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L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’INFERMERIA I SALUT ESCOLAR ACISE ÉS UNA 
ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE

Declarada d’utilitat pública, constituïda a Girona el 26 d’Octubre del 2003 inscrita amb 
el número 4708 de la secció 1ª del registre de Girona, la qual representa al col·lectiu 
infermer que treballa a les escoles i instituts, tant en escoles ordinàries com d’educació 
especial, vetllant per la cura de tota la comunitat educativa ( pares, alumnes, mestres), 
però especialment dels infants i adolescents.

La nostra associació neix fruït de la voluntat de transformació de l’Associació de 
recerca etnogràfica aplicada calidoscopi ( abans Botica Natural ONGD) creada l’any 
2003, des de la qual s’han portat a terme projectes sanitaris de cooperació i recerca 
a nivell internacional, tant amb població adulta com amb la infància; conjuntament 
amb professionals, membres i col·laboradors, de la Vocalia Catalana de la Societat 
Científica Espanyola d’Infermeria i Salut Escolar (SCE3) constituida l’any 2002.

Durant l’organització per part de la Vocalia Catalana del IV Congrés Nacional d’Infermeria 
i Salut Escolar, que va tenir lloc a mitjans d’octubre del 2013, vam prendre la decisió 
d’agrupar-nos per donar millor cobertura a les necessitats en matèria de salut escolar, 
dintre del nostre territori català. És per aquest motiu, que en assemblea extraordinària 
es va decidir ampliar els objectius i modificar els estatuts, els quals inclouen el canvi de 
nom, passant-se a denominar ACISE a partir del 2 de desembre del 2014.

Les nostres funcions són: assistencial, gestió i assessorament en temes que versen 
sobre la salut a l’escola, investigació, educació en la prevenció i  la promoció de la 
salut, acompanyament, control i detecció en temes de salut escolar i integració social.

La nostra entitat representa al col·lectiu infermer que treballa a les escoles i instituts, tant 
en escoles ordinàries com d’educació especial, vetllant per la cura de tota la comunitat 
educativa (pares, alumnes, mestres), però especialment dels infants i adolescents, 
amb la finalitat de millorar la salut escolar.
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k) Quines tasques no desenvoluparà la infermera escolar a Catalunya.
- La vacunació escolar la continuaran portant a terme les infermeres de comunitària, no 
obstant les infermeres que estiguin integrades dins les escoles facilitaran i ajudaran a les 
infermeres que realitzaran aquestes tasques.
- Les infermeres del Programa i Salut Escolar, podran continuar anant als Instituts, per 
realitzar la consulta oberta i les xerrades puntuals. Treballaran en xarxa amb les infermeres 
integrades, amb la finalitat de millorar, reforçar i derivar pels canals que siguin convenients 
als adolescents que pateixin algun problema de salut que sigui susceptible d’ésser tractat  
per algun tipus concret de professional especialitzat.

11.- Quins models d’infermeria escolar prenem com a exemple?
Prenem  com exemple les infermeres escolars nord-americanes, canadenques, australianes, 
franceses, suïsses, noruegues i finlandeses. 

Busquem dels seus models de funcionament aquella informació que ens sigui útil per crear el 
nostre marc de treball adient al nostre context social com a país.

12.- Conclusions
La figura de l’ infermera a l’escola, a les diferents comunitats autònomes, és relativament nova i en 
fase de desenvolupament. Per tal d’assolir el paper important que creiem ha d’ocupar d’infermeria 
escolar, ens emmirallem en altres països a nivell internacional a on ja està implantada (EEUU, 
Canadà, Xile, Noruega, Finlàndia, França).

El paper de l’ infermera escolar va més enllà de la cura i l’assistència dels nens dintre de l’escola, 
competència clara, aquesta, de les funcions de les infermeres. D’altra banda,desenvolupa un 
paper socialitzador, educatiu i actiu, en una altre competència que també és pròpia d’infermeria, 
que és la promoció de la salut, tenint un paper rellevant dins del món de la infància i adolescència, 
en la consolidació dels hàbits saludables per part de l’alumnat,acompanyant-los i guiant-los cap 
a l’empoderament i responsabi-lització de la seva salut. 

L’ incorporació de les infermeres a l’escola durant tot l’horari escolar, malgrat semblar un cost 
afegit a curt termini , creiem que és una inversió a mig i llarg termini, que repercutirà en una 
disminució de la despesa sanitària en l’atenció de malalties adquirides en la edat adulta.

