
 
 

Escola Superior d’Infermeria Mar (ESIM).  

Centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra 

 
L'Escola Superior d'Infermeria Mar va ser fundada l'any 1975 per l'Ajuntament de Barcelona 

amb l'objectiu d'impartir els estudis d'Assistent Tècnic Sanitari (ATS), depenent de la Facultat 

de medicina de la Universitat de Barcelona. Amb el desenvolupament de la Llei d'Educació de 

1970, en el curs 1977-78, es produeix la reconversió de l’escola d'ATS a Escola Universitària 

d’Infermeria, adscrita a la Universitat de Barcelona i s'inicien els estudis de Diplomat en 

Infermeria (RD 795/1978 de 17 de febrer, BOE nº 271).  

A finals de 1983, l'Ajuntament de Barcelona crea l'institut Municipal d'Assistència Sanitària 

(IMAS) que engloba diferents hospitals d'aguts, centres d'assistència primària i la titularitat de 

l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar (EUIM) i de l'Escola de Formació Professional, com a 

centres de docència.  

L’any 2004 l'IMAS i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) signen un conveni de col·laboració 

acadèmica amb el que la EUIM queda adscrita a aquesta universitat, d'acord amb el que 

preveu l'article 11 i l’article 105 de la Llei Orgànica de Universitats i els estatuts de la UPF. 

L’any 2008, amb la nova estructura universitària emanada de l'Espai Europeu d'Educació 

Superior (EEES) i en conformitat amb la previsió de l'article 88.2 de la Llei Orgànica 6/2001 

d'Universitats (BOE de 21 de desembre), s'obre l'oportunitat pels estudis de Grau en 

Infermeria que a la EUIM s'inicien en el curs 2009-2010. 

Posteriorment, mitjançant acord GOV/10/2010, s’aprova un conveni de col·laboració entre 

l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Salut i l'Ajuntament de 

Barcelona per a la constitució del Consorci Sanitari Parc de Salut Mar de Barcelona (CSPSM). 

Amb aquest conveni, s'extingeix l'Institut Municipal d'Assistència Sanitària (IMAS) i el Consorci 

es situa en la posició jurídica de l'Institut i, per tant, se subroga en tots els drets i obligacions. 

Així mateix en l'article 2 i 3 del DOGC. 5876 - 11/05/2011 es dóna conformitat al canvi de nom 

de l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar com a centre adscrit a la Universitat Pompeu 

Fabra, que passa a denominar-se Escola Superior d'Infermeria del Mar (ESIM) i passa a ser de 

titularitat del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona des del curs 2010-2011. 

Per tant, l’ESIM compte amb una experiència de més de 40 anys, al llarg dels quals s’han anat 

incorporant les noves estratègies d’ensenyament/aprenentatge recomanades per la comunitat 

internacional. 



 
 
Actualment, a més dels estudis de Grau en Infermeria, el centre gestiona diferents màsters: el 

màster en Infermeria Aplicada a l’Anestesia, Reanimació i Teràpia del Dolor (MIA-ARiD), el 

Màster en Infermeria Aplicada a les Emergències Extra-hospitalàries (MIA-EE) i s’estan fent els 

tràmits del Màster oficial d’Infermeria Escolar. A més, la ESIM participa en el Màster 

Interuniversitari de Recerca  i Innovació en cures d’Infermeres coordinat per la Universitat 

Autònoma de Barcelona i gestiona 14  cursos dins de l’espai Millor@, com a espai de formació 

complementària de postgrau dirigit a estudiants i professionals. 

La ESIM es troba, en un entorn biosanitari privilegiat, al costat de l’Hospital del Mar i del Parc 

de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), un dels centres d’investigació més importants del 

país; depenent del Parc de Salut Mar de Barcelona (PSMAR) i compartint edifici docent 

(Campus Mar) amb dues institucions universitàries més: la Facultat de ciències de la Salut i de 

la vida de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

D’aquesta manera es configura el Campus Universitari Mar com a projecte capdavanter de 

col·laboració interuniversitària en el que l’ensenyament, la clínica i la recerca estan plenament 

integrats. Les seves instal·lacions segueixen els criteris de Bolonya amb seminaris, aules 

d’habilitats clíniques, espais polivalents, Wi-Fi, una biblioteca que adopta el model de Centre 

de recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) i recentment aules de simulació clínica 

d’alta fidelitat. 

Els professors de l’ESIM provenen de diferents àmbits afins a les ciències de la vida i a les 

humanitats i de diferents àmbits de l’assistència, amb l’objectiu de buscar l’excel·lència tant en 

la docència com en la recerca de grau i postgrau. El curs 2016-17, l’ESIM compta amb una 

dotació de 13 professors a temps complert i 6 professors a temps parcial, a més de 30 

professors col·laboradors externs i més de 20 professors de la plantilla PSMar col·laboradors. 

El projecte educatiu es caracteritza per:  

 La orientació dialògica. 

 La promoció de noves metodologies i estratègies d’innovació docent adequades a 

l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) per millorar els processos 

d'ensenyament-aprenentatge, amb una alta implicació activa de l'estudiant i 

l’avaluació dels projectes d’innovació resultants.  

 La importància de l'aprenentatge d'habilitats pràctiques i de simulacions clíniques 

d’alta fidelitat amb equips interdisciplinaris.  

 L'ús habitual de les noves tecnologies en els processos d'aprenentatge. 



 
 

 Un sistema d'avaluació de la docència i del rendiment acadèmic unificat i objectiu 

en el qual els estudiants tenen la màxima informació possible per poder controlar 

el resultat dels seus aprenentatges.  

 La implicació dels estudiants en els processos de millora de la qualitat docent.  

 El foment del benestar en la vida universitària entre tots els membres de la 

comunitat universitària: estudiants, professors i treballadors d’administració i 

serveis. 

 El foment de la mobilitat a través dels programes d'intercanvi oficials (Sèneca, 

Erasmus, etc.).  

 Un programa d'acció tutorial en el que cada estudiant té un professor tutor al llarg 

de tota la seva carrera per facilitar-li el progrés acadèmic.  

 


