
DOCTORAT INTERUNIVERSITARI 

EN CURES INTEGRALS 
I SERVEIS DE SALUT
UdL / isciii / UVic-UCC / UJA

El programa de Doctorat en Cures Integrals i Serveis de Salut és 
un programa interuniversitari de la Universitat de Lleida (UdL), 
el Instituto de Salud Carlos III (Investén-isciii), la Universitat 
de Vic-UCC i la Universidad de Jaén. Aquest programa és 
una proposta innovadora per al desenvolupament de recerca 
de doctorat en l’àmbit de la salut i amb una perspectiva 
multidisciplinària i important èmfasi en la col·laboració entre 
institucions acadèmiques i de recerca.

El programa va dirigit a titulats en Ciències de la Salut o en 
Ciències Socials amb un enfocament vinculat a la salut. 
S’estructura al voltant de tres grans línies d’investigació:
• Cronicitat, dependència i salut en la comunitat.
• Serveis de salut i utilització de resultats en salut.
• Polítiques socials i pràctica en salut.

DOCTORAT EN SALUT 
El programa de Doctorat en Salut té com a objectiu formar 
professionals especialitzats en investigació, fomentant el 
desenvolupament de competències bàsiques i habilitats 
personals específiques de cadascuna de les línies 
d’investigació que el componen:
• Models cel·lulars i moleculars de les patologies humanes.
• Estrès en models biològics i envelliment.
• Neurociència i malalties del sistema nerviós.
• Medicina, Infermeria i Salut.
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“L’observació indica com està el pacient;
la reflexió indica què cal fer;

la destresa pràctica indica com cal fer-ho. 

La formació i l’experiència són necessàries 
per saber com observar i què observar;

com pensar i què pensar “.

FLORENCE NIGHTINGALE 
(Florència 1820 - Londres 1910) Infermera britànica, 

pionera de la infermeria moderna i creadora 
del primer model conceptual d’infermeria.
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Universitat de Lleida
Facultat d’Infermeria
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GRAU EN 

INFERMERIA
• Formació científica i humana en infermeria
generalista.
• Desenvolupament de les aptituds per a la
identificació, avaluació i actuació en matèria 
de necessitats sanitàries (prevenció i malaltia) 
de la comunitat.
• Experiència clínica des del primer any:

En laboratoris de simulació, totalment 
equipats, a la mateixa facultat.
Pràcticums clínics: 

- Coneixement de la pràctica i protocols 
infermers.
- Desenvolupament pràctic de 
competències.
- Adquisició de valors professionals.

Branca de coneixement: Tècnic
Menció / Especialitat: Professionalitzador / Salut

Règim de dedicació: Temps complet
Modalitat: Presencial

Crèdits ECTS: 240 CTS / 4 anys
Idiomes: Castellà (45%) / Català (45%) / Anglès (10%)

GRAU EN 

FISIOTERÀPIA
• Titulació amb itineraris formatius de Fisio-
teràpia en Geriatria o Fisioteràpia Esportiva.
• Formació científica i humana en fisioteràpia
per a la identificació, avaluació i actuació en 
matèria de necessitats fisioterapèutiques 
(socials i sanitàries) de la comunitat.
• Experiència pràctica des del primer any:

En aules, totalment equipades, en la 
mateixa facultat.
Pràcticums clínics: 

- Coneixement de la transversalitat de la 
fisioteràpia respecte a altres especialitats 
sociosanitàries.
- Desenvolupament pràctic de competències.
- Adquisició de valors professionals.

Branca de coneixement: Tècnic
Itineraris Formatius / Especialitat: Fisioteràpia en 

Geriatria o Fisioteràpia Esportiva / Salut
Règim de dedicació: Temps complet

Modalitat: Presencial
Crèdits ECTS: 240 CTS / 4 anys

Idiomes: Castellà (45%) / Català (45%) / Anglès (10%)

UNIVERSITAT 
DE LLEIDA

Primera universitat pública espanyola en 
qualitat docent (Informe 2008 de la Fundació 
Coneixement i Desenvolupament correspo-
nent).

Setena quant a l’impacte dels treballs de 
recerca del seu personal investigador (llista 
Scimago).

Campus d’Excel·lència Internacional com a 
membre del projecte Iberus que té per ob-
jectiu la generació, divulgació i aplicació del 
coneixement.