FIGUERES, 3 d’Abril  2016
.
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S’hauria de donar un termini de 6 anys, perquè totes les infermeres escolars es formessin amb 
aquest màster, així com també donar la possibilitat de convalidar crèdits del màster, segons la 
trajectòria laboral, experiència, i tota aquella formació que han rebut relacionada amb la matèria.

h) Quina formació s’està donant actualment respecte a la infermeria i salut escolar a 
Espanya?
Catalunya: 
 Màster no oficial d’infermeria i salut escolar impartit per la IL3- UB.

València: 
 Màster no oficial d’infermeria i salut escolar
 Curs d’expert d’infermeria i salut escolar  (Universitat Cardenal Herrera) 

Madrid: 
 Màster oficial en Salut Escolar (Universitat Camilo Jose Cela)
 Curs d’infermeria escolar (Universitat Complutense)

Sevilla: 
 Màster virtual infermeria i salut escolar (Universitat de Pablo Olavide)

i) Quina formació haurien de donar les Facultats d’Infermeria?
- Les escoles d’infermeria haurien d’incorporar una assignatura específica troncal i optativa, 
per aconseguir coneixements bàsics. Així com el desenvolupament de pràctiques dels seus 
alumnes.

- Fomentar treballs de recerca de fi de carrera, així com línees d’investigació del Doctorat 
d’Infermeria.
- Màster oficial (on-line o presencial) tipus CABE.

j) Quins continguts hauria de contenir el màster oficial tipus CABE
- Coneixement relacionat amb malalties.
- Coneixement d’atenció a urgències.
- Coneixements de promoció de la salut.
- Coneixement d’hàbits tòxics.
- Coneixement de prevenció d’accidents i de salut ambiental aplicada a l’escola.
- Coneixements d’educació i pedagogia de l’ensenyament aplicat a la salut escolar.
- Aplicació de noves tecnologies aplicades a la promoció de la salut escolar.
- Investigació i recerca.
- Coneixement social i antropològic de la infància.
- Coneixement bioètic aplicats a la salut escolar.
- Models d’educació per la salut i infermeria escolar en altres països.
- Detecció de malalties, de risc social, maltractaments, violència, cyberbullying, radicalització 
de conductes.
- Gestió dels recursos escolars en matèria de salut.
- Assessorament en politiques de salut.
- Assessorament  a  la comunitat educativa (pares, AMPES, mestres, comunitat...)
- Seguretat  a la infància i adolescència.
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ACISE treballa per a la implantació d’un programa d’educació per a la salut a les escoles (PESEI). 
La finalitat del programa PESEI és la de millorar la salut dels nens/es i adolescents mitjançant la 
promoció d’hàbits saludables, prevenció de riscos i coneixements necessaris en educació per a 
la salut que garanteixin la presa de control vers la seva pròpia salut present i futura, així com la 
corresponent al seu entorn i comunitat.

• MISSIÓ
Som una associació creada per contribuir en la millora de les condicions socials i sanitàries de 
tots els membres que formen la comunitat educativa a l’etapa escolar de primària i secundària, 
així mateix aquells que es troben en situació de vulnerabilitat; mitjançant l’ exercici professional 
dels infermers/res escolars, i amb el recolçament d’altres agents implicats en la salut escolar.

• VISIÓ
Com a organització volem que l’exercici professional dels infermers/res escolars, amb totes les 
seves competències, sigui implementat a totes les escoles de primària , secundària i educació 
especial de Catalunya.

• ELS NOSTRES VALORS.
ACISE te uns valors que estan reflectits en la seva actuació i que compartim tots els membres 
actius de l’organització.

CONFIANÇA en les persones implicades i en el treball conjunt. Fomentarem mantenir una 
relació fluida amb totes les parts implicades.

RESPECTE pels drets humans i la pròpia identitat de totes les persones amb qui compartim 
el treball.

TRANSPARÈNCIA per el compliment i l’administració eficient dels recursos.

IL·LUSIÓ, ENTUSIASME I MOTIVACIÓ en les accions i relacions desenvolupades. Vetllarem 
per a que les nostres accions siguin fruit d’aquests valors i es tradueixin en un treball rigorós.

