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Benvolguts companys/es,
L’Associació

Catalana

d’Infermeria

i

Salut

Escolar

(ACISE)

es

complau

en

anunciar-vos

el

II Congrés d’Infermeria i Salut Escolar, que porta com a títol “La Infermera Escolar, un actiu per a la salut
dins i fora de l’escola”. Es durà a terme a la seu del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
durant els dies 12, 13 i 14 d’abril de 2018.
Aquest congrés continua amb la mateixa línia de les anteriors trobades d’ACISE, on es pretén treballar i
avançar dins el camp de la Infermeria Escolar. Serà una trobada on poder compartir experiències, aportar idees i
nous coneixements, actualitzar continguts i reflexionar sobre com es pot millorar l’atenció i la salut dels alumnes de
qualsevol escola.
En aquest Congrés hi té cabuda tota la Comunitat Educativa (mestres, pedagogs, famílies, associacions …) així
com altres professionals de la Salut (infermeres, pediatres, fisioterapeutes, psicòlegs...), per tal d’escoltar les
demandes i necessitats existents i poder donar respostes consensuades i adients. D’aquesta manera es poden crear
sinergies per afavorir als nostres infants i adolescents d’avui dia, i a la societat en general.
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 i instituts.
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,
Natàlia Colina
Presidenta del Comitè Organitzador d’ACISE
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LA INFERMERA ESCOLAR,
UN ACTIU PER A LA SALUT DINS I FORA DE
L’ESCOLA

Integrant la salut a l’escola

PROGRAMACIÓ
DIA 1: Dijous 12 D’ABRIL DEL 2018
[15:00h-16:00h]

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ/ACREDITACIONS.

[16:00h-16:45h]

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ AUTORITATS.

[16:45h-17:15h]

Conferència de presentació: La infermera escolar, integrant la salut a l’escola
Presenta: Dra. Gràcia Soler Pardo. Presidenta ACISE.

[17:15h-17:45h]

Conferència: Els infants: informants clau sobre el seu benestar
Presenta: Sr. Ferran Casas. Professor emèrit.
Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida. UdG. Catedràtic de Psicologia Social. Especialista
en benestar infantil i adolescent.

[17:45h-18:45h]

La veu de la Comunitat Educativa, escoltem-la!

[18:45h-19:30h]

Conferència inaugural: La infermeria a la comunitat escolar
Presenta: Dra. Marina Geli Fàbrega.
Ex- consellera de Salut.
Coordinadora del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials (CESS) de la UVIC-UCC.

[19:30h]

CÒCTEL DE BENVINGUDA
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DIA 2: Divendres 13 D’ABRIL DEL 2018
[08:30h]
[09:00h-10:30h]
TALLER 1:

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ/ACREDITACIONS.
TALLERS
Programa PDA Bullying (Prevenció-Detecció-Actuació): Acompanyament infermer dins el marc del
protocol a tots els nivells.
Impartit per:

TALLER 2:

Sr. Ramiro Ortegón. SEER - Salut i Educació Emocional.

Celiaquia i sensibilitat al gluten a l’escola. Què cal saber?.
Impartit per:

Sra. Elisenda Vilchez Cerezo. Associació Celíacs de Catalunya.

Responsable del Departament tècnic-científic de L’Associació de Celíacs
de Catalunya. Dietista – Nutricionista i tecnòloga dels aliments.
TALLER 3:

Maneig de l’asma en els infants i adolescents a l’escola. Coneixement d’inhaladors.
Impartit per:

Sra. Estany Gelpí Arroyo. Infermera de Sant Pau.

Màster Infermeria Escolar. Infermera Escola Pia de Sarrià (Barcelona).
TALLER 4:

Lesions relacionades amb la dependència a la infància.
Impartit per:

Dr. Angel Romero Collado. Professor del Departament d’Infermeria de la

Universitat de Girona.
[10:30h-11:00h]

ESMORZAR

[11:00h-12:30h]

TALLERS

TALLER 1:

Protocol d’exploració visual per la detecció de patologies oculars en edat pediàtrica.
Impartit per:

Dra. Anna Wert. Oftalmologia pediàtrica i estrabisme.
Sra. Irene García. Coordinadora de Fundació IMO.

TALLER 2:

Exploració física: abdominal i toràcica en els infants, i auscultació.
Impartit per:

TALLER 3:

Dra. Mireia Biosca Pàmies. Pediatre

Celiaquia i sensibilitat al gluten a l’escola. Què cal saber?.
Impartit per:

Sra. Elisenda Vilchez Cerezo. Associació Celíacs de Catalunya.

