COMITÈ ORGANITZADOR

COMITÈ CIENTÍFIC

Presidenta
Eva del Campo Fernández

Presidenta
Rosa Maria Subirós Teixidor

Vicepresident
José Antonio Zafra

Vicepresidenta
Montse Camprubí Duran

Vocals
Jaume Maset Brugat
Pilar Girbal Portela
Fanni Vich Enrich
Erika Homs Romero
Beatriz Carreño Poyatos
Alícia Márquez Vidal
Natalia Colina Sánchez
Anna Fàbregas Juanola

Vocals
Ramiro Ortegón Delgadillo
Gràcia Soler Pardo
Susana Pérez Ariste
Mar Calvo Terrades
Joan Carles Sevilla Molla
Eva Guinart Costals
Sílvia Rubio Viladomat

Secretaria Tècnica
María Jesús Jardín Souto
Carmen Montalvo Agundis
Rosa Frutos Mata

Benvolguts companys/es,
L’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar (ACISE), es complau en anunciar-vos la I
Jornada d’Infermeria i Salut Escolar, que porta com a títol “Coneixent a la infermera escolar”. Es
durà a terme en el Centre de Turisme Cultural de Sant Domènec, Peralada (Girona).
Aquesta Jornada és un punt de continuïtat del passat I Congrés d’Infermeria i Salut
Escolar. Volem escoltar les necessitats relacionades en salut escolar que demanda la comunitat
educativa (pares, mestres, associacions...) i reflexionar sobre les aportacions que podem fer les
infermeres per millorar el dia a dia dels infants i adolescents dintre dels centres escolars,
mitjançant les nostres funcions com a infermeres escolars.
Desitgem que aquesta Jornada sigui també un lloc per compartir, treballar i aportar idees i
vivències, entre totes les infermeres i altres professionals relacionats amb el món escolar.
L'objectiu de la jornada és proposar solucions i enriquir-nos de totes les aportacions que es facin,
per poder oferir una millor atenció als alumnes d’escoles bressol, primària, secundària, ordinàries
amb unitats USEE, escoles d’educació especial...
Aprofitem per convidar-vos a participar activament amb les vostres comunicacions i
pòsters, que recolliran la professionalitat que cadascú de vosaltres té en aquesta matèria i que
permet avançar en el camp de la infermeria i la salut escolar.

Rebeu una cordial salutació,

Eva del Campo Fernández

Gràcia Soler Pardo

Presidenta del Comitè Organitzador d’ACISE

Presidenta d'ACISE

PROGRAMACIÓ
8'30 h – 9'00 h. Acte Inaugural
9'00 h – 10'00 h. La veu de la Comunitat Educativa
Modera:


Susana Pérez Ariste. Vicepresidenta d’ACISE.

Visions externes de la salut a l’escola, AMPA.
Sra. Mar Gotarda Rodríguez.
Vicepresidenta de la FAPAC.



La veu de les persones que treballem a l’educació.
Sr. Manel Pulido.
Secretari General de la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya.
Professor de secundària.



Les malalties minoritàries van a l’escola.
Dr. Manuel Armayones Ruiz.
Vicepresident de FEDER.



Tinc drets, et necessito!
Sra. Cristina Rojas de la Rosa.
Directora i mestra d’educació infantil de l’Escola Margalló (El Garraf).

10'00 h – 11'00 h. Reflexions de les Infermeres a l’Escola
Modera:

Rosa Maria Subirós. Tresorera d’ACISE. Infermera.
Màster Antropologia Mèdica.



Experiència de la implantació d’un servei d’infermeria a l’escola.
Sra. Vanesa Pedró Salvador.
Infermera a l’Escola Escorial de Vic.



Infermeria a les escoles d’educació especial.
Sra. Raquel Rectoret.
Màster Infermeria Escolar.
Infermera de l’Escola ESCLAT (Hospital Sant Joan de Déu).



Transformant la Infermeria de Jesuïtes Educació.
Sra. Natalia Colina Sánchez.
Infermera Jesuïtes Educació.
Màster Universitari en Salut Escolar per la Universitat Camilo José Cela.



Dues dècades creant vincles.
Sra. Noemí Asensio Saiz.
Infermera escolar de l'Escola Pia de Sant Antoni.



Infermera escolar i alumnes amb necessitats educatives especials.
Sra. Mar Martínez Ballester.
Infermera escolar de la Fundació Nexe (Hospital Sant Joan de Déu).
Presidenta de la SCE3.