COOPERACIÓ I INTERACCIÓ en les accions i experiències. Impulsarem la implicació 
horitzontal dels diferents agents amb els quals es treballi.

SER AGENTS del canvi social, tant a nivell micro-social com macro-social, en un moment 
històric en el que és necessari el reforç de les capacitats individuals i grupals.

INDEPENDÈNCIA I IMPARCIALITAT: actuarem amb plena autonomia institucional, sense 
condicionants polítics, privats o religiosos, i la nostra tasca serà extensiva independentment 
del sexe, edat, grup ètnic o creença religiosa dels nens/es i membres de la comunitat 
educativa.

QUÈ FEM?
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L’Infermera escolar desenvolupa un rol multidimensional, està capacitada per l’educació en la 
promoció de la salut dels nens i adolescents, així com de vetllar i tenir cura de la salut de tota la 
comunitat educativa, tant a dins dels centres escolars com en el seu entorn social i familiar.

En la nostra societat multicultural actual, ens enfrontem a problemes de salut i a interpretacions 
diverses i canviants de les malalties i del concepte de la salut, que també afecten als nens i als 
adolescents i que són difícils d’abordar. L’escola és un agent de socialització molt destacat en 
la vida dels infants, i per tant el lloc ideal en el qual podem treballar els infermers/es per tal de 
promoure una vida i un entorn més saludable, que afectarà de forma directe i indirecte a tots els 
membres de la comunitat.

Els nens i els adolescents d’avui en dia, tenen necessitats en matèria de salut que difícilment 
poden ser cobertes per pares o professors sense el recolzament i ajuda de professionals de la 
salut,com són les infermeres escolars.

L’Associació Catalana d’Infermeria i Salut escolar (ACISE) té com a directrius les funcions 
d’infermeria i salut escolar, basades en el perfil professional de les infermeres escolars, que es 
va consensuar a nivell de l’Estat Espanyol a Gandía el 30/10/2009 en el II Congreso Nacional 
de Enfermería y Salud Escolar, i ampliat amb la incorporació d’algunes funcions consensuades 
per diferents Associacions d’Infermeria Escolar Internacionals, per tal de què la nostra tasca 
excel·leixi en la prevenció i promoció de la salut i l’atenció de la malaltia, dels infants en edat 
escolar i instituts i repercuteixi a tota la comunitat educativa.

FUNCIONS DE LES INFERMERES ESCOLARS

1.-FUNCIO ASSISTENCIAL

2.-FUNCIÓ D’EDUCACIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT

3.-FUNCIÓN INVESTIGADORA

4.-FUNCIÓ GESTORA

5.-FUNCIÓ D’ASSESSORAMENT

6.-FUNCIÓ D’ACOMPANYAMENT

7.-FUNCIÓ SOCIAL

8.-FUNCIÓ DE DETECCIÓ I VIGILANCIA

FUNCIONS

Associació Catalana d’infermeria i Salut Escolar
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10.- Com s’haurien d’integrar les infermeres a les escoles de Catalunya?
a) Integració:

1.- En primer lloc, s’haurien d’incorporar mitjançant una llei catalana, que obligués a donar 
cobertura urgent i prioritària a totes aquelles escoles d’educació especial, així com aquelles 
escoles ordinàries amb una unitat de USEE.
2.- En segon lloc, s’incorporarien les escoles ordinàries amb més d’una línea (>=1200 
alumnes).
3.- Escoles >=500 alumnes i < a 1200 alumnes
4.- Aquelles escoles que són d’una línea, i que pertanyen a una ZER ( zona escolar rural)  
compartirien infermera.
5.-Escoles  bressol amb necessitats específiques.

b) Temps d’Integració total.
Integració gradual, amb un temps màxim de 5 anys, per a la integració total.

c) De quin departament han de dependre les infermeres?
S’ha especulat sobre quins departaments, dins del nostre territori serien els més ideals, Si 
seria millor que les infermeres depenguessin del departament de sanitat, del departament 
d’ensenyament o de l’Agencia Pública de Salut.