ELS CAMPUS: LLEIDA I IGUALADA
La concentració d’espais dedicats a la docència i la pràctica de les professions sanitàries dels campus 
de Lleida i la Unitat d’Igualada permet als alumnes formar-se en un ambient en què el benestar de la 
comunitat és un objectiu comú, s’afavoreix la transmissió de valors professionals i es faciliten la in-
vestigació, l’intercanvi de coneixements i l’accés a la pràctica clínica. 

El Campus de Ciències de la Salut de Lleida es distribueix entre l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
–on es troba la Unitat Docent de Ciències de la Salut i el nou edifici de Biomedicina en el qual s’ubica
l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida– i l’Hospital de Santa Maria –que acull les Facultats de Medi-
cina i d’Infermeria i Fisioteràpia, i la Biblioteca Jaume d’Agramunt, dedicada les ciències de la salut–.

El Campus d’Igualada també disposa de tot tipus d’espais: aules, laboratoris equipats per a la formació 
teòrica i pràctica, sala d’informàtica, zones d’estudi i de reunió, biblioteca, àrees d’esbarjo i cafete-
ria restaurant. Instal·lacions que permeten l’aprenentatge teòric de qualitat –amb professorat expert 
i docents de la pràctica clínica– que es complementa amb l’aprenentatge pràctic al 4D Health, Centre 
d’Innovació per a la Simulació en Salut, i en els centres sanitaris i sociosanitaris de l’Anoia.
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La Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia disposa 
de tot tipus d’espais: aules i laboratoris equipats 

per a la formació teòrica i pràctica, zones 
d’estudi i de reunió, així com àrees d’esbarjo.

Benvinguts a la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de Lleida, un lloc on formem persones que 
tenen cura de persones. La Facultat que, segons dades 2016 de la Secretaria d’Universitats i 
Recerca de la Generalitat de Catalunya, ocupa el primer lloc en el rànquing de les universitats 
públiques catalanes pel que fa a Millor Graduació (l’obtenció del títol s’ajusta més al temps 
previst) i Menys Abandonament (la taxa més baixa de desercions al final del grau), en Infermeria; 
i la segona taxa més baixa d’abandonament en primer curs en Fisioteràpia.
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DOBLE TITULACIÓ 

INFERMERIA
+FISIOTERÀPIA
• Doble itinerari formatiu que permet la
titulació simultània dels graus en Infermeria 
i Fisioteràpia (ambdós impartits per la Facultat 
d’Infermeria i Fisioteràpia-UdL).
• Formació científica i humana en infermeria
generalista i fisioteràpia.

Branca de coneixement: Tècnic
Itineraris Formatius / Especialitat: Professionalitzador i 

Fisioteràpia en Geriatria o Fisioteràpia
Esportiva / Salut

Règim de dedicació: Temps complet
Modalitat: Presencial

Crèdits ECTS: 375 CTS / 5 anys
Idiomes: Castellà (45%) / Català (45%) / Anglès (10%)

DOBLE TITULACIÓ 

CAFE+FISIOTERÀPIA
• Doble itinerari formatiu que permet la titulació
simultània dels graus en Ciències de l’Activitat 
Física i de l’Esport –CAFE– (impartit per l’Institut 
Nacional d’Educació Física de Catalunya-Llei-
da) i en Fisioteràpia (impartit per la Facultat 
d’Infermeria i Fisioteràpia-UdL).

Branca de coneixement: Tècnic
Menció / Especialitat: Esport i Salut
Règim de dedicació: Temps complet

Modalitat: Presencial
Crèdits ECTS: 375 CTS / 5 anys

Idiomes: Castellà (45%) / Català (45%) / Anglès (10%)

DOBLE TITULACIÓ 

FISIOTERÀPIA+ 
NUTRICIÓ HUMANA 
I DIETÈTICA
• Doble itinerari formatiu que permet la titulació
simultània dels graus en Fisioteràpia i en Nutri-
ció Humana i Dietètica (impartits per la 
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia-UdL  i la Fa- 
cultat de Medicina a la Unitat d’Igualada). 

Branca de coneixement: Tècnic
Menció / Especialitat: Esport i Salut
Règim de dedicació: Temps complet

Modalitat: Presencial
Crèdits ECTS: 375 CTS / 5 anys

Idiomes: Català / Castellà (75%) / Anglès (25%)

Graus adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Supe-
rior (EEES), amb sistema de crèdits ECTS i una in-
novadora metodologia formativa que té per objectiu 
l’autonomia i garantia de l’aprenentatge permanent.
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