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1. Els mètodes d'aprenentatge, transparència de la informació i resultats dels 
programes formatius, units a la percepció dels estudiants, són ben valorats en els 
processos d'acreditació.

2. Els estàndards amb menor valoració en general són:

1. Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia de qualitat.
2. Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu

3. Necessitat d’incrementar progressivament el nombre de doctors que imparteixen 
el títol (tal com estableix el decret respecte a doctors i professors acreditats), 
malgrat que la satisfacció amb el professorat és bona. Com a mínim caldria 
assegurar el compliment del criteri en els 120 ECTS de formació teòrico-pràctica al 
centre docent.

4. En alguns casos, necessitat d’incrementar progressivament les hores de pràctiques 
clíniques fins assolir, com a mínim, les establertes en la directiva europea (2.300 
hores). Calen unes 5.745 places/curs per incloure 1.915 estudiants/curs.

1. El grau d’infermeria al SUC: Resultats de 
l’acreditació de les titulacions

Millores generals del procés d’acreditació



2. La inserció laboral dels titulats/ades en 
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2. La inserció laboral dels titulats/ades en 
infermeria

Evolució situació laboral dels infermeres Sistema Universitari Català 2014

Catalunya

C. Salut
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Evolució de l’adequació de les feines a la titulació 
d’infermeria

Sistema Universitari Català 2014

Catalunya

C. Salut

55,58%

22,46% 21,96%

Funcions
específiques

Funcions
universitàries

Funcions no
universitàries

72,57%

91,63% 90,51% 91,81%
88,79%

19,41%

6,37% 8,47% 7,95% 6,55%8,02%
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Funcions
universitàries

Funcions no
universitàries

2. La inserció laboral dels titulats/ades en 
infermeria
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Demanda/Oferta vs persones aturades i 
realitzant funcions no universitàries

Força demanda i menys 
del 10% persones 
aturades o en funcions 
no-universitàries:
- Medicina i 

Odontologia
Suficient oferta i amb 
moltes persones 
titulades  en atur o 
realitzant funcions no-
universitàries (més del 
30%):
- Geografia i Història
- Filosofia i Humanitats
- Belles Arts 
- Turisme
- Dret, laboral i 

polítiques
- Biologia i natura
- Agrícola
- Esport
- Filologies i estudis 

comparats

2. La inserció laboral dels titulats/ades en 
infermeria
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Àmbits d’inserció laboral

64,3%

74,5%75,9%

64,9%

8,4%
12,0%

17,3%

11,2%

15,7%

6,3%5,1%
8,8%

11,6%

7,2%

1,7%

15,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2014201120082005

Hospitalari Assistència primària general Assistència 3a. edat Altres

Quasi 2/3 parts dels 
graduats treballen 
en l’àmbit  
hospitalari.

L’assistència a 
tercerca edat és un 
àmbit a l’alça. 

2. La inserció laboral dels titulats/ades en 
infermeria
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Evolució de la intenció de repetir els estudis d’infermeria Sistema Universitari Català 2014

Catalunya

C. Salut

71,6%

28,4%

Sí, repetiria la carrera No, no repetiria la carrera

33,1%

23,5%

16,4%
13,3% 13,2%
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2. La inserció laboral dels titulats/ades en 
infermeria

Repetiries la mateixa carrera? Del 81% al 92% Sí 
Repetiries la mateixa universitat? Del 56% al 98% Sí
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les perspectives
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la utilitat dels
coneixements

Satisfacció
general amb la

feina on treballes

Assistència primària general Hospitalari Assistència 3a edat

Satisfacció amb la feina en infermeria (2014)

Els diplomats 
d’infermeria estan 
clarament satisfets 
amb la feina que 
desenvolupen.

Els més crítics amb 
la utilitat dels 
coneixements són 
els qui treballen en 
l’àmbit hospitalari.

2. La inserció laboral dels titulats/ades en 
infermeria
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Mitjana Catalunya Satisfacció:7,6
Repetir carrera: 72%

2. La inserció laboral dels titulats/ades en 
infermeria



3. L’opinió dels ocupadors respecte als 
titulats/ades d’infermeria (2015)
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Ocupabilitat 
infermeria?