Creiem que el més adequat seria que depenguessin del departament d’ensenyament, degut a 
l’entorn que s’està treballant , sembla més fàcil la integració complerta amb tots els professionals 
que treballen a l’escola. No obstant hauria d’haver-hi una connexió interdepartamental  entre el 
departament d’ensenyament i el departament de salut.

d) Què hauran de cobrir les infermeres a les escoles?
Les infermeres han d’ésser considerades com a personal docent dins de les escoles i institut, 
amb la finalitat de realitzar “Educació per la Salut”, a on s’ha d’impartir promoció i prevenció 
de temes de salut adaptats a cada edat, i treballant de forma espiral ampliant els coneixement 
d’any en any. Tenint en compte que l’educació ha d’ésser igual i equitativa a totes les escoles de 
Catalunya. Per això, creiem oportú utilitzar com a temari transversal  el PESEI. A l’hora també 
haurà de cobrir l’assistència escolar, així com el desenvolupament de les altres funcions.

e) Com s’haurien d’incorporar les infermeres  a les escoles públiques?
Les infermeres a les escoles públiques haurien d’accedir mitjançant oposicions (independentment 
de la procedència), amb un temari concret per realitzar aquesta tasca + suma de mèrits per 
experiència i per altres estudis relacionats amb la salut escolar.

Com que totes les places no es podrien cobrir al 100% mitjançant oposicions, caldria que el 
departament d’ensenyament obris una borsa de treball  per punts, per tal de cobrir interinatges i 
substitucions.

f) Com s’haurien d’incorporar les infermeres a les escoles privades?
Seguint el mateix criteri d’incorporació que segueixen per la incorporació dels seus professors.

g) Quina formació haurien de tenir les infermeres, per tal d’estar ben formades com a 
infermeres escolars?
Haurien de formar-se amb un màster oficial  (on-line o presencial)  tipus CABE, com els que 
realitzen el professorat, d’un any de duració i 60 crèdits,  adaptat a la infermeria escolar.
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CONGRÉS

I CONGRÉS CATALÀ D’INFERMERIA I SALUT ESCOLAR - 17 i 18 DE SETEMBRE 2015

Durant la celebració del I Congrés d’ACISE “Les infermeres escolars peces fonamentals en la cura i 
educació per a la salut d’infants i adolescents”, diferents professionals del sector que treballen per la 
infància i adolescència van fer palesa les mancances de l’actual sistema sanitari-educatiu, i d’aquí neix la 
demanda en forma de MANIFEST reclamada per aquests agents socials.

www.acise.cat
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Hi ha els infermers i infermeres que pertanyen al Programa Salut Escolar, que fan les seves 
intervencions als Instituts, de forma puntual unes hores a la setmana (són infermeres de 
comunitària).

També trobem algunes infermeres i infermers en escoles d’educació especial contractades de 
forma privada, a través d’alguna fundació, o que depenen d’algun hospital.

Hi ha algunes infermeres que treballen com autònomes que han sigut contractades directament 
per l’escola, amb la contribució de fons de pares o AMPA’s.

També trobem infermers/eres que fan xerrades de promoció de la salut a través  d’entitats amb o 
sense ànim de lucre, així com altres ho poden fer amb caràcter voluntari.

Finalment, algunes infermeres/ infermers treballen en la recerca i el desenvolupament de 
protocols per les escoles, així com la difusió de la infermeria escolar.

8.- Quina formació disposen actualment les infermeres escolars?
Partim d’una base comuna; tots  aquests professionals infermers/eres són  Diplomats o Grau 
d’Infermeria. A partir d’aquí trobem:

a) Infermeres de pediatria amb o sense especialització.
b) Infermeres  de comunitària amb o sense especialització.
c) Infermeres de salut mental amb o sense especialització.
d) Llevadores.
e) Infermeres amb doble titulació d’infermeria, com:
  - Infermera +fisioterapeuta.
  - Infermera+mestre.
  - Infermera+psicòloga.
f) Infermeres amb un màster  oficial o no oficial d’ infermeria escolar o    salut escolar.
g) Infermeres amb cursos d’ especialització en salut escolar oferts o no, per universitats.
h) Infermeres amb un màster de promoció de la salut.
i) Infermeres amb algun tipus de Doctorat.
j) Infermeres amb el CABE.
k) Infermeres amb màster de promoció de la salut oficial o no oficial.
l) Infermeres de comunitària, que pertanyen al Programa Salut i Escola, i que han realitzat 
formació al respecte donada pel mateix Programa.
m) Infermeres que tenen el diplomat d’estudis de Salut Pública.