11'00 h – 11' 30 h. Café i visualització de pòsters
11'30 h – 12'00 h. Conferència sobre el Rol Competencial de les Infermeres a la comunitat
educativa.


Rol Competencial de les infermeres a les escoles i instituts.
Dra. Gràcia Soler Pardo. /

Presidenta d'ACISE.

12'00 h – 13'00 h. Necessitats especials en salut a l’escola.
Modera:


Montse Camprubí. Vocal d’ACISE per Girona.

L’educació diabetològica a l’escola.
Sra. Montse Castells Prat.
Infermera Nutricionista de l’Hospital Universitari de Vic.
Infermera Educadora en diabetis infantil i adults.



Ostomías digestivas de alimentación en pediatría: educación sanitaria y cuidados
específicos.
Sra. Marisa Cebrián Batalla. Referente del niño crónico complejo.
Hospital Universitari Vall d’Hebron.



Nens amb dificultat respiratòria a la comunitat educativa.
Sra. Mònica García Hurtado.
Infermera, psicòloga i màster en infermeria pediàtrica.



La prescripció infermera a l’escola.
Dr. Àngel Romero Collado.
Professor de la facultat d’infermeria de la UdG.

13'00 h – 14'00 h. Comunicacions lliures
Modera:

Pili Girbal Portela. Secretaria i Vocal d’ACISE

14'00 h – 16'00 h. Dinar i cafès.
15’00 h – 16’00 h. Visualització de pòsters lliures.
16'00 h – 17'00 h. Noves tecnologies aplicades a l’ infermeria escolar.
Modera:


Sílvia Rubio Viladomat. Infermera EBA Peralada

APP per adolescents DUME22.
Sra. Joaquima Sánchez Rus.
Vocal Responsable per Tarragona d’ACISE.



Web, suport als professionals i adolescents.
Sr. José Antonio Zafra Ágea.
Infermer i vocal responsable per Barcelona d'ACISE.



Teleassistència pediàtrica o com tenir un pediatre sempre a l’escola.
Dra. Amalia Arce Casas.
Pediatra de la Fundació Hospital de nens de Barcelona.



DARWeb: una intervenció en web per al dolor abdominal recurrent dels nens i
adolescents i les seves famílies.
Dra. Eulàlia Hernández i Encuentra.
Dra. en Psicologia. Professora de la UOC i coordinadora del grup de recerca PSiNET
(psicologia, salut i xarxa).

17'00 h – 18'00 h. Treballant les emocions i la psicologia a l’escola.
Modera:


Bea Carreño Poyatos. Secretària i vocal d’ACISE.

El programa Les Perles.
Sra. Talia Company Blanch.
Infermera especialista en salut mental, terapeuta familiar.



Benestar emocional per la inclusió social.
Sra. Isabel Clemente Navarro.
Psicòloga i Treballadora Social. Professora associada de la UdG.



Revolució emocional a l’aula. Les emocions sí importen.
Sra. Judit Esquís Casadevall i Sra. Berta Masramon López.
Mestres d’educació infantil.



Educar sentint, educar amb sentit. Educació emocional i psicologia positiva en
l’educació per la salut.
Sr. Ramiro A. Ortegón Delgadillo.
Infermer educador de l’àrea d’innovació pedagògica de l’Associació SEER.
(Salut i Educació de l’Emoció i la Raó).

18'00 h – 18'20 h. Café
18'20 h – 19'20 h. Adolescents, un món per créixer i conèixer.
Modera:


Alícia Màrquez Vidal. Vocal responsable d'ACISE per Lleida.

Experiència del projecte TAB-ES per la prevenció del consum de tabac en
adolescents.
PhD. Cristina Rey Reñones.
Professora Associada de la URV.
Adjunta a la Direcció de l’AP al Camp de Tarragona – ICS.
Màster infermeria escolar per la UB.



Escola de pares d’adolescents.
Sra. Eva del Campo.
Especialista en Pediatria.



El efecto smartphone: conectarse con sentido.
Dr. Manuel Armayones Ruiz.
Doctor en Psicologia i Màster en Drogodependències.
Sotsdirector acadèmic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC.



Els adolescents en els nostres dies, una visió des de la infermera del Programa salut
i escola.
Sra. Leonor Montserrat Munuera.
Infermera Programa Salut i Escola de l’ Institut Tres Turons d’Arenys de Mar.