Enquesta 
titulats 

infermeria 
(2014)

n = 528

Grup de 
discussió 

d’ocupadors 
d’infermeria 

(n = 10)

Enquesta 
ocupadors 
infermeria

n = 112

• Objectiu enquesta infermeria: donar feedback a les titulacions que 
preparen per a aquesta professió Titulats/ades: enquesta al 

cap de tres anys de la 
graduació

Temes: situació laboral, 
adequació al títol, 
condicions laborals, 
valoració de la formació

Ocupadors: Direcció o 
Supervisió d’infermeria o 
adjunts/es al càrrec

Temes: contractació, 
competències, 
col·laboració amb 
universitat i formació

3. L’opinió dels ocupadors respecte als 
titulats/ades d’infermeria 
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Abast de l’Estudi N= 1.325
En línia: 534
Telefònica: 791
Quotes per branca d’activitat
No representativa

N= 281; Població: 2.822
Centres educatius d’educació 
infantil, primària i 
secundària

N= 202; Població= 1.126 
Centres del ICS i de la XHUP
Medicina i Infermeria 

N= 11; Població= 66
Administració Pública

3. L’opinió dels ocupadors respecte als 
titulats/ades d’infermeria 



Població final Mostra Taxa de resposta Error mostral

520 112 21,54% 8,38%
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Població i mostra ocupadors Infermeria
• Enquesta en línia
• Població i mostra

o Ocupadors: Direcció o Supervisió d’infermeria o adjunts al càrrec (base de 
dades del Departament de Salut)

o Tipologia de centre del centre 
 Centres hospitalaris (56%); Centres d’atenció primària (39%); altres tipus 

de centres (5%)
 Formen part de l’ICS el 54%, i de la XHUP o altres el 46% restant
 No s’han enquestat centres d’atenció a la 3a.edat

o L’enquesta demanava als ocupadors la seva valoració sobre graduats/ades recents 
en infermeria -> aquells/es que han obtingut el títol aproximadament dos anys 
abans de la seva contractació, i, per tant, amb poca o nul·la experiència professional

3. L’opinió dels ocupadors respecte als 
titulats/ades d’infermeria 



Valoració dels
Graus i 
Màsters

Contractació 
infermers/es 

recents

Competències 
infermers/es

Formació i 
acollida al centre 

assistencial

Col·laboració 
universitat-centre 

assistencial
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Principals dimensions de l’estudi d’infermeria

• Contractació segons tipologia del centre
• Factors rellevants per a la contractació

• Importància, satisfacció i marge de millora

• Accions de formació i acollida

• Accions principals

• Valoració dels Graus vs les Diplomatures
• Valoració dels Màsters  (entre qui n’ha contractat)

3. L’opinió dels ocupadors respecte als 
titulats/ades d’infermeria 
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Contractació de graduats/des recents 
d’infermeria

40%

12%

27%

57%

87%

71%

3% 2% 3%

ICS XHUP Total

Desconeixement sobre experiència infermers incorporats

Infermers graduats recentment

Sense incorporació o infermers amb experiència

Entre els centres 
sanitaris que han 
respost a l’enquesta, 
79 han incorporat 
infermers/es 
graduats recentment.

El 57% dels centres 
de l’ICS (públics) han 
contractat 
infermers/es 
graduats recentment, 
mentre que als 
centres de la XHUP 
(concertats o privats) 
aquest percentatge 
és del 87%.

3. L’opinió dels ocupadors respecte als 
titulats/ades d’infermeria 
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Satisfacció amb l’adequació del perfil
Una àmplia majoria 
estan bastant (58%) o 
molt (19%) satisfets 
amb l’adequació del 
grau d’infermeria. 
Malgrat això, hi ha un 
22% poc satisfets.

La satisfacció és 
lleugerament més 
adequada entres els 
centres de l’ICS, que, 
són també els que 
han tingut menys 
contractació de 
graduats/ades
recents.

0% 0% 0%

18%
25% 22%

64% 55% 58%

18% 20% 19%

ICS XHUP Total

Gens Poc Bastant Molt

3. L’opinió dels ocupadors respecte als 
titulats/ades d’infermeria 
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Grau ha millorat la formació comparat 
amb la Diplomatura?

La majoria considera 
que els dos perfils 
són igualment 
adequats (64%).

Els CAPs valoren el 
nou grau de manera 
més positiva que els 
centres hospitalaris 
(el 60% dels CAPs són 
de l’ICS).

3. L’opinió dels ocupadors respecte als 
titulats/ades d’infermeria 

19,4%

63,9%

16,7%

Menys adequat Igual d'adequat Més adequat
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Valoració dels màsters

Els màsters reben una valoració 
molt positiva.