Responsable del departament tècnic-científic de L’Associació de Celíacs de Catalunya.
Dietista –Nutricionista i Tecnòloga dels aliments.
TALLER 4:

Metodologia pedagògica aplicada a la promoció de la salut a les escoles.
Impartir per:

Dra. Gràcia Soler Pardo. Presidenta ACISE.
Sra. Eva del Campo Fernández. Vocal ACISE.

[12:30h-14:00h]

Comunicacions i Píndoles de 5’, presentació de pòsters.

[14:00h-15:00h]

DINAR

[15:00h-15:30h]

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ/ACREDITACIONS.
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[15:30h-16:30h]

MODERADOR/A:
PONENTS:

[16:30h-17:30h]
MODERADOR/A:
PONENTS:

TAULA 1: LES INFERMERES INCLOSES A LES ESCOLES, CONEIXEMENT I DEBAT A DIA D’AVUI: QUI
SÓN, QUÈ I COM HO FAN?
Sra. Natàlia Colina.
Sra. Cristina Paniello Bilbeny. Infermera escolar de l’escola d’educació especial l’Arboç.
Màster Infermeria Escolar.
Sra. Elisenda Salomó Cos. Infermera escolar. Escoles Montcau- La Mola i Pinetons (Matadepera).
Sra. Vanessa Pedró i Salvador. Infermera ABS de la Vall del Ges.
Sr. Jordi Blancafort Burdó. Blancafort Infermers. Infermer escolar de l'Escolania de Montserrat.
Sra. Àngela Figuera Colomés. CPEE Alba de Reus. Infermera pediàtrica i escolar, especialista en
salut mental, fisioterapeuta.
TAULA 2: REFLEXIONS SOBRE EL PROGRAMA SALUT I ESCOLA.
Dr. Jose Antonio Zafra Agea.
Sra. Leonor Montserrat. Referent de Salut i Escola d’Arenys de Mar.
Sra. Maria Ortínez.
Sra. Sandra González Valdés. Referent de Salut i Escola de Ciutat Vella. Línia Pediàtrica Drassanes.
Sra. Alícia Márquez Vidal. Referent de Salut i Escola de Lleida.
Sra. Eva del Campo Fernández. Referent de Salut i Escola de Llançà.

[17:30h-18:00h]

DESCANS-CAFÈ

[18:00h-19:00h]

TAULA 3: METODOLOGIA I DOCÈNCIA APLICADA A LA SALUT ESCOLAR

MODERADOR/A:
PONENTS:

Dr. Angel Romero Collado.
Dr. Josep Lluís Medina. Infermer, pedagog, director del màster infermera escolar.
Pedagogía de la educación de la promoción de la salud en las escuelas.
Sr. Boris Mir. Professor d’educació secundària. Director adjunt programa Escola Nova 21.
Com tenir impacte per educar infants i joves en temes de salut?.
Dra. Gràcia Soler Pardo. Presidenta ACISE.
L’educació per la salut a les escoles d’Europa: aplicació del PESEI.
Dra. Maria Dolores Bardallo Porra. Directora Escola superior d’Infermeria del Mar.
Coordinadora RIIE (Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería).
Formació Docent de la infermera escolar.
Dr. Daniel Guillén Martínez. Professor de la UCAM.
Enfermería en la Comunidad Escolar: Una aproximación evaluativa en educación para la salud en la
infancia.

[19:00h-19:30h]

Conferència: Hem de deixar prendre als joves decisions que no ens agraden?.
Presenta: Dr. Jaume Artigas. Psicòleg, educador, periodista.

[19:30h-20:15h]

Reunió de socis i SOPAR (es paga a part).
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DIA 3: Dissabte 14 D’ABRIL DEL 2018
[08:30h]
[09:00h-10:30h]
MODERADOR/A:
PONENTS:

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ/ACREDITACIONS.
TAULA 4: LA VULNERABILITAT EMOCIONAL DELS INFANTS I ADOLESCENTS.
Sra. Noemi Asensio.
Dr. Joan Sala Baiget. Ex professor d’Educació Social i Psicologia UVIC
(Educació social i Psicologia). Ex-director del Centre Residencial Osona (Crae la Dgaia)
Mediador durant 6 anys al Centre de Mediació d’Osona.
L’estrès emocional dels escolars disruptius.
Dra. Margarita Ibañez. Psicòloga-psicoterapeuta.
Equip UFAM Hospital Sant Joan de Déu.
L’abús infantil: detecció i suport a l’infant a l’espai de vida escolar.
Sr. Salvador Busquets. Director de Caritas.
Vulnerabilitat en la infància: el paper de la infermera escolar.
Sr. Manel Mora Capablanca. Professor de secundaria, infermer i fisioterapeuta.
Perspectiva professional infermera dins les relacions personals dins d’una escola i el creixement
emocional relacionat.
Dra. Maria Eulàlia Palau del Pulgar. Psicòloga, psicopedagoga, mestra de llengua castellana i
educació infantil.
Relacions conflictives de parella i vulnerabilitat emocional dels infants i adolescents víctimes també.