19'20 h – 20'00 h. Acte de cloenda i entrega de premis.
20'00 h – 21'00 h. Reunió de la Junta i Socis.

21'00 h. Sopar lliure.

BASES PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS I PÒSTERS
Es poden presentar pòsters de treballs científics, experiències o casos clínics
relacionats amb la infermeria escolar. La persona responsable de presentar la
comunicació serà la que consti com a primer autor (obligatòriament haurà d’estar inscrit al
congrés), acceptant-ne un màxim de 2 comunicacions (sigui la combinació que sigui), i
amb un màxim de 6 autors. Entre els millors pòsters, es seleccionaran 4 treballs que
passaran a comunicacions de 10 minuts de durada.
Les certificacions dels pòsters i comunicacions es donaran finalitzades les
intervencions. El certificat on hi consten tots els autors s’entregarà al primer autor
(responsable de la defensa) una vegada finalitzada aquesta.
Les comunicacions han de ser inèdites (no publicades ni presentades a cap altre
jornada o congrés), i es poden presentar en català o en castellà.
S’enviarà un resum de 500 paraules en total, a l’adreça: acise.2015@gmail.com,
seguint l’estructura: Títol, Objectiu/s, Material i Mètodes, Desenvolupament, Descripció del
cas, Resultats, Evolució del cas i Conclusions.
El Comitè Científic es reserva el dret de modificar el format (oral o pòster) de
presentació de la comunicació triat pels autors. El fet d’enviar una comunicació indica que
l’autor accepta aquesta normativa.
Hi haurà premi honorífic per a la millor comunicació oral i pòster, al qual no podrà
optar cap membre del comitè científic ni organitzador.
La data màxima per a enviar comunicacions és el dia 3 de setembre 2016.
L’acceptació de les comunicacions i el seu format es comunicarà al primer autor, com a
molt tard, el dia 7 de setembre.

Una vegada els autors rebin la confirmació que ha estat acceptada la proposta de
comunicació o pòster per part del comitè científic, caldrà seguir el procediment següent:


El format del pòster (descarregar plantilla pòster aquí).Les mides del pòster de la
plantilla no es poden modificar, i cal que estigui visible el logo que ja es troba
inserit. Es poden modificar els colors, etc., segons el criteri dels autors. No serà
necessària la presentació oral del pòster.



La comunicació oral, amb una durada de 10 minuts (descarregar plantilla
comunicació oral aquí). Es poden modificar els colors, afegir fotografies, etc.
segons el criteri dels autors. A la plantilla de la comunicació oral cal que el logo de l
jornada aparegui a la primera diapositiva (no cal que estigui present a totes).

Una vegada els autors hagin omplert la plantilla del pòster o la presentació de la
comunicació, hauran d’enviar-la, com a molt tard el 22 de setembre, en la seva versió
final al correu acise.2015@gmail.com, indicant el nom de l’autor principal (que la
defensarà) i el títol. Aquesta versió serà la que es defensarà, sense possibilitat de canviarla el dia de la jornada. Si algun autor no envia el seu pòster o presentació de comunicació
en el termini abans indicat, el comitè pot excloure-la de la jornada.
Aquest any, també volem donar reconeixement a aquells treballs de final de curs,
tesines o tesis Doctorals que s’hagin llegit, relacionades amb la infermeria i salut escolar.
Per aquest tipus de treball cal enviar un resum no superior a 1000 paraules, així
com el treball en sí, per la seva valoració. Cal enviar-ho abans del 3 de setembre. A
l’adreça: acise.2015@gmail.com. Caldrà que l’autor estigui inscrit a aquesta Jornada. Els
treballs poden ésser publicats a la pàgina web de l’entitat.

El Comitè científic pot escollir fins a 3 treballs, per tal que siguin exposats dins la Jornada.
S’entregaran les següents distincions de premis a:

1er. Premi de Comunicació.
2on. Premi de Comunicació.

1er. Premi de Pòster.
2on. Premi de Pòster.

1er. Premi d’investigació en recerca i experiència en infermeria i salut escolar.
2on. Premi d’investigació en recerca i experiència en infermeria i salut escolar.

INSCRIPCIONS

Informació i inscripció a la pàgina web:

www.acise.cat

Pagament al numero de compte:

ES70 2100 0191 1102 0025 1451

Preu Socis:

40 € (abans del 15 setembre)
50 € (després del 15 de setembre)

Preu no socis:

65 € (abans del 15 setembre)
75 € (després del 15 de setembre)