Grups de discussió: Els ocupadors 
valoren molt els coneixements 
complementaris i especialitzats 
a banda de la formació de base. 

En aquest sentit, es mencionen 
postgraus i cursos especialitzats 
que el grau no ofereix però que 
consideren molt valuosos per al 
desenvolupament de la professió 
d’infermer/a. 

3%

18%

79%

No millora les competències
professionals

Sí, però només les competències de
recerca

Sí, millora totes les competències
professionals

3. L’opinió dels ocupadors respecte als 
titulats/ades d’infermeria 
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Principals dimensions de l’estudi d’infermeria

• Contractació segons tipologia del centre
• Factors rellevants per a la contractació

• Importància, satisfacció i marge de millora

• Accions de formació i acollida

• Accions principals

• Valoració dels Graus vs les Diplomatures
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3. L’opinió dels ocupadors respecte als 
titulats/ades d’infermeria 
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Dificultats de contractació

XHUP

No
33%

Sí
67%

74%

26%

19%

13%

6%

Manca de sol·licitants amb la formació específica
del servei

Manca de sol·licitants pel lloc de treball

Manca de sol·licitants quie acceptin les condicions 
laborals (horari, salari…)

Altres motius

Manca de sol·licitants amb competències 
concretes (idiomes…)

El 67% dels ocupadors de la XHUP 
afirmen que han tingut dificultats per 
contractar nous infermers/es. Aquest 
percentatge és més elevat que en 
l’estudi d’ocupadors general (on és 
del 42%). 

La dificultat principal és la manca de 
sol·licitants amb la formació 
específica del servei (74%).

3. L’opinió dels ocupadors respecte als 
titulats/ades d’infermeria 
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Factors rellevants de contractació de graduats/ades recents 
ICS

8,3

8,2

8,0

6,1

5,0

Experiència laboral prèvia en el centre

Tenir formació de postgrau en l'especialitat

Pràctiques en el mateix servei

Prestigi de la universitat

Tenir bon nivell d'anglès

XHUP

8,4

8,1

8,1

5,3

3,7

Experiència laboral prèvia en el centre

Pràctiques en el mateix servei

Tenir formació de postgrau en l'especialitat

Prestigi de la universitat

Tenir bon nivell d'anglès

3. L’opinió dels ocupadors respecte 
als titulats/ades d’infermeria
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Què busquen els centres sanitaris? 

Elements 
apreciats

Ser responsable
Habilitats 

emocionals

Implicació

Motivació

Habilitats socials

Capacitat de 
comunicació

Ganes 
d’aprendre

Tenir inquietuds

Actitud reflexiva

Vinculats a les 
actituds i els 

comportaments

Vinculats a 
l’experiència 

prèvia

Vinculats a la 
formació 
rebuda

Coneixements 
sobre el 

funcionament 
dels centres

Coneixements de 
base

Cursos 
d’especialització 

(postgraus)

Coneixements 
específics 

Coneixements 
especialitzats 

(quiròfan, 
urgències, etc.)

Competència 
professional

3. L’opinió dels ocupadors respecte als 
titulats/ades d’infermeria 
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universitat-centre 

assistencial

32

Principals dimensions de l’estudi d’infermeria

• Contractació segons tipologia del centre
• Factors rellevants per a la contractació

• Importància, satisfacció i marge de millora

• Accions de formació i acollida

• Accions principals

• Valoració dels Graus vs les Diplomatures
• Valoració dels Màsters  (entre qui n’ha contractat)

3. L’opinió dels ocupadors respecte als 
titulats/ades d’infermeria 
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Importància de les competències

6,81

7,78

7,95

8,30

8,33

8,40

8,46

8,63

8,64

8,68

8,70

8,73

8,75

8,81

8,84

8,90

9,05

9,05

9,12

9,12

9,21

9,22

9,26

9,39

Idiomes

Lideratge

Innovació i recerca

Habilitats tècniques

Negociació i resolució de conflictes

Atenció a les diferències dels pacients

 TIC

Treball autònom

Resolució de problemes

Ús adequat dels recursos

Planificació i gestió del temps

Intervencions basades en l'evidència científica

Promoció de la salut

Adaptació a canvis i noves situacions

Prestació de cures

Capacitat d'aprendre i autoaprenentatge

Valors professionals infermeria

Formació sanitària continuada

Comunicació eficaç pacients/família/companys

Respecte pels drets de les persones ateses

Coneixements bàsics d'infermeria

Actitud positiva i motivació

Respecte per les opinions i creences

Treball en equip Infermeria exigeix una 
combinació de 
competències molt 
diferents.

