Un entorn de realitat únic:
docència, assistència i recerca ben a prop
• Missió
–– Formar professionals compromesos amb la salut i la qualitat de vida de la
població a través del desenvolupament cientificotècnic i humanista, la innovació,
la investigació de les cures, i la promoció de la solidaritat i la sostenibilitat
mediambiental, amb projecció local, nacional i internacional.

A l’Escola Superior d’Infermeria del Mar
(ESIMar), que pertany al Parc de Salut
Mar de Barcelona i està adscrita a la
Universitat Pompeu Fabra, ens avala una
experiència de més de quaranta anys,
al llarg dels quals hem anat incorporant
les noves estratègies d’ensenyament
i aprenentatge recomanades per la
comunitat internacional per aconseguir
que l’alumnat format a l’ESIMar es graduï
amb les competències necessàries per
exercir com a professional qualificat.

Per què estudiar a l’ESIMar:

La nostra missió és formar professionals
compromesos amb la salut i la qualitat
de vida de la població a través del
desenvolupament cientificotècnic i
humanista, la innovació, la investigació
de les cures, i la promoció de la solidaritat
i la sostenibilitat mediambiental, amb
projecció local, nacional i internacional.

• Recursos en tots els nivells d’actuació
de la salut.

El Pla estratègic de l’Escola Superior
d’Infermeria del Mar 2018-2022, que ha
comptat amb una àmplia participació,
implicació i compromís de tota la
comunitat universitària, pretén consolidar
els canvis iniciats en el Pla estratègic
2014-2017 i obrir noves línies d’actuació
que permetin l’expansió del nostre centre
universitari a través de la innovació,
la qualitat i la responsabilitat social
universitària.

• Projecte de simulació interdisciplinari.

• Professionalitat humana
i científicament competent.
• Alt nivell docent i prestigi professional.
• Formació integral i de qualitat.
• Integració en un campus docent,
de recerca i assistencial.
• Pràctiques des del primer curs.
• Formació en grups reduïts.

• Visió
–– Esdevenir un centre de referència en la formació d’infermeres líders en cures,
centrades en el benestar de les persones i orientades a l’excel·lència i la
investigació nacional i internacional.
–– Ser un centre reconegut per la innovació educativa, la formació interdisciplinària
i el desenvolupament de la simulació clínica.
• Valors
–– Respecte a la persona.
–– Esforç.
–– Compromís social.
–– Compromís amb la professió i la disciplina infermera.
–– Orientació al servei i a l’ajuda.
–– Integritat.
–– Responsabilitat.
–– Diàleg.

• Atenció individualitzada a l’alumnat.
• Aprenentatge entre iguals.
• Activitats de gamificació
i amb dispositius mòbils.
• Formació d’un alumnat compromès
socialment.
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Les claus per a la millora constant
Docència

Investigació

• Consolidar l’ensenyament i l’aprenentatge
per competències:
–– Formació i pla d’acollida del nou
professorat.
–– Adaptació de les metodologies
d’ensenyament i aprenentatge a
l’enfocament per competències.
–– Avaluació de les competències.
–– Projecte de pràcticum avaluat per
competències.
–– Formació específica als tutors del
pràcticum i del professorat de simulació.
• Adequar el currículum d’infermeria a
les necessitats formatives del context:
–– Introduir la competència digital en el
currículum.
–– Incorporar continguts sobre
transformació digital.
–– Integrar la perspectiva de gènere com a
competència transversal.
• Introduir la llengua anglesa en la docència
curricular:
–– Incorporar, parcialment i de manera
progressiva, la docència en llengua
anglesa.
• Augmentar el nombre de crèdits en
simulació:
–– Incrementar la simulació durant el segon
i el tercer curs del grau.
• Seguir impulsant programes d’innovació
educativa:
–– Augmentar el nombre d’estudiants
participants en la metodologia de tutoria
entre iguals, dinàmica de grups i flipper
class.
–– Fer extensiva la simulació
interdisciplinària a tot l’alumnat de
quart curs.