9.-On han d’estar les infermeres escolars?
Han d’estar presents a:
 - Escoles  bressol.
 - Escoles  bressols amb necessitats especials.
 - Escoles d’educació especial.
 - Escoles ordinàries amb una unitat  USEE.
 - Escoles ordinàries.
 - Instituts.
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MANIFEST D’INFERMERIA I SALUT ESCOLAR DE CATALUNYA
al Monestir de Sant Feliu de Guíxols, el 13 de febrer de 2016

L’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar (ACISE), és una entitat sense ànim de lucre, 
que va néixer per vetllar per la cura dels infants i adolescents, així com per la seva educació 
i promoció per la salut en tot el ventall escolar: escoles bressol, ordinàries, especials i de 
secundària.

ACISE, amb aquest document vol manifestar els següents punts:
- Durant la celebració del I Congrés Català d’Infermeria i Salut Escolar, en el qual van participar-
hi diferents professionals que treballen per la defensa dels drets dels infants, es van fer paleses 
les mancances que l’actual sistema educatiu presenta en l’àmbit de la salut/malaltia/atenció 
d’infants i d’adolescents. És necessari donar cobertura assistencial als diferents problemes de 
salut aguts i crònics que pot presentar la població escolar, i s’ha d’elaborar un pla d’educació 
per a la salut adient, equitatiu i igualitari, per a totes les escoles petites i grans de Catalunya.

- ACISE reconeix la necessitat urgent de la incorporació d’Infermer/eres Escolars, com a 
professionals experts en portar a terme la cobertura de totes aquelles necessitats en salut 
que puguin afectar a tots els actors de la comunitat educativa (mestres, pares, AMPA’s i, 
especialment, infants i adolescents), així com afavorir el lligam escola-família-salut.

- ACISE vol fer saber, que el professional més adient, sens dubte, és la Infermera Escolar, 
doncs dintre el seu rol competencial, reconegut pel Consell Internacional d’Infermeria reconeix, 
a més de la competència assistencial, la competència d’educació per la promoció de la salut.

- ACISE informa que el nombre d’Infermers/eres Escolars que treballen actualment a nivell 
d’escoles ordinàries i/o escoles especials són molt minses i no cobreixen els ràtios mínims 
que s’aconsellen des de la National Association of School Nurses (NASN), els quals parlen 
d’un mínim d’una infermera per cada 750 nens.

- ACISE manifesta que es produeix un greuge comparatiu en relació a la cura i serveis d’atenció 
en matèria de salut que reben els infants que viuen a Catalunya respecte als que viuen en 
d’altres comunitats d’Espanya. A títol d’exemple, mentre el 100% de les escoles d’educació 
especial de la Comunitat de Madrid disposen d’infermera, ja que per llei tenen l’obligació 
de disposar de fisioterapeuta i d’infermera, a Catalunya la llei només obliga a disposar de 
fisioterapeuta, però no d’infermera. Així, ens trobem que només un 1-2% de les 178 escoles 
d’educació especial que hi ha a Catalunya disposen d’infermera. A més a més, les tasques 
que són competència de la infermera escolar són realitzades per personal docent o no docent, 
els quals no tenen desenvolupades aquestes competències en la seva professió, envaint 
competències pròpies de la infermeria.

- ACISE reconeix el gran treball que han dut a terme els infermers/res que desenvolupen el 
Programa Salut i Escola amb els adolescents de la majoria dels Instituts de Catalunya. Volem 
assenyalar, però, que no és suficient. Les infermeres han d’estar presents a les escoles i 
instituts en tot l’horari lectiu, essent insuficient la seva presència durant 1-2 hores setmanals, 
atès que no es cobreixen totes les necessitats en matèria de salut.

MANIFEST
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El 2009, la SCE va definir  l’ infermera escolar com una professional que compta amb un títol 
oficial universitari d’ infermeria i disposa d’una formació addicional acadèmica i/o professional 
de postgrau en Infermeria Escolar. L’ infermera escolar es defineix como el/la  professional 
d’infermeria que realitza el seu treball en l’àmbit escolar, prestant atenció i cura de la salut a la 
comunitat educativa, i que per fer això ha rebut una formació específica i complementaria en el 
seu procés formatiu. El seu objectiu és contribuir al ple desenvolupament i màxim benestar físic, 
mental i social d’aquesta comunitat, havent d’estar integrada en la mateixa, i en conseqüència  
present en el centre educatiu durant tot l’horari escolar.