Treball en equip, 
respecte, actitud i 
coneixements són, 
segons els ocupadors, les 
competències més 
importants.

Comparativament amb 
altres camps 
professionals, el treball 
en equip és més 
important. Per contra, si 
bé la comunicació és una 
eina fonamental, no ho 
són els idiomes.

3. L’opinió dels ocupadors respecte als 
titulats/ades d’infermeria 



6,02

6,33

6,56

6,64

6,66

6,73

6,74

6,77

6,79

6,85

6,88

6,98

7,15

7,26

7,48

7,52

7,57

7,62

7,62

7,63

7,74

7,75

7,93

8,19

Lideratge
Negociació i resolució de conflictes

Intervencions segons evidència
Promoció de la salut

Treball autònom
Planificació i gestió del temps

Resolució de problemes
Innovació i recerca

Idiomes
Ús adequat dels recursos

Prestació de cures
Habilitats tècniques

Adreçar diferències pacients
Comunicació eficaç…

Coneixements bàsics infermeria
Adaptació a canvis i noves situacions

Valors professionals infermeria
Respecte pels drets de les persons ateses

Treball en equip
Formació sanitària continuada

Actitud positiva i motivació
Capacitat d'aprendre i autoprenentage

Respecte per les opinions i creences
 TIC
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Satisfacció amb les competències
La satisfacció mitjana 
dels ocupadors 
d’infermeria és de 
notable (7,2), 
lleugerament superior 
a la satisfacció mitjana 
dels ocupadors 
generals (7,0). 

La satisfacció global 
està vinculada, 
principalment, a la 
satisfacció amb els 
coneixements bàsics 
de la infermeria, la 
capacitat de 
planificació i gestió 
del temps, i la 
capacitat d’aprendre.

3. L’opinió dels ocupadors respecte als 
titulats/ades d’infermeria 
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Marge de millora de les competències
Els propers anys, d’acord amb les 
dades de l’estudi, caldria 
prioritzar les accions formatives 
que fomentin: 

• la capacitat de basar les 
intervencions de la 
infermeria en l’evidència 
científica

• la comunicació, promoció de 
la salut i l’actitud positiva 
(avaluació formativa durant 
les pràctiques)

• La capacitat resolutiva 
(lideratge, resolució de 
problemes i afrontar noves 
situacions)

-1,9

-1,8

-1,8

-1,0

0,0

-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Coneixements bàsics i basar les intervencions en
l'evidència científica

Comunicació, promoció, cures i actitud positiva

Capacitat resolutiva: lideratge, negociació,
planificació, problemes i noves situacions

TIC, innovació i aprenentatge continu

Idiomes

3. L’opinió dels ocupadors respecte als 
titulats/ades d’infermeria 
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Valoració de la formació rebuda

Valoració 
de la 

formació 
rebuda

Punts febles

Bé en les 
àrees 

generalistes

Punts forts Autonomia

Iniciativa

Formació en 
responsabilitat 

ètica

Actitud 
reflexiva

Empatia

S’acaba el 
grau sense 

saber què es 
vol fer

Responsabilitat

Capacitat de 
comunicació

Especialització

Habilitats 
socials

Habilitats 
emocionals

Pràctiques

Coneixements 
de base

Més 
preparats 

tecnològica-
ment

S’acaba 
d’aprendre 

en les 
pràctiques

No sempre es 
prenen com a 

oportunitat 
per aprendre

Coneixements 
més 

especialitzats 
(quiròfan, 

urgències, UCI, 
neonatal)

3. L’opinió dels ocupadors respecte als 
titulats/ades d’infermeria 
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Competències que es poden millorar en la 
formació del grau Competènci

es que es 
poden 

millorar en 
la formació 

de grau

Habilitats 
socials

Formació en 
responsabilitat 

ètica

Capacitat de 
reflexió

Coneixements 
més 

especialitzats 
(quiròfan, 

urgències, UCI)