–– Dissenyar un programa de suport
educatiu per prevenir l’estrès de
l’alumnat.
–– Elaborar una proposta docent de
caràcter interdisciplinari entre els graus
d’Infermeria i Medicina.
–– Analitzar la possibilitat de dobles
titulacions amb d’altres graus, com ara
Humanitats o Administració i Direcció
d’Empreses.
• Ajustar el perfil del professorat
a les necessitats actuals:
–– Ampliar la dotació de doctors acreditats.
–– Impulsar un pla personalitzat per
al desenvolupament acadèmic del
professorat.
–– Impulsar una cultura organitzativa que
promogui el sentiment d’identitat i
de pertinença al centre, a través de la
participació de l’alumnat i el personal
administratiu, de serveis i docent en la
vida de l’escola.
–– Creació de l’Alumni d’ESIMar.
• Oferir un programa de postgrau que obri
oportunitats de recerca per al professorat:
–– Sol·licitar el màster universitari en
Infermeria i Salut Escolar.
–– Promocionar el màster propi
d’Infermeria Aplicada a les Emergències
Extrahospitalàries.
–– Promocionar el màster propi
d’Infermeria Aplicada a l’Anestèsia,
Reanimació i Terapèutica del Dolor.
–– Promocionar l’Espai Millora i virtualitzar
programes.

• Potenciar l’activitat investigadora
del professorat:
–– Facilitar la realització del doctorat i la
seva acreditació.
–– Activar un pla personalitzat emmarcat
en la direcció per objectius (DPO).
–– Establir convenis de recerca amb
centres col·laboradors.
• Incrementar el nombre de projectes
finançats:
–– Analitzar la possibilitat d’obtenir
finançament a través de càtedres o
agències.
–– Donar suport a la generació de
projectes interuniversitaris i
multidisciplinaris.
–– Organitzar jornades amb centres
col·laboradors per promoure la
transferència de coneixement.
–– Incorporar estudiants a grups de
recerca de l’ESIMar.

Internacionalització
• Potenciar la internacionalització
entre l’alumnat en l’àmbit europeu i
llatinoamericà.
• Impulsar la mobilitat del professorat:
–– Fomentar les estades predoctorals
i postdoctorals en universitats de
prestigi internacional.
–– Impulsar les visites de professorat
estranger al centre.
–– Promoure la recepció d’alumnat
estranger.

Qualitat
• Activar un pla estratègic 2018-2022:
–– Dissenyar un pla de seguiment i accions
de millores.
–– Elaborar un pla de qualitat del
pràcticum i postgrau.
–– Desenvolupar un disseny de processos.
–– Crear indicadors de seguiment per
processos.
–– Acreditar el sistema intern de garantia
de qualitat.
• Implantació de les DPO:
–– Crear mecanismes de control
d’indicadors.

Comunicació
• Mantenir la presència social de l’ESIMar:
–– Augmentar la presència del professorat
i de l’equip directiu en actes
professionals i socials.
• Optimitzar la comunicació interna i
externa:
–– Revisar els mecanismes de comunicació
interna i externa, i crear-ne de nous.
–– Activar les xarxes socials.
–– Promoure el contacte amb mitjans de
comunicació i grups d’interès.
–– Impulsar visites de persones i grups
d’interès a l’ESIMar.
–– Generar notícies d’interès del centre.
• Implantar el pla estratègic de
comunicació:
–– Impulsar la comunicació directa amb les
tutores clíniques i acadèmiques.
–– Motivar la participació dels tutors
clínics i acadèmics en el pla curricular.
–– Contractar tutors del pràcticum
i professorat entre els centres
col·laboradors.

–– Promoure la formació i establir
sinergies en projectes entre els centres
col·laboradors.
–– Consolidar la relació amb la UPF per
fomentar la integració de l’ESIMar.
–– Intensificar la cooperació entre la
universitat i els centres col·laboradors.
–– Donar a conèixer el pla estratègic a
la comunitat universitària i als grups
d’interès.

Responsabilitat social universitària
–– Actualitzar el Pla d’Igualtat de l’ESIMar.
–– Avaluar l’impacte de les accions
comunitàries desenvolupades.

–– Ampliar les accions de compromís social
a través del projecte AprenentatgeServei.