El  2014, ACISE  defineix la Infermera Escolar com un infermer/a de pràctica avançada, que per 
la seva formació i experiència presenta un perfil adient per tal de desenvolupar plenament els rols 
competencials de la infermera escolar, amb la finalitat de tenir cura, fer prevenció i promoció de 
la salut, principalment dels infants, nens i adolescents, des de la primera infància (a les escoles  
bressol), infància (a les escoles ordinàries) i pre-adolescents i adolescents (als instituts). Tot això 
sense oblidar a la resta de membres que composen  la comunitat educativa (mestres, pares, 
AMPES) i tenint en compte l’entorn social de la comunitat a on pertany l’escola. L’objectiu a curt 
termini és l’assoliment d’un estat de salut òptim pels estudiants, així com preparar-los per l’auto-
empoderament de la seva salut en la edat adulta.

5.- Quines funcions té la infermera a l’escola.
Per tal de donar cobertura a totes les necessitats de salut a l’escola, la infermera desenvoluparà 
plenament totes les seves funcions corresponents a la infermera escolar:

1).- Funció  assistencial.
2).- Funció d’educació i promoció de la salut.
3).- Funció investigadora.
4).- Funció Gestora.
5).- Funció d’Assessorament.
6).- Funció d’acompanyament.
7).- Funció Social.
8).- Funció de detecció i vigilància.

6.- Quin nombre d’ infermeres i els infermers  treballen actualment a les escoles de 
Catalunya?
Actualment el nombre d’infermers i infermeres que treballen a les nostres escoles  és molt 
reduït, i hauríem d’arribar a cobrir els ratis que són aconsellables per la NASH (Associació 
Norteamericana d’Infermeres escolars).

7.- A on estan treballant actualment?
Trobem infermers i infermeres que treballen durant tot l’horari lectiu escolar o a mitja jornada. 
Aquestes treballen contractades en escoles privades i/o concertades, que generalment son de 
tradició religiosa.
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• Aconsellem i revisem les farmacioles escolars.
• Gestionem eficientment recursos de salut a l’escola i institut.
• Recopilem bibliografia i fem treballs de recerca amb evidència científica sobre infermeria 

i salut escolar, facilitant informació al respecte.
• Realitzem investigació relacionada amb la infermeria i salut escolar.
• Organitzem congressos i jornades d’ infermeria i salut escolar, per tal de crear un lloc de 

trobada per compartir coneixements i avançar en aquest camp.
• Treballar amb atenció a la infància en països subdesenvolupats.
• Cooperació internacional amb projectes i programes de salut escolar i el seu entorn, així 

com engegar projectes propis a nivell internacional.

3.- Objectius.
• El nostre principal objectiu va dirigit a la inclusió de la figura de la infer-mera escolar, 

durant tot l’horari lectiu, a les escoles i instituts, desenvolupant totes les seves funcions, tal 
com estan especificades en el document consensuat a nivell de l’Estat Espanyol, aprovat 
a Gandia, el dia 30/10/2009 per la SCE3, i que ha estat ampliat amb la incorporació 
d’algunes funcions consensuades per diferents associacions d’Infermeria Escolar 
Internacional, per tal que la nostra tasca excel·leixi en la prevenció i promoció de la salut 
i l’atenció de la malaltia dels infants en edat escolar i adolescents i repercuteixi a tota la 
comunitat educativa i l’entorn social.

• Treballar amb xarxa amb tots els agents implicats i altres professionals que treballen en 
temes de salut dins les escoles, així com amb tots els membres que formen part de la 
comunitat educativa, amb la finalitat de tenir una bona cura assistencial i promocionar la 
salut escolar, incidint en la millora dels hàbits saludables i reduint les conductes nocives 
de salut en l’edat pre-adolescent i adolescent.

• La infermera integrada a l’escola, té com a màxima prioritat vetllar per tots aquells aspectes 
de salut escolar que envolten des de la infància fins a l’adolescència.  Parlem des de les 
escoles bressols, escoles, fins a la finalització de l’ Institut.

• Així mateix, vetllar per a la integració i cura d’aquells nens que pertanyen a Escoles 
d’Educació Primària, així com aquells nens que estan integrats en una unitat USEE (Unitat 
de suport de l’educació especial), en una escola ordinària.