Capacitat de 
comunicació

Habilitats 
emocionals

3. L’opinió dels ocupadors respecte als 
titulats/ades d’infermeria 



Valoració dels
Graus i 
Màsters

Contractació 
infermers/es 

recents

Competències 
infermers/es

Formació i 
acollida al centre 

assistencial

Col·laboració 
universitat-centre 

assistencial
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Principals dimensions de l’estudi d’infermeria

• Contractació segons tipologia del centre
• Factors rellevants per a la contractació

• Importància, satisfacció i marge de millora

• Accions de formació i acollida

• Accions principals

• Valoració dels Graus vs els Diplomats
• Valoració dels Màsters  (entre qui n’ha contractat)

3. L’opinió dels ocupadors respecte als 
titulats/ades d’infermeria 
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Acollida, formació de graduats/ades recents 
d’infermeria

 El 95% dels centres sanitaris disposen d’accions d’acollida i 
formació

6,58%

11,84%

50,00%

59,21%

60,53%

Altres

Cursos de formació externa

Sessions programades ad hoc (segons necessitats)

Proporcionar un mentor/tutor

Pràctiques prèvies a l'inici del contracte

3. L’opinió dels ocupadors respecte als 
titulats/ades d’infermeria 
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Principals dimensions de l’estudi d’infermeria

• Contractació segons tipologia del centre
• Factors rellevants per a la contractació

• Importància, satisfacció i marge de millora

• Accions de formació i acollida

• Accions principals

• Valoració dels Graus vs les Diplomatures
• Valoració dels Màsters  (entre qui n’ha contractat)

3. L’opinió dels ocupadors respecte als 
titulats/ades d’infermeria 
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Col·laboració amb les universitats

41,35% 45,83% 49,52%

90,91%

58,65% 54,17% 50,48%

9,09%

Participació en projectes
de recerca

Valoració plans d'estudis Participació en formació a
la universitat

Oferta de pràctiques

Molt-Bastant Poc-Mai

Dades de l’estudi general a empreses o institucions: 

El 63% han col·laborat amb les universitats en l’oferta de pràctiques.

El 28% en convenis de col·laboració d’empreses.

El 14% en l’elaboració de plans d’estudis.

Hi ha una forta tradició de 
col·laboració entre els 
centres sanitaris i les 
universitats, que es tradueix 
en uns indicadors de 
col·laboració més elevats que 
en altres organitzacions o 
institucions, en especial pel 
que fa a l’oferta de 
pràctiques (91% vs. 63%).

A més, gairebé la meitat dels 
ocupadors han participat en 
la formació a les universitats, 
o en la valoració dels plans 
d’estudis. I més del 40% ha 
participat en projectes de 
recerca.

3. L’opinió dels ocupadors respecte als 
titulats/ades d’infermeria 
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Propostes de millora

1. Una valoració inferior del grau respecte del Màster apunta a redefinir el 
quart curs de grau de manera que presenti més valor afegit des de la 
perspectiva de l’ocupador.

2. Respecte a la dificultat de contractació, cal assegurar una bona 
integració dels ocupadors en el disseny dels itineraris. Caldria que 
existís un mecanisme de contacte directe.

3. Descriure i quantificar les necessitats en formació específica.
4. Formació més orientada a la pràctica professional.
5. Reforçar l’organització de les pràctiques, enfortint la “pràctica 

reflexiva”. Millorar la capacitat en comunicació i promoció de la salut 
dels graduats/ades; mitjançant, per exemple, l’assegurament del 
contacte amb pacients “reals”.

6. Metodologies docents que fomentin la capacitat de planificació i gestió 
dels temps, i de resolució de problemes.

7. Millora de la coordinació amb els centres de pràctiques.

3. L’opinió dels ocupadors respecte als 
titulats/ades d’infermeria 



On trobar tota la informació?

1. Winddat: Indicadors docents per al desenvolupament i 
l’anàlisi de les titulacions                        
http://winddat.aqu.cat/

2. Enquesta d'inserció laboral d'infermeria 2014
http://www.aqu.cat/doc/doc_52546969_1.pdf

3. L'estudi de l'opinió dels ocupadors d'infermeria
http://www.aqu.cat/doc/doc_19474906_1.pdf

4. Informe transversal d'avaluació de l’acreditació dels graus 
en infermeria del SUC.                                                  
Disponible properament 43

http://www.aqu.cat/doc/doc_52546969_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_52546969_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_52546969_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_19474906_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_19474906_1.pdf
http://www.aqu.cat/estudis/master_professorat/index.html
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