[10:30h-11:00h]

ESMORZAR

[11:00h-12:30h]

TAULA 5: L’ INFANT I L’ADOLESCENT PLURIPATOLÒGIC

MODERADOR/A:
PONENTS:

Sra. Raquel Rectoret.
Sra. Rosa Subirós Teixidor. Màster en antropologia mèdica.
Aportacions del mètode etnogràfic a la infermeria escolar.
Sra. Gemma Pérez Acevedo. Infermera Hospital San Joan de Déu.
Abordatge a les ferides cròniques i agudes: prevenció i tractament des de l’escola.
Sra. Mar Martínez Ballesté. infermera Hospital Sant Joan de Déu HSJD i Nexe.
Disfàgia: detecció, avaluació i tractament.
Sra. Mireia Martí. Associació Aprenem.
TEA a l’escola.
Sra. Elisenda Polinyà. Directora Mar de Somnis (infància i epilèpsia).
Epilèpsia i educació.
Sra. Eva Domènec Elizalde. Directora programes IAA de CTAC.
Teràpia amb gossos per infants amb diversitat funcional.
Dr. Andrés Morgenstern. Pediatre de la Unitat d’Atenció pal·liativa Pediàtrica.
Sra. Carla Cuso. Infermera de la Unitat d’Atenció Pal·liativa Pediàtrica.
Relació servei de pal·liatius amb l’escola.

[12:30h-13:00h] CONCLUSIONS.
[13:00h-13:30h] ENTREGA DE PREMIS I CLOENDA.
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COMUNICACIONS
Normes Generals

Es poden presentar comunicacions en format oral o pòster de treballs científics, experiències de bones
pràctiques o casos clínics relacionats amb la infermera i salut escolar.


La persona responsable de presentar la comunicació, serà qui consti com a primer autor (obligatòriament
haurà d’estar inscrit/a al congrés).



S’acceptaran un màxim de 2 comunicacions per autor (sigui la combinació que sigui), i amb un màxim de 5
autors totals.



Les comunicacions, siguin en format oral o pòster hauran de ser defensades PRESENCIALMENT.



El certificat s’entregarà al responsable de la defensa una vegada finalitzada aquesta.



Si alguna comunicació oral o pòster acceptada per part del comitè científic no és defensada presencialment
al congrés, els seus autors no rebran cap certificat.



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.



Serà el Comitè científic qui proposarà el format (oral o pòster) de presentació de la comunicació presentada
pels autors.



El Comitè científic pot escollir fins a 6 treballs, per tal que siguin exposats dins del Congrés com a
comunicació i un màxim de 12 com a píndoles comunicatives.



El fet d’enviar una proposta de comunicació indica que l’autor accepta aquesta normativa.
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Normes
de Presentació Resums

CONTINGUT I FORMAT DELS TREBALLS: Als resums hauran de constar els AUTORS/ES. Apareixerà en primer lloc
l’autor/a responsable i de contacte de la comunicació, després, en cas que hi siguin, la resta d’autors/es.
Els noms hauran d’aparèixer, iniciant amb el cognom en majúscules la primera lletra, seguit d’una coma i el nom
complert.
(Exemple: Balaguer, Anna; Garcia-Doménech, Andreu).

TÍTOL: Concís, màxim 25 paraules, en negreta, sense abreviatures i en minúscules (tipus oració). No s’admetran
títols en majúscules.

CONTINGUT: Els resums de les comunicacions hauran de tenir 250 paraules, lletra Arial 12. Amb els títols en negreta
i els següents apartats: Introducció, objectius, metodologia, resultats, discussió , conclusions i aportacions d’interès.
Cada apartat haurà d’aparèixer en negreta, seguida de dos punts. El text apareixerà immediatament després.
L’ interlineat haurà de ser senzill i justificat. No pot incloure taules ni imatges.

PREMIS: S’entregaran les següents distincions (no podrà optar a premi cap membre del Comitè Científic ni
Organitzador).


1er. Premi de Comunicació



2on. Premi de Comunicació.



1er. Premi de Píndoles Comunicatives.



2on. Premi de Píndoles Comunicatives.



1er. Premi de Pòster.



2on. Premi de Pòster.



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



2on. Premi d’investigació i experiència en infermeria i salut escolar.
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Avaluació i
Àrees Temàtiques

Les comunicacions seran agrupades en àrees temàtiques per a la seva avaluació i programació, les àrees temàtiques
estaran relacionades amb els temes tractats en el congrés i que guardin relació amb la infermeria i salut a l’escola.

