
 
 
 

 

 

 

 
ADREÇAT A 
Diplomats/Graduats en Infermeria. 
Cal haver cursat el Postgrau en Anestesiologia de la FUB. 
En cas d’haver cursat un Postgrau en Anestesiologia en alguna altra Universitat, caldrà 
la conformitat prèvia per part de la Coordinació acadèmica. 
 
DURADA 
60 ECTS 
 
MODALITAT 
Presencial 
 
CALENDARI 
15 d’octubre de 2021 

19 de novembre de 2021 

20 de novembre de 2021 

10 de desembre de 2021 

11 de desembre de 2021 

17 de desembre de 2021 

18 de desembre de 2021 

14 de gener de 2022 

28 de gener de 2022 

24 de febrer de 2022 

25 de febrer de 2022 

26 de març de 2022 

6 de maig de 2022 

20 de maig de 2022 

21 de maig de 2022 

3 de juny de 2022 

4 de juny de 2022 

17 de juny de 2022 

18 de juny de 2022 

 

Màster en infermeria d’anestèsia, reanimació i 
terapèutica del dolor. Via de convalidació 

10a edició 
Curs 2021-22 



 
 

HORARIS 
Divendres de 9 a 19 h, i dissabtes de 9 a 14 h. 
 
LLOC 
UManresa – Fundació Universitària del Bages (UVic-UCC). 
Av. Universitària, 4-6 
08242 Manresa 
 
 
ACREDITACIÓ 
Màster en Infermeria d’anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor, expedit per la 
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya amb un total de 60 crèdits ECTS. 
 
 
INSCRIPCIONS 
El cost del programa és de 2.045 €. 
Al fer la preinscripció online cal pagar el 20% del preu del programa, 409 €. 
Els 1.636 € restants es domiciliaran durant el mes d’octubre de 2021. 
 
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa a través de la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible. 
Addicionalment, en el cas que la formació es realitzi en horari laboral, l’empresa pot 
bonificar-se també els costos salarials de les hores que el treballador inverteixi en la 
seva formació com a PIF - Permís Individual de Formació. 
 
El procés d’inscripció és online: 
 
https://www.umanresa.cat/ca/master-infermeria-anestesia-reanimacio-i-terapeutica-del-
dolor 

 
O personalment a les oficines del Centre Internacional de Formació Contínua. 
 
 
MÉS INFORMACIÓ  
Centre Internacional de Formació Contínua 
Avda. Universitària, 4-6. Manresa 
T. 93 875 73 48  
infofc@umanresa.cat 
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