• Vetllar per tots aquells temes de salut escolar que afecten a tota la comunitat educativa 
(alumnes/professorat  i pares).

4.- Definició dels infermers/eres escolars.
El 1999, la National Association of School Nurses (NASN), primera Associació d’Infermeria 
escolar a América, defineix a l’ Infermeria escolar com “una pràctica especialitzada de la professió 
infermera que persegueix el benestar, l’ èxit acadèmic i la promoció de la salut  en la vida dels 
estudiants. Amb aquesta  finalitat, les infermeres escolars fomenten la responsabilitat positiva 
dels alumnes per a un desenvolupament normal; promouen la salut i la seguretat; intervenen en 
problemes de salut potencials i actuals; realitzen gestió de casos i col·laboren activament amb 
tota la comunitat escolar per construir la capacitat d’adaptació dels estudiants a la família, la seva 
gestió, recolzament i aprenentatge”.
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- Existeixen alguns programes de Promoció de la salut a les escoles i instituts, que són 
subvencionables i que, en el seu disseny i elaboració no es troba present l’expertesa de les 
infermeres escolars en relació al contingut d’aquests programes. Demanem la revisió de tots 
aquests programes per part de les infermeres escolars, per tal que s’ajustin a la realitat actual 
de la salut escolar en la nostra societat.

- ACISE demana la implementació d’una assignatura d’Educació i promoció de la salut, que 
la pot impartir una infermera escolar, amb la formació adient per tal de realitzar la docència. 
Proposem la implementació del programa PESEI a totes les escoles, des de P3 fins al finalde 
la secundària i assegurant la coordinació i la continuïtat dels continguts.

- ACISE vol que la infermera escolar sigui un professional més a les escoles, que treballi en 
xarxa, assessori, doni suport i ajudi en tots els aspectes que fan referència a la salut escolar.

- ACISE informa que les infermers/res escolars tenen quatre funcions bàsiques a desenvolupar 
en qualsevol escola:

  1) Competència Assistencial.
  2) Competència d’educació i promoció de la Salut.
  3) Competència Gestora de serveis dins les escoles.
  4) Competència Assessora dins i fora de l’escola.

   I, com a competències complementàries:

  5) Competència investigadora.
  6) Competència de detecció i vigilància.
  7) Competència d’acompanyament.
  8) Competència social.

- Per tant, amb aquest manifest, volem recollir la conformitat de totes aquelles entitats i altres 
tipus d’organitzacions que tenen algun vincle amb la infància, així com el professorat, les 
infermeres, les AMPA’s, els monitors, els psicòlegs, els pedagogs, els treballadors socials, els
educadors, els pediatres,... o qualsevol persona a títol individual, amb la finalitat de reclamar 
la presència obligatòria de la infermera escolar a totes les escoles, per tal d’assolir i vetllar per 
la cura i l’educació de tots els infants i adolescents de Catalunya.

- Fer-ho extensiu al Síndic de Greuges, al Partits polítics, als Consells Comarcals, a les 
Diputacions, així com al Parlament de Catalunya, amb la finalitat de sol·licitar el tràmit d’una 
llei que avali i obri aquesta porta, tant necessària per aquests infants i adolescents que en un
futur seran els nostres adults.
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PLA   D’INTEGRACIÓ   DE  LES  INFERMERES  I  INFERMERS   A  LES  ESCOLES  I  
INSTITUTS   DE  CATALUNYA

1.- Introducció.
L’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar (ACISE)  és una entitat sense ànim 
de lucre, que representa al col·lectiu infermer que treballa a les escoles i instituts contractats 
de forma pública, privada o voluntària, tant en escoles ordinàries com d’educació especial, 
vetllant per la cura de tota la comunitat educativa (pares, alumnes, mestres), i especialment 
dels infants i adolescents.

La nostra associació neix fruït de la voluntat de transformació de l’Associació de recerca 
etnogràfica aplicada calidoscopi ( abans Botica Natural ONGD) creada l’any 2003, des de 
la qual s’han portat a terme projectes sanitaris de cooperació i recerca a nivell internacional, 
tant amb població adulta com amb la infància; conjuntament amb professionals, membres i 
col·laboradors, de la Vocalia Catalana de la Societat Científica Espanyola d’Infermeria i Salut 
Escolar (SCE3), que porten treballant per la infància i adolescència des de l’any 2009.