COMUNICACIONS ORALS


Les presentacions pondran ésser en format comunicació (10 min.) o de píndoles de comunicació (5 min.).



MATERIAL: s’haurà de facilitar la Presentació de la Comunicació amb l’única obligació que el logotip del
congrés estigui present a l’inici (es pot utilitzar la següent plantilla).



Tenir present que la presentació serà facilitada a la web del Congrés de forma oberta un cop s’hagi
presentat la comunicació i què es cedeix el dret d’imatge de l’exposició oral a ACISE , en el cas que sigui
filmada.

PÒSTERS


TEMPS DE DEFENSA: 5 minuts, més espai final de temps compartit per a comentaris i discussió.



PRESENTACIÓ: es disposarà d’un espai de projecció per a l’exposició dels pòsters. Es pot utilitzar la següent
plantilla (les mides del pòster de la plantilla no es poden modificar, i cal que estigui visible el logotip que ja
es troba inserit).



FORMAT: el pòster haurà de tenir unes mesures de presentació en pantalla 16:10 d’orientació horitzontal
per tal d’aconseguir millor visibilitat en el format projectat.



Al igual que les comunicacions, ACISE es reserva els drets d’imatge de l’exposició i de la publicació a la web
del Congrés.
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Enviament i
Acceptació
de Treballs.

PRESENTACIÓ DEL RESUM
S’haurà d’enviar el resum en format word o pdf a acise.2015@gmail.com amb data màxima el 15 de març de 2018.
 L’acceptació de les comunicacions es comunicarà al primer autor, com a molt tard el divendres 30 de març.
 Una vegada els autors rebin la confirmació d’acceptació de la comunicació per part del Comitè Científic,
hauran d’enviar el Pòster o la Presentació de la Comunicació com a molt tard el 9 d’abril (en la seva versió
final i en ambdós formats: pptx i pdf). En cas de presentacions dinàmiques serà necessari enviar-les
preparades i en format llegible per a la reproducció durant el congrés (Exemple: Prezi, Emaze, Canva, etc.).
 Si algun autor no envia el seu pòster o presentació de comunicació en el termini abans indicat, el comitè pot
excloure-la del congrés.
PRESENTACIÓ DE TESIS O TESINES
Per a la presentació dels “Premis d’investigació en recerca i experiència en infermeria i salut escolar”, caldrà
presentar arxiu de la tesi o tesina en pdf, o adreça a on poder consultar el contingut de la tesi, i un resum amb les
següents normatives.


Document electrònic en format Word. Es recomana una copia en PDF per evitar problemes de composició.



Format de pàgina: Vertical, marge Normal Sup.: 2,5 cm, Esq.: 3 cm, Inf.: 2,5cm, Dreta.: 3 cm.



Format de lletra: Arial 12 pt.; Interlineat 1,5.



L’ extensió del text no podrà superar les 2000 paraules, tot inclòs.





Text. Títol (lletra negreta). Autors/res= format: Nom + cognoms; Afiliació institucional; Direcció [postal y/o
electrònica]. A continuació s’exposarà amb tota claredat el treball, es descriuran les principals fonts i
mètodes utilitzats que han donat els principals resultats i les conclusions.
Si existeixen apartats dintre del text, es titularan amb lletra negreta.



El text pot anar acompanyat de 2 imatges.



La bibliografia enumerada en un apartat final, segons el model Vancouver.



S’atorgaran dos premis honorífics:
 1er. Premi d’investigació i experiència en infermeria i salut escolar.
 2on. Premi d’investigació i experiència en infermeria i salut escolar.
Es podrà presentar tota persona que hagi fet una tesi o tesina (l’avaluació dels treballs serà efectuada per un



grup de membres externs del Comitè Científic, que estarà a càrrec de valorar els altres treballs).
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Inscripcions

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ A LA PÀGINA WEB:

www.acise.cat

REGISTRE DE DADES
Omple el Formulari d’inscripció **
** És important escriure bé els noms, donat que els certificats d'assistència s'elaboraran a partir d'aquesta base de dades i no
seran modificables.

PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA ELECTRÒNICA O DIPÒSIT BANCARI
Pagament al número de compte:

ES70 2100 0191 1102 0025 1451

ABANS del 20/3/2018.

DESPRÉS del 20/3/2018.

Preu Socis* (més d’un any):

100 €

125 €

Preu Socis* (menys d’un any):

150 €

175 €

Preu NO Socis

175 €

200 €

Preu Socis.*Imprescindible estar al corrent de pagament de la quota.
El preu inclou: esmorzar, berenar, còctel i dinar.*El sopar es paga a part (20€).

PER A MÉS INFORMACIÓ:

acise.cat

@acisenfermeriaescolar

@ACISEnfermeria

acise.2015@gmail.com
#ACISEscolar18

