant Pau amb qualificació i crèdits curs (gratuït).

Màsters

Dates
preinscripció

Preinscripció i
documentació a
adjuntar

Preinscripció online al
web
http://eui.santpau.cat
AINA
ICAPPC
Del
IGG
15/02/2021
II
al
IO
02/07/2021
IP
IPSM

Documentació a
adjuntar:
• DNI o Passaport
vigent.
• Fotografia actual (mida
carnet 176x220).
• Títol universitari
segons el requisit
d'accés.
• Justificació escrita de
la demanda.
• Curriculum vitae
actualitzat.

Admissió i reserva de plaça

-A mitjans i a finals de cada mes es comunicarà per
correu electrònic la notificació d’admissió.
-Per reservar plaça en el màster admès, s’ha d’efectuar
un pagament de 150€, en el termini d’una setmana,
mitjançant el document abonaré adjunt en el correu de
notificació d’admissió.

Períodes d’automatrícula
Amb ajut:
Si us matriculeu del 08/07/2021 al
15/07/2021, l'import a abonar serà:
• Infermeria Perioperatòria /
Infermeria Intensiva: 3.948 €
• Resta de màsters: 3.572 €

-Cas de no abonar els 150€ en el termini establert, la
reserva de plaça no es efectiva.

Exalumnes
• Infermeria Perioperatòria /
Infermeria Intensiva: 3.948 €
• Resta de màsters: 3.572 €

-Les persones que hagin efectuat la reserva de plaça i
abonat els 150€, el 6 de juliol rebran, per correu
electrònic la informació de com fer l’automatrícula.

Sense ajut:
Si us matriculeu del 19/07/2021 al
21/07/2021, l'import a abonar serà:
• Infermeria Perioperatòria /
Infermeria Intensiva: 4.200 €
• Resta de màsters: 3.800 €
Nota: A l’import a abonar de
matrícula s’ha de descomptar els
150€ abonats per reserva de plaça,
si és el cas.
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Forma de pagament:
Pagament global: es domiciliarà l’import total
durant la primera quinzena d’agost.

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 (més
informació
http:/eui.santpau.cat/gestió
acadèmica/normativa econòmica.)

Pagament ajornat: s’abonarà en tres
terminis:
-durant la 1a setmana d’agost es domiciliarà
el 50% de la matrícula.
-a l’inici d’octubre (1r dia laborable) es
domiciliarà el 25% de la matrícula.
-a l’inici de desembre (1r dia laborable) es
domiciliarà el 25% restant de la matrícula.

De conformitat amb l’article 15 de la
Normativa de Pràctiques Acadèmiques
Externes de la UAB aprovada pel Consell
de Govern el 10/12/2014, l’estudiant ha
d’acreditar que té subscrita una pòlissa
d’assegurança
d’accidents
i
de
responsabilitat civil abans de l’inici de curs
(abans d’automatrícular-se es donarà
informació de l’assegurança que ofereix la
UAB).

Admissió i matrícula
Les persones admeses que no formalitzin
l’automatrícula en els terminis establerts,
perdran la seva plaça i automàticament serà
adjudicada a les persones en llista d’espera.

Convalidacions
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.

L’import abonat per reserva de plaça en cas
de no formalitzar l’automatrícula en els
terminis establerts, no serà retornat.
Les persones en llista d’espera rebran una
notificació per correu electrònic i seran
avisades de la seva admissió en el moment
que es produeixi una vacant.

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

Del 2 al 10 de setembre, les persones
matriculades hauran de portar de forma
presencial i amb cita prèvia a la secretaria de
l’Escola, l’original i una fotocòpia del DNI i títol
d’accés, així com el certificat de titularitat
bancari del compte que han fet constar a la
matrícula per la domiciliació de rebuts.
També s’haurà de lliurar la resta de
documentació
que
consta
al
web:
http:eui.santpau.cat/masters/matriculació
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CALENDARI DE MATRICULACIÓ
Períodes d’automatrícula
Amb ajut i exalumnes:

Del 08/07/2021 al 15/07/2021

Sense ajut

Del 19/07/2021 al 21/07/2021

Presentació d’originals per comprovació
documentació requerida

Del 02/09/2021 al 10/09/2021

Contractació i presentació justificant
d’assegurança complementària

Del 02/09/2021 al 10/09/2021

CALENDARI ACADÈMIC I PREUS
Màsters

Període de docència
Preu
Crèdits
Hores
ECTS
Matrícula
Inici curs Final curs

Atenció d’infermeria al Nen i a l’Adolescent

60

1.500

13/09/2021 20/06/2022

3.800€

Infermeria de Cures Avançades a la Persona
amb Problemes Cardiovasculars

60

1.500

20/09/2021 20/06/2022

3.800€

Infermeria Gerontològica i Geriàtrica

60

1.500

30/09/2021 16/06/2022

3.800€

Infermeria Intensiva

60

1.500

22/09/2021 14/06/2022

4.200€

Infermeria Oncològica

60

1.500

14/09/2021 21/06/2022

3.800€

Infermeria Perioperatòria

60

1.500

27/09/2021 30/05/2022

4.200€

Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental

60

1.500

22/09/2021 25/05/2022

3.800€

Nota: L’Escola es reserva el dret de modificar les dates i/o horaris establerts cas de produir-se alguna
incidència. Les modificacions seran publicades al web de l’EUI–Sant Pau (http://eui.santpau.cat). Abans
de fer qualsevol tràmit és convenient consultar la informació actualitzada al web.
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SESSIONS INFORMATIVES
Les persones interessades poden assistir a alguna de les sessions informatives programades per tal
d’aclarir, possibles dubtes.
Les sessions informatives es realitzaran de manera virtual a través de la plataforma Zoom.
Dates i horaris de les sessions virtuals:
•
•
•
•
•
•
•

Infermeria psiquiàtrica i salut mental
o A càrrec de Seyla de Francisco: 12 d’abril: 12h // 10 juny: 16h
Infermeria Oncològica
o A càrrec de Adelaida Ramos: 8 d’abril: 12h o 16 h // 27 de maig: 12h o 16h
Infermeria Intensiva
o A càrrec de Antonio Torres: 18 de març: 12h o 16h // 13 de maig: 12h o 16h
Infermeria Gerontològica i Geriàtrica
o A càrrec de Elvira Hernández: 15 d’abril: 12h o 16h
Infermeria de cures avançades a la persona amb problemes cardiovasculars
o A càrrec de Maite Ricart: 14 d’abril: 12h o 16:30 // 8 juny: 12h o 16:30h
Atenció d'infermeria al nen i a l'adolescent
o A càrrec de Maria Serret: 7 d’abril: 12h o 16h // 26 de maig: 12h o 16h
Infermeria perioperatòria
o A càrrec de Beatriz Campillo: 12 d’abril: 12h o 16h // 14 de juny: 12h o 16h

Aquestes dates poden ser modificades o ampliades i seran publicades al web.
RESERVA DE PLAÇA:
Cal sol·licitar reserva de plaça a l'adreça electrònica secretariaeui@santpau.cat indicant el nom de la
persona interessada i també la sessió a la que vol assistir, un cop confirmada la reserva, s'enviarà el ID
de la sala per tal de poder entrar-hi el dia i hora concertats.

PLÀNOL GENERAL I ACCESSOS
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@EuiSantPau
http://eui.santpau.cat

Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C/ Sant Antoni Maria Claret, 167 • 08025 Barcelona
Tel. 93 553 78 33 / 77 77
Fax 93 553 76 94
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