D’ençà de l’organització per part de la Vocalia Catalana del IV Congrés Nacio-nal d’Infermeria 
i Salut Escolar, que va tenir lloc a mitjans d’octubre del 2013, vam prendre la decisió d’agrupar-
nos per donar millor cobertura a les necessitats en matèria de salut escolar, dintre del nostre 
territori català. És per aquest motiu, que en assemblea extraordinària es va decidir ampliar els 
objectius i modificar els estatuts, els quals inclouen el canvi de nom, passant-se a denominar 
ACISE a partir del 2 de desembre del 2014.

2.- Les nostres línees de treball com associació.
• Donem suport als infermers/eres que treballen amb l’educació i promoció de la salut a les 

escoles i instituts, oferint-los la possibilitat de fer ús del Programa d’educació per la Salut 
a l’escola i institut (PESEI), com a eina facilitadora de treball.

• Realitzem tallers, xerrades per pares, mestres i alumnes, a demanda de les necessitats 
de cada escola o institut.

• Treballem amb l’elaboració de material didàctic per poder desenvolupar les sessions 
d’educació per la salut.

• Treballem amb els nens vulnerables socialment, per tal de detectar deficiències de salut 
i actuar al respecte.

• Recolzem i assessorem a la comunitat educativa en temes de salut escolar.
• Fem intervencions escolars relacionades amb prevenció i detecció de deficiències de 

salut escolar, o de problemes visibles respecte a l’alumnat.
• Fem formació sobre infermeria i salut escolar orientats a infermeres, professors i altres 

agents que treballen amb salut escolar.
• Aconsellem i recolzem a les famílies sobre temes de promoció de la salut.
• Treballem per la cura i assistència dels nens amb problemes crònics o aguts de salut a 

les escoles ordinàries i a les escoles d’educació especial, facilitant la seva integració a 
l’escola.

• Treballem per cobrir l’assistència diària de les malalties dels nens a les escoles així com 
per cobrir les urgències que es puguin produir dins l’horari escolar.

PLA   D’INTEGRACIÓ   
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Universitat de Girona

Associació de Diabètics de Catalunya
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ESCOLES, INSTITUTS I AMPES QUE DONEN SUPORT AL MANIFEST 

1.- CEIP Sant Jaume    (Portbou)
2.- AMPA de l’Escola Alzines Balladores (Sant Feliu de Buixalleu)
3.-Institut Sant Elm (Sant Feliu de Guíxols)
4.-Institut Cavall Bernat (Terrassa)
5.- Escola El Margalló (El Garraf)
6.- Escola Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)
7.- CEE TAIGA
8.- Escola l’Assumpció.
9.- Escola la Ginesta
10.- Institut  Anton Busquets i Punset.
11.- Escola Cusí.
12.- Escola Marcel.lí Esquius.
13.- Escola Sant Martí.
14.- Escola Sant Pere i Sant Pau de Tarragona.
15.- Escola el Margalló.
16.- Escola Pompeu Fabra.
17.- Institut la Bastida.
18.- Institut Cavall Bernat de tErrassa.
19.- CEE Sant Joan de Deu
20.- Escola d’Educació Gimbarda
21.- Ampa Bogatell
22.- Escola Ramon y Cajal (Ulldecona)
23.- Escola Sant Miquel del Cros (Argentona)

ENTITATS QUE S’ADHEREIXEN AL SUPORT AL MANIFEST

ADHESIONS

	

	

	

Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica. (ACIP)

Sociedad Científica Española de Enfermeria Escolar.(SCE3)

Sindicat d’Infermeria de Catalunya. (SATSE)

	
Federació d’Associacions  de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya. (FAPAC)
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Federación Española de Enfermedades Raras. (FEDER)
	

Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya. (TIAC).

Consell de Col.legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.(COIB)

Col.legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona. (COITA)

Sindicat CCOO educació.

Col·legi Oficial infermer/eres  de Girona.      

Col·legi Oficial infermer/eres de Lleida.

Escola Universitària D’infermeria 
i Teràpia Ocupacional De Terrassa

Facultat d’Infermeria de Girona.

PSiNET, UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA.

SOCIETAT CATALANO BALEARS D’INFERMERIA.

ESCOLA UNIVERSITARIA SANT PAU.

FUNDACIÓ MARÍA AGUSTÍ